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ELŐADÁS

Az Alkotmányos joghatóság és demokrácia című könyv az alkotmányosság alapjaival
kapcsolatos releváns kutatásokat, valamint az alapvető jogok és alkotmányos javak
alkotmányos joghatóság általi védelmének konkrét elemzéseit foglalja össze.
A mű első tematikus tengelye tehát az alkotmányelmélet és az alkotmánybíráskodás
alapjaival foglalkozik. Ilton Norberto Robl Filho, az UPF jogi mesterképzés és az UFPR jogi
karának doktori professzora és Adriana Fasolo Pilati Scheleder, az UPF jogi mesterképzés
doktori professzora az "Alkotmányelmélet, alkotmányos joghatóság és demokrácia: a
klasszikus

(Schmitt)

és

a

posztklasszikus

(Loewenstein)

rétegek

elemzése

az

alkotmányjogban" című szöveget mutatják be, kritikus módon elemezve e jelentős jogászok
hozzájárulását az alkotmányosság gyakorlatához és jelenlegi alapjaihoz. Flávio Pansieri, a
PUCPR jogi karának PhD-professzora a "Carl Schmitt és az alkotmány őre körüli vita" című
fejezetével járul hozzá a könyvhöz, amely Hans Kelsen és Carl Schmitt központi és klasszikus
alkotmánybíráskodással kapcsolatos összecsapásaira reflektál.
A könyv első tematikus tengelyében Karen Beltrame Becker Fritz, az UPF jogi
mesterképzésének doktora és Liton Lanes Pilau Sobrinho, az UPF jogi mesterképzésének és
az UNIVALI Stricto Sensu programjának doktora írta meg "A gazdasági fejlődés modellje és
az új alkotmányosság Latin-Amerikában" című cikkét, amelyben a gazdasági struktúrák és az
alkotmányjog kapcsolatát értékeli latin-amerikai szemszögből. Másrészt Sandro Luís Tomás
Ballande Romanelli, az IFPR doktori professzora, Fabricio Ricardo de Limas Tomio, az UFPR
jog- és politikatudományi posztgraduális programjának Stricto Sensu doktora, és Rodrigo
Luis Kanayama, az UFPR jogi posztgraduális programjának Stricto Sensu doktora, a
"Tribunais" című szöveget építette fel.
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Alkotmány, kormányok és parlamentek: az aktivizmuson és a bíráskodáson túl, intézmények
a döntéshozatali folyamatban - a szakirodalom áttekintése" című konferencián, és
szembesüljön a társadalmi és politikai kérdésekben a bírói döntések jelentőségének és
hatásának növekedésével kapcsolatos jelenlegi jelenséggel kapcsolatos kortárs vitákkal.
Végül William Soares Pugliese, az UFPR jogi karának PhD-professzora "A bírói döntés
koncepciója az alkotmányos joghatóság és a demokrácia fényében" című előadásában a
precedens kérdését tárgyalja, amelyet kifejezetten a jelenlegi polgári perrendtartás hozott.
A könyv második tematikus tengelyét az alapvető és emberi jogok védelmét szolgáló
rendszerekről szóló viták, valamint az alkotmányos joghatóság sajátos kérdései alkotják,
különösen Brazíliában. Így Alexandre Walmott Borges, az UFU Stricto Sensu jogi
posztgraduális programjának professzor doktora, Fabiana Angélica Pinheiro Câmara, az UFU
történelem szakos doktorandusza és Ivette Esis Villaroel, a spanyolországi Universidad de
València nemzetközi jogi doktorandusza "A brazil alkotmányossági ellenőrzés rendszere: a
jogok védelme és a rend védelme között" címmel a brazil alkotmányossági ellenőrzés
történelmi áttekintését nyújtja be. Másrészt Luís Fernando Sgarbossa, az UFMS jogi
mesterképzésének PhD professzora és Geziela Iensue, az UFMS jogi karának önkéntes
professzora "Az alkotmánybíráskodás paralegislatív és parakonstitúciós hatáskörei: az
alkotmánybíráskodás szerveinek döntési technikái a jelenkorban és az állami normatív
termelés" címmel tárgyalnak.
Patrícia Grazziotin Noschang, az UPF jogi mesterképzésének doktori professzora
szintén a "A konvencionizmus ellenőrzése Latin-Amerikában: az emberi jogok védelmének
Amerika-közi rendszerének hatásai" című szöveget írta. Germana Parente Neiva Belchior és
Italo Holanda da Costa, a FAE/CE jogi kurzusának tudományos beavatott kutatója a "Fejts
meg, vagy felfallak: alkotmányos joghatóság és a brazil demokrácia patthelyzetei az AC
4.070/DF-ben" című fejezettel járult hozzá a munkához.
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Ebben a második tengelyben található még Zenildo Bodnar, az Univali Stricto Sensu
posztgraduális

programjának

professzora

és

Paulo

Márcio

Cruz,

az

UPF

jogi

mesterképzésének professzora és az Univali Stricto Sensu posztgraduális jogtudományi
programjának

koordinátora

"Az

igazságszolgáltatáshoz

való

hozzáférés

és

a

környezetvédelmi joghatóság hatékonyságának anyagi dimenziói" című szövege. Végül
Phillip Gil França, az UPF jogi karának mesterdoktora és Alexandre Barbosa da Silva, az
UNIVEL jogi karának professzor-doktora a "A nemzeti érdekű közigazgatási mérlegelés
jogellenességének

közvetlen

keresetének

körvonalai

az

alkotmányos

joghatóság

szempontjából" című témával foglalkozott.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez az alkotmányos joghatóságról és demokráciáról
szóló könyv releváns hatást fog gyakorolni a klasszikus és kortárs kérdésekkel szembenéző
szövegek minőségének köszönhetően.

Passo Fundo (RS), 2016. október.

Adriana Fasolo Pilati
Scheleder Ilton
Norberto Robl Filho
Adriana Fasolo Pilati
Scheleder Ilton
Norberto Robl Filho
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ALKOTMÁNYELMÉLET, ALKOTMÁNYOS JOGHATÓSÁG ÉS DEMOKRÁCIA: A
KLASSZIKUS (SCHMITT) ÉS A POSZTKLASSZIKUS (LOEWENSTEIN)
ALKOTMÁNYJOGI RÉTEGEK ELEMZÉSE
Ilton Norberto Robl
Filho1 Adriana Fasolo Pilati
Scheleder Pilati Scheleder2

BEVEZETÉS
A pozitív alkotmányjog és az alkotmányos gyakorlat megértése feltételezi az
alkotmányelmélet reflexióit mind leíró, mind előíró szempontból. Az alkotmányos normákat
és technikákat az alkotmányelmélet által támogatott viták vezérlik.
Az alkotmányelmélet jelenlegi helyzetében az események, a gyakorlat és az elméleti
problémák az alkotmányelmélet klasszikus helyzetének meghaladását kényszerítik ki.
Klasszikus helyzet alatt a múlt század 20-as és 30-as éveiben a német "Verfassunglehre"3
által kezdeményezett reflexiókra épülő kategóriák, problémák és intézmények által alkotott
viszonylagos konszenzust értjük.
Schimitt, valamint Herman Heller és Rudolf Smend voltak az alkotmányelmélet
klasszikus helyzetének megalapozói. Bár lényegesen eltérő koncepciókat mutattak be, olyan
elemeket dolgoztak ki, amelyek bizonyos szempontból
1

2

3

A Paranai Szövetségi Egyetem (UFPR) jogi karának adjunktusa és a Passo Fundói Egyetem (UPF) mesterképzési
programjának professzora. A Brazil Alkotmányjogi Akadémia (ABDConst) igazgatója. Az UFPR emberi jogok és
demokrácia szakán szerzett mester- és doktori fokozatot, doktori tanulmányokat folytatott a Torontói Egyetem jogi
karán (Kanada). Vendégkutató volt a heidelbergi Max Planck Intézetben (Németország). Posztdoktori fokozatot
szerzett alkotmányjogból a PUCRS-en.
A Santa Catarina Szövetségi Egyetem jogi posztgraduális programjának jogi doktora (UFSC/2015), a Rio Grande do
Sul-i Pápai Katolikus Egyetem polgári eljárásjogi mestere (PUC/RS/2003), a Vale do Rio dos Sinos-i Egyetem jogi és
polgári eljárásjogi szakjogásza (UNISINOS/1999), a Passo Fundói Egyetem jogi karának professzora (UPF) (1999), a
Passo Fundói Egyetem (UPF) PPGDireito professzora és adjunktus koordinátora. E-mail: apilati@upf.br.
Canotilho (2002, 1215. o.) szerint a klasszikus helyzet az, "amelyben tartós egyetértés van az elméleti kategóriák, a
fogalmi apparátus és a megismerési módszerek tekintetében".
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módon egységesítette elméleteit, mivel: i) a liberális alkotmányosság válságának
megértésére törekszik, ii) túllép a jogi pozitivizmuson, és egy olyan alkotmányelméletet
dolgoz ki, amely figyelemmel van az alkotmányos pillanatra és korának társadalmi, politikai
és gazdasági változásaira, iii) az "állam tudományából" normatív politikaelméletet épít
(CANOTILHO, 2002, 1316-1317. o.).
Loewenstein munkája viszont az első posztklasszikus réteghez sorolható. Ebben az
időszakban a második világháború és a totalitárius rendszerek után felülvizsgálják az
alkotmányelméletre vonatkozó reflexiókat. Megfigyelhető az alkotmányelmélet közeledése
a politikatudományi, különösen az amerikai reflexiókhoz, és megkezdődik az alkotmány
normatív erejére vonatkozó megfigyelési folyamat.
A mai társadalmi összetettség megköveteli az alkotmányelmélet jelentős
felülvizsgálatát és elmélyítését. Ezen túlmenően különböző tudományterületek, például a
politikai filozófia, a politikatudomány, a közgazdaságtan, a közigazgatás és más
tudományágak is elkezdtek az alkotmányelmélet fontos témáiról gondolkodni.
Így az alkotmányelmélet elveszíti azt a hegemóniát, amelyet az alkotmányfilozófiáról
és az alkotmányos gyakorlatról való elmélkedésről szóló klasszikus helyzet rétegében
igyekezett kiépíteni. Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a klasszikusok által felállított
konstrukciók elvesztették volna jelentőségüket. Éppen ellenkezőleg, a politikai ellenőrzés és
a demokrácia kérdése, az alkotmányelmélet alapvető témái, mind a klasszikus (Schmitt),
mind az első posztklasszikus rétegben (Loewenstein), az alkotmányelmélet eredetének
középpontjában állnak.
A nemzeti állam válsága a gazdasági globalizáció miatt, a kulturális és etikai
pluralizmus jelensége, az alkotmányelmélet kérdéseinek interdiszciplináris vizsgálata
elősegítette e tudományág átszervezését. Másfelől elmondható, hogy az alkotmányelmélet
által a klasszikus és az első szintű posztklasszikus helyzetben támogatott reflexiók még
mindig elemi és alapvetőek, mert olyan kemény, alapvető kérdésekkel foglalkoztak, mint i)
az alkotmány fogalma, ii) a
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az államszervezet, iii) a hatalmi ágak szétválasztása, iv) az alapvető jogok, v) a politikai és
társadalmi hatalom ellenőrzése, vi) a föderalizmus és vii) számos más kérdés. Ezek a
kérdések, ahogyan a dolgozat többi részében is látható, alapvető fontosságúak a Nemzeti
Igazságszolgáltatási Tanács alkotmányosan megfelelő átgondolásához.
Így van némi értelme Weiler metaforájának a jogról és a geológiai rétegekről (2004,
548-549. o.), és ennek Canotilho (2008, 325-326. o.) által javasolt alkalmazásának az
alkotmányjogban. E javaslat fő módszertani kérdése a történelemnek a jelen víziójából való
felértékelésében rejlik .4
A történelem alapos megértéséhez a társadalmi, gazdasági, kulturális és jogi
összefüggések tanulmányozása szükséges ahhoz, hogy megfelelő képet kapjunk a
történelmi összefüggésekről és korszakokról. Ez a történeti felfogás tehát a társadalmi
kontextusok elemzését hangsúlyozza, és bemutatja a köztük lévő töréseket.
A geológiai módszer ezzel szemben tiszteletben tartja a történelem összetettségét,
de olyan látásmódot javasol, amely a folytonosságot keresi. E látásmód alkotmányelméleti
alkalmazása során a szikla (alkotmányelmélet) egy egészet alkot, de a szikla tetejétől az
aljáig tartó vágásból megfigyelhetők a különböző rétegek, amelyek az évek során alakultak
ki.
Ez a módszertani perspektíva ahelyett, hogy értékelné a szakadásokat és a
kontextusok közötti alapvető különbségeket, azt mutatja be, hogy a gyökeresen eltérő
történelmi kontextusban létrehozott témák, fogalmak, eszmék, intézmények és struktúrák
hogyan váltak a tudás egy adott ágában az alapvető tudás egy rétegévé.
Schmitt és Loewenstein művei sajátos társadalmi, jogi, politikai, gazdasági és
filozófiai kontextusban születtek, amelyek lényegesen különböznek a kortársaktól. Ezért el
kell ismerni, hogy ezeket a műveket a saját kontextusukban kell értelmezni.
4

Weiler (2004, 249. o., szabad fordítás) szerint "nem önmagáért érdekel a múlt, hanem elsősorban annyiban, amennyiben az
segíthet a jelen megértésében".
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Másrészt vannak olyan viták, ellentmondások, témák, fogalmak és javaslatok e
szerzők részéről, amelyek a mai napig az alkotmányelmélet fontos elméleti és reflexiós
struktúráit képviselik. Más szóval, vannak olyan fogalmak és elképzelések ezeknek a
szerzőknek a részéről, amelyek az alkotmányelmélet arzenáljának részét képezik. Mégis
vannak olyan viták és témák, amelyeket ezek a szerzők hoztak, és amelyek minden változás
ellenére alapvető támogatást jelentenek a jelenlegi viták és elméleti konstrukciók számára.
A cikk tehát a következőképpen épül fel. Carl Schmitt hozzájárulásaival a 2. pontban
szembesülünk, az alkotmányelmélet klasszikus helyzetrétegének alapkérdéseit vizsgálva,
mint 2.1. Az alkotmányelmélet alapfogalmai.
A 3. szakaszban viszont Karl Loewenstein munkássága képezi a bemutatás és
elemzés tárgyát, és az ő reflexiói képezik az alkotmányelmélet első posztklasszikus
rétegének alapját. A 3.1. és 3.2. szakaszban olyan témákat tárgyalunk, mint a kratológia: a
politikai hatalom ellenőrzése, a hatalom ellenőrzése mint új állami funkció és az
alkotmányos demokrácia.
Az alkotmányelmélet e geológiai rétegeinek bemutatása után a 4. pont az
alkotmányelmélet klasszikus és posztklasszikus helyzetének rétegeinek határaira és
lehetőségeire reflektál. Végezetül néhány szóval zárjuk le a témát.

2. CARL SCHMITT: AZ ALKOTMÁNYELMÉLET KLASSZIKUS HELYZETÉNEK RÉTEGÉRŐL
Carl Schmitt (1992) eredetileg 1928-ban jelentette meg Németországban
"Verfassunglehre" (Az alkotmány elmélete) című művét. A könyv nélkülözhetetlen az
alkotmányjog főbb fogalmainak átgondolásához, valamint a modern alkotmányosság és a
kor alkotmányos gondolkodásának és gyakorlatának témájának feldolgozásához.
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2.1 Az alkotmányelmélet alapfogalmai
Az alkotmányelméletet Schmitt (1992, 21. o.) szerint a közjoghoz, a politikai joghoz
és az általános államelmélethez viszonyítva önálló diszciplínaként kell felépíteni. Ez az
önálló tanulmány attól a pillanattól kezdve jelenik meg, amikor az alkotmányjogot
Franciaországban viszonylag önállóan kezdik tanulmányozni, és az 1919-es weimari
alkotmányra való reflexióknak köszönhetően (SCHMITT, 1992, 22. o.).5
Schmitt az alkotmányjogot a politikán keresztül értelmezi. Ez nyilvánvaló az
alkotmány fogalmában, amely az alkotmányozó hatalom által a politikai egységről hozott
tudatos politikai döntést jelenti (SCHMITT, 1992, 46-47. o.).6 Az alkotó hatalom a
demokráciákban a nép, a hiteles monarchiában pedig a király (uralkodó) (SCHMITT, 1992,
47. o.).
Így a weimari alkotmányban a tudatos politikai döntés magában foglalná i) a
köztársaság és nem a monarchia melletti választást az 1. cikk 1. pontjában, ii) a szövetségi
államformát a 2. cikkben, iii) a parlamentáris és képviseleti kormányformát és iv) a polgári
jogállam olyan elemeit, mint az alapjogok és a funkciómegosztás (SCHMITT, 1992, 48. o.).
Másrészt a hivatalos írott alkotmányban szereplő egyéb előírások csak alkotmányos
törvények lennének. Ezek a szabályok, bár az írott és hivatalos Alkotmányban szerepelnek,
nem foglalkoznak alkotmányos kérdésekkel, és a legkülönfélébb tartalmúak lehetnek. Az
alkotmánytörvények és más törvények és normatív parancsok közötti fő különbség a merev
alkotmányok esetében a módosításukhoz szükséges minősített kvórumban található
(SCHMITT, 1992, 49. o.).
Az Alkotmányozó Hatalom tudatos politikai döntése viszont nem lehet

5
6

Az alkotmányjog tanulmányozásának történetéről lásd Bonavides, 2008, 36-41. o.
Schmitt (1992, 46. o.) szavaival élve: "La Constitución en sentido positivo surge mediante un acto del poder
constituyente. El acto (...) la totalidad de la unidad política considerada en su forma particular de existencia. Ez az
aktus alkotja a forma y modo de la unidad política, cuya existencia es anterior (...). Tal Constitución es una decisión
consciente que la unidad política, a través del titular del poder constituyente, adopta por sí misma y se da a sí
misma. "
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az Alkotmány reformfolyamatával módosítják, amelyet általában a törvényhozó hatalom, a
törvényhozó hatalom végez. Így nem lehetséges, hogy egy köztársasági, alkotmányos és
demokratikus állam alkotmányos reformok révén abszolút monarchiává vagy kommunista
köztársasággá váljon (SCHMITT, 1992, 49. o.).
Az Alkotmány tehát megfoghatatlan, mert alapvető politikai döntés. Az
alkotmányos törvények nem (SCHMITT, 1992, 50. o.)7 .
Schmitt (1992, 58. o.) ideális alkotmányfelfogása alapvető fontosságú ahhoz, hogy
megértsük a kortárs demokratikus alkotmányosságról alkotott nézetét, amelyet ő a
jogállamiság alkotmányának vagy polgári jogállamnak nevez.
Egy adott tartalom alapján lehet azt mondani, hogy egy alkotmány hiteles és igaz
vagy sem. A XVIII. században a XVIII. századi francia és észak-amerikai forradalmak nyomán
virágzó

alkotmányos

modell

a

szabadság

polgári

garanciáiból,

a

funkciók

megkülönböztetéséből (felosztásából/elválasztásából) és az írott alkotmányból álló ideális
alkotmányt képvisel.
A jogállamiság célja a polgárok politikai szabadsága, nem pedig az állam dicsősége.8
Szükségszerű kapcsolatot teremt az autentikus alkotmány és a liberalizmus között
(SCHMITT, 1992, 59. o.). A polgári szabadság az alapvető jogok elismerését, a
hatalommegosztást és legalább a nép részvételét a törvényhozó hatalomban való képviselet
intézményén keresztül írja elő (SCHMITT, 1992, 60. o.).
Az alapvető jogok és a hatalommegosztás garantálja a polgárokat a következőkkel szemben
7

8

Carl Schmittnek ezt az alkotmányról alkotott nézetét pozitív koncepciónak nevezi. Az alkotmány meghatározásának
ezen módja mellett létezik az alkotmány abszolút fogalma, amely az alkotmányt mint egészet (egészet mint politikai
egységet vagy egészet mint elgondolt, ideális és zárt szabályrendszert) szemléli, valamint az alkotmány relatív
fogalma, amely nem tesz különbséget maga az alkotmány és az alkotmányos törvények között (Schmitt, 1992, 29.
o.). Az abszolút és a relatív fogalmakról lásd Schmitt, 1992, 30-44. o. A pozitív és az abszolút fogalom mint létező
politikai egység közötti különbség az, hogy az előbbi feltételezi az alkotó hatalom tudatos akaratát, ez a fogalmi
felfogás pedig nem feltétlenül feltételezi azt. Ami a pozitív és abszolút felfogást mint normarendszert illeti, Schmitt
javaslata az alkotmányt a lét jelenségének tekinti, mivel a politikai egység által bemutatott politikai döntésről van
szó, a normatív abszolút pedig az alkotmányt mint kellene-t állapítja meg, mivel a normák előírják, hogy a
magatartásoknak és helyzeteknek milyennek kell lenniük.
Montesquieu (2005, 167-178. o.) szerint a különböző államok közös célja az államvédelem. Másrészt minden egyes
modellnek és államtípusnak sajátos céljai vannak. Például az angol állam javaslata, a jogállamiság (a hatalmi ágak
szétválasztása, az alapvető jogok és a demokratikus részvétel) csírája a politikai szabadság. Vö. Montesquieu, 2005,
167-178. o.
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a közhatalom mérlegelési jogkörét, mivel ezek a jogok szubjektív jogokat biztosítanak az
állampolgároknak az állam által elkövetett esetleges visszaélésekkel szemben, és ez a
szétválasztás olyan szerves garanciát jelent, amely a végrehajtó, a törvényhozó és az
igazságszolgáltatási szervek közötti autonómia miatt lehetetlenné teszi a tekintélyelvűséget.
Az alapjogok a XVIII. században az amerikai forradalmi mozgalomból erednek, és a
szabadság biztosítása a funkciójuk, mint például a lelkiismereti és vallásszabadság, az
ellenálláshoz való jog, a magántulajdon és a biztonság (SCHMITT, 1992, 164-165. o.). Bár az
angol hagyomány jelen van a Bill of Rights gondolatában, mint például az 1776. június 12-i
virginiai Bill of Rights-ban, és az észak-amerikai "Bills of Rights"-okban (az észak-amerikai
szövetségi alkotmány első tíz módosítása, amelyek az alapvető jogokat rögzítették), az
1225-ös "Magna Carta", az 1679-es "Habeas Corpus Act" és az 1688-as angol "Bills of
Rights" a király, a bárók és a klérus (Magna Carta), illetve a király és a polgárság (Habeas
Corpus Act és Bills of Rights) közötti paktumokat jelentenek (SCHMITT, 1992, p.164) .9
Másrészt az 1776-os észak-amerikai forradalomban és az 1789-es francia
forradalomban az alapjogok az állam legitimitásának és egy hiteles alkotmány létezésének
alapvető elemei. A polgári jogállam alkotmányában ugyanis az alapjogok védelme a politikai
egységből fakadó tudatos politikai döntés része (SCHMITT, 1992, 167-168. o.)10 .
Schmitt (1992, 169-175. o.) javaslata az alapvető jogokról a következőképpen osztályozza
azokat
9

Ebben az értelemben Hunt (2009, 113-145. o.) helyesen állapítja meg, hogy az észak-amerikai alapjogok
deklarációkon keresztül történő igazolása gyökeresen különbözik a brit hagyományon keresztül történő igazolástól.
A brit hagyomány szerint ezek a fent említett dokumentumok a király, a feudális urak, a klérus és a polgárság közötti
paktumok voltak. Másfelől a deklaráció gondolata azt a koncepciót testesíti meg, hogy a nép maga nyilvánít ki
valamit magától értetődőnek, és rendelkezik a szuverenitással, hogy ezt megtehesse. Nincs szükség semmilyen
paktum megkötésére vagy az uralkodóhoz való folyamodásra a jogok elismerése érdekében.
10 Ebben az értelemben az 1776-os Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat előírja: "Magától értetődőnek tartjuk a
következő igazságokat, nevezetesen, hogy minden ember egyenlő teremtmény, akit a teremtője bizonyos
elidegeníthetetlen jogokkal ruházott fel, amelyek között az élet, a szabadság és a boldogságra való törekvés
szerepel. E jogok biztosítása érdekében jönnek létre az emberek között a kormányok, amelyek jogos hatalmukat a
kormányzottak beleegyezéséből nyerik" (COMPARATO, 2007, 109. o.). Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1789ben szintén megállapítja a jogok elismerésének szükségességét: "Első cikk: Az emberek szabadnak és jogokban
egyenlőnek születnek és maradnak. A társadalmi különbségek csak a közös hasznosságon alapulhatnak. [Minden
olyan társadalomnak, amelyben nem biztosított a jogok garantálása, és nem határozták meg a hatalmi ágak
szétválasztását, nincs alkotmánya" (COMPARATO, 2007, 158-159. o.).
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a következők: i) az egyén szabadságjogai elszigetelten, ii) az egyén szabadságjogai másokkal
szemben, iii) az egyén jogai az államban mint állampolgár, és iv) az egyén joga az állami
ellátáshoz.
Valójában csak az első kategóriát alkotják maguk az alapvető jogok, amelyeket a
lelkiismereti szabadság és a személyes szabadság, a magántulajdon és az otthon
sérthetetlensége integrál. Ezeket a jogokat nem az állam hozza létre, hanem elismerik,
mivel az állam előtt állnak (SCHMITT, 1992, 169. o.).11 Ezek az alapvető jogok egyéni
jellegűek, és nem terhelik társadalmi igény (SCHMITT, 1992, 170. o.).
Másfelől az egyén másokkal szembeni szabadságjogai, a második kategória, a
megfelelő értelemben alapvetőek lehetnek, amikor az egyének egymás közötti viszonyait
fegyelmezik az apolitikai helyzetben (SCHMITT, 1992, 170. o.). Ezek a jogok a szabad
véleménynyilvánításból, a szólásszabadságból, a sajtószabadságból, a vallásgyakorlásból, a
gyülekezési és egyesülési szabadságból állnának (SCHMITT, 1992, 170. o.).
Fontos megjegyezni, hogy ezek a jogok megszűnnek a megfelelő értelemben vett
alapvetőnek lenni, amikor politikai szempontból használják őket, és elveszítik az egyén által
élvezhető abszolút szabadság jellegét. Ezek a jogok az alkotmányjog által elismert
társadalmi csoportok hódításaivá válnak (SCHMITT, 1992, 171. o.)12 .
Másrészt az egyénnek az államban állampolgárként való jogai olyan demokratikus
jogokat képviselnek, amelyek különböznek maguktól a liberális alapjogoktól (SCHMITT,
1992, 173. o.). A polgárok jogai a politikai demokrácia eszményén alapulnak, az államból
építkezve. Ezek tehát az állampolgárokra és nem a külföldiekre vonatkozó jogok13 . Végül ott
vannak az egyénnek az állam által nyújtott ellátáshoz való jogai, amelyeket a szocialista
eszmék befolyásolnának és
11

Itt egyértelműen érződik a jusnaturalista gondolkodás és különösen Locke (2006, 76-95. o.) hatása, mivel a
természetes jogok megelőzik az államot, de szükségszerűen el kell ismerniük.
12 Schmitt (1992, 171. o.) szerint "Tan pronto como la libertad de asociación lleva hacia coaliciones, es decir, a
asociaciones que se combaten entre sí y se enfrentan con medios de fuerzas sociales específicos, como huelga o
lock- out no son derechos de libertad en sentido del Estado liberal de Derecho".
13 Ezek a jogok a törvény előtti egyenlőség, a petíciós jog, a választójog és a közhivatalokhoz való egyenlő hozzáférés
lennének (SCHMITT, 1992, 174. o.).
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nem lehetett korlátlan (SCHMITT, 1992, 174. o.)14 .
A Schmitt (1992, 175. o.) által javasolt másik elkülönítés az alapvető jogok és az
intézményi garanciák közötti különbségben található, amelyek bizonyos intézményeket
védenek, és megakadályozzák azok elnyomását a rendes jogalkotás révén. Még ha ezek a
garanciák szubjektív jogokat biztosítanak is egyéneknek, intézményeknek, vállalatoknak
vagy közhivatalnokoknak, nem biztosítanak az egyén számára egy olyan szabadságzónát,
amelyben nem politikai módon cselekedhet (SCHMITT, 1992, 175. o.)15 .
Mivel az alkotmányos garanciák nem biztosítják az egyén számára az
akaratszabadság zónáit, önmagukban nem minősülnek alapjognak. A fontos intézményi
garanciák között szerepel a kivételes bíróságok tilalma, a természetes bíróhoz való jog és a
bírói függetlenség.
A hatalmak megkülönböztetése, szétválasztása a polgári jogállam alkotmányának
második sajátos eleme, amely az államhatalom cselekvéseinek és aktusainak ellenőrzéséért
felelős (SCHMITT, 1992, 186. o.). A hatalmi ágak megkülönböztetésének dinamikája
magában foglalja az állam felsőbb hatóságainak szétválasztását, valamint az egyes
hatásköröket. A teljes megkülönböztetés azonban teljesen különálló államhatalmakat hozna
létre, mivel fontos a felsőbb hatóságok közötti bizonyos kapcsolat is (SCHMITT, 1992, 189.
o.) .16
Schmitt bemutatja a hatalmi ágak szigorú szétválasztásának következményeit
(SCHMITT, 1992, 194-195. o.)17 . A hatáskörök megkülönböztetésével összefüggésben a
függetlenség
14

Ebbe a kategóriába tartozik a munkához való jog, a segélyhez és támogatáshoz való jog, valamint az oktatáshoz,
képzéshez és képzéshez való jog (SCHMITT, 1992, 175. o.).
15 Canotilho (2002, 395-396. o.) rámutat arra, hogy a német alkotmánytan széles körben kidolgozta az intézményi
garanciák témáját, és ezt a témát elsőként Schmitt dolgozta ki.
16 Ebben az értelemben fontosak a föderalistáknak a függetlenségről és a hatalmi ágak közötti viszonyról szóló
elmélkedései: "Az előző cikkben [47. sz. föderalista] rámutattunk, hogy az akkor elemzett politikai aforizma nem
követeli meg, hogy a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom teljesen elszakadjon egymástól. A következőkben
megpróbálom megmutatni, hogy ha ezek az ágak nem fonódnak össze annyira, hogy mindegyik alkotmányos
ellenőrzést gyakorolhasson a másik felett, akkor a gyakorlatban soha nem lehet megfelelően fenntartani az
elkülönülésnek azt a fokát, amelyet ez az aforizma a szabad kormányzáshoz elengedhetetlenül szükségesnek tart."
(HAMILTON; MADISON; JAY, 2009, 315. o.)
17 Schmitt (1992, 190-197. o.) részletesen bemutatja a hatalmi ágak abszolút szétválasztásának következményeit a
következőkből: i) a végrehajtó hatalom null befolyása a törvényhozásra, ii) a törvényhozás null befolyása a
végrehajtóra, iii) a végrehajtó hatalom null befolyása a bírói hatalomra, iv) a bírói hatalom null befolyása a
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végrehajtóra, v) a törvényhozás null befolyása a bírói hatalomra, vi) a bírói hatalom null befolyása a törvényhozásra.
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a bírói és a mozdulatlanság megvédi az igazságszolgáltatást a végrehajtó és a törvényhozó hatalom
befolyásától:
Nincs jogállamiság független igazságszolgáltatás nélkül, és nincs független igazságszolgáltatás
törvényhez kötődő anyagi kötőerő nélkül, és nincs törvényhez kötődő anyagi kötőerő a
törvény és a bírói ítélet objektív különbözősége nélkül. A polgári jogállamiság éppen a
különböző hatalmak közötti objektív különbségtételen alapul. El lehet utasítani a hatáskörök
abszolutista tendenciák miatti differenciálását, ahogyan az a német alkotmányos monarchia
közjogi elméletében szokásos, és meg lehet hagyni a bírónak bizonyos szabadságot is, de a
politikai döntést, ami a törvényhozás dolga, nem lehet neki megadni anélkül, hogy közjogi
álláspontját ne változtatnánk meg (SCHMITT, 2007, 41. és 42. o.).

Másrészt, amikor a Bíróság nem alkalmaz egy formailag megfelelő
jogszabályt, az nem beavatkozás, hanem egyfajta ellenőrzés és fékezés. Ez azért történik,
mert a nem-alkalmazás az alkotmányjog erejénél fogva történik, a normatív szemponton
belül maradva (SCHMITT, 1992, 197. o.)18 .
Másrészt az alapvető és tudatos politikai döntés (alkotmány) őrének alakja a népi
választások által legitimált birodalmi elnöknek kellene lennie, aki a törvényhozás és a bírói
hatalom között helyezkedne el (Schmitt, 2007a, 201. o.). A népi legitimitással felvértezve és
a két másik hatalom között elhelyezkedve az elnök lenne felelős az Alkotmány
megőrzéséért.
A függetlenség, valamint az elnöknek a többi hatalommal való kapcsolata lehetővé
teszi számára, hogy önállóan járjon el az alkotmány védelmében, és hogy ezt a szerepet
anélkül gyakorolja, hogy a többi hatalommal való kapcsolata miatt önkényes
hatalomgyakorlásra ösztönözné. Továbbá a birodalmi elnök, aki egységesen gyakorolja a
gyámságot.
18

Ezt a Schmitt alkotmányelméletében tett kijelentést Schmitt művén belül szisztematikusan kell értelmezni. Schmitt
(2007a, 19-32. o.) "Az alkotmány őrzője" című könyvében megállapítja, hogy a német bíróságok által az alkotmányos
törvényekkel való összeegyeztethetetlenség miatt konkrét ügyekben nem alkalmazott törvények eltérnek az északamerikai Legfelsőbb Bíróság teljesítményétől. Először is, különbség van a kontinentális európai és a common law
rendszer között, az utóbbiban a brit befolyás miatt fennálló joghatósági állapot miatt. Másodszor, az élet, a
szabadság és a tulajdon védelme érdekében az észak-amerikai Legfelsőbb Bíróság az alkotmány őrévé vált, ami az
1920-as években Németországban nem történt meg. Ebben az értelemben például az Állami Bíróság nem volt
hajlandó meghatározni az elnök és kancellár határait Németországban az első és a második háború között.
Köztudott, hogy ez a lépés még inkább szabad utat engedett a náci cselekményeknek (MENDES, 2007, xiii. o.).
Schmitt (2007,
24. o.) összefoglalóan azt állítja, hogy a bíróságok, amikor nem alkotmányellenes törvényt alkalmaznak, egyszerűen
csak olyan alkotmányos szabályt alkalmaznak, amely kifejezetten az adott ügyet az alkotmányellenes jogszabálytól
eltérő módon szabályozza. Az alkotmány őreivel kapcsolatban Schmitt bírálja az Alkotmánybíróság létezésének
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gondolatát, amelynek hatáskörébe tartozik a törvények alkotmányellenességének konkrét kimondása. A Bíróság
létezése fontos politikai hatalmat ruházna egy nem politikai szervre, létrehozva a joghatósági állam modelljét. A
joghatósági állammal kapcsolatban lásd Schmitt, 2007b, 1-16. o.
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az alkotmány fontos ellenpontja lenne a weimari köztársaságban létező nagy
pluralizmusnak (Schmitt, 2007a, 202. o.). Schmitt ezen álláspontja ellentétes Kelsen
javaslatával, amely az Alkotmány védelméért felelős Alkotmánybíróságról szólt .19
A fékek és ellensúlyok rendszerét illetően Schmitt (1992, 197-200. o.) a weimari
alkotmánytól kezdve a végrehajtó és a törvényhozó hatalom, a kétkamarás rendszerben a
kamarák, valamint a birodalmi elnök és a birodalmi kormány közötti kapcsolatok sémáit
mutatja be.
Másrészt nem tér ki különösebben az igazságszolgáltatás és a többi hatalmi ág
közötti, illetve az igazságszolgáltatás ágai közötti fékek és ellensúlyok viszonyára. Mint a
dolgozatban látni fogjuk, ezek a kapcsolatok alapvető fontosságúak a mai jogállamban.
Másrészt az írott alkotmány, amely Schmitt (1992, 61. o.) számára a polgári jogállam
másik eleme, bizonyos biztonságot és stabilitást nyújt, az alkotmányos döntések teljes
sérthetetlenségének

eszményét

követve,

és

megakadályozva

annak

könnyű

megváltoztatását a parlament által20 . Az írott alkotmánynak ez az elképzelése az
alkotmányos merevség elvével működik, lehetővé téve az alkotmány módosítását a rendes
jogalkotásnál bonyolultabb és költségesebb eljárásból (SCHMITT, 1992, 61. o.).
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Kelsen (1995, 4-5. o.) Loewensteinhez hasonlóan (vö. a dolgozat 1.2. másodlagos szakasza) megjegyzi, hogy az
Alkotmány egyik alapvető szerepe a hatalom, különösen a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és a közigazgatás
korlátozása. Kelsen (1995, 3. o.) szerint az alkotmány egy jogrend (normatív előírások rendszere - kellene). Fontos
Kelsen kritikája (1995, 11-21. o.) Schmittnek a birodalmi elnökre mint az alkotmány őrére vonatkozó javaslatával
szemben, rámutatva a független Alkotmánybíróság létrehozására, mint olyan szervre, amely a jogsértés jogi
eljárásjogi elemzésének megalapozásával megfelelőbben tudja védeni az alkotmányos normákat és korlátozni az
intézményesített hatalmat.
20 Fontos megjegyezni, hogy elméletileg a francia forradalom jogilag egy olyan normatív piramisban gondolkodott,
amelynek csúcsán az 1789-es francia Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata áll (alkotmány előtti vagy alkotmány
feletti), alatta az alkotmány és egy harmadik szinten a törvény. A francia állam azonban a törvényesség és nem az
alkotmányosság állama. Canotilho (2002, 96. o., kiemelés hozzáadva) szavaival élve: "Az alkotmány elsőbbségét
semlegesítette a törvény elsőbbsége. Ezért egy híres francia jogász a "francia jogállamot" olyan jogállamnak vagy
jogállamisági államnak nevezte, amely viszonylag hatékonyan betartotta a közigazgatásban a jogszerűség elvét, de
képtelen volt megérteni az alkotmány szupremáciájának jelentését [...]". Igazság szerint meg kell jegyezni, hogy az
alkotmányos felsőbbrendűség eszméje a 20. században erősödik meg Európában. Az alkotmányos szupremáciáról
Latin-Amerikában és az alkotmánynak mint jogi normának a 19. századtól az ibér-amerikai térségben kialakult
szemléletéről lásd Bernal, 2009, 109-126. o. (lásd Bernal, 2009).
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3. KARL LOEWENSTEIN: AZ ALKOTMÁNYELMÉLET ELSŐ POSZTKLASSZIKUS RÉTEGE
Karl Loewenstein 1957-ben jelentette meg angol nyelven "Political Power and the
Governmental Process" című könyvét. 1958-ban az említett könyv fordítása németül is
megjelent "Verfassunggslehere" (Az alkotmány elmélete) címmel.
Loewenstein a nácizmus németországi térnyerése miatt vándorolt az Egyesült
Államokba.

Az

új

kontinensen

Loewenstein

elsősorban

összehasonlító

politikai

tanulmányokat végzett. Mivel az alkotmányelméletnek az amerikai gondolkodásban nincs
külön tudományág vagy tudományterület, az angol nyelvű mű címe a politikai hatalomra és
a kormányzati folyamatra vonatkozó elmélkedésekre utal.
Másrészt

Németországban

létezik

egy

sajátos

tudományág,

amely

az

alkotmányosság főbb kérdéseire és problémáira reflektál. Így a könyv németül Az
alkotmány elmélete címmel jelent meg (LOEWENSTEIN, 1983, 17-20. o.).
Nem figyelhető meg, mint Schmittnél, az alkotmányosság és a demokrácia közötti
feloldhatatlan feszültség, amely csak ideiglenes konszenzust tesz lehetővé. Loewenstein
határozottan védelmezi az alkotmányosságot, rámutatva egyes politikai rendszerek
elégtelen és tekintélyelvű jellegére, amelyek a korlátlan népakaratot a jogok tiszteletben
tartása nélkül, az alkotmányos korlátokat megsértve értékelik.
Loewenstein munkássága a jogi hatalom ellenőrzésére vonatkozó mélyreható
reflexió kidolgozásáért, az alkotmányos demokrácia iránti elkötelezettségéért és az
alkotmányos normativitás védelméért mérföldkövet jelent az alkotmányelméletben,
megalapozva az első posztklasszikus alkotmánygeológiai réteget.

3.1. Kratológia: a politikai hatalom ellenőrzése
Loewenstein (1983, 25. o.) a politikai hatalomról szóló tudományt, az úgynevezett
kratológiát fejleszti ki. Ennek a tudománynak meg kell értenie a hatalmat a
megnyilvánulásától kezdve

22

külső, mivel lehetetlen megérteni a hatalom ontológiáját (lényegét) (LOEWENSTEIN, 1983,
23. o.).
A politika a hatalom gyakorlásában és a hatalomért folytatott harcban
konstituálódik, mivel a hatalmat politikai, gazdasági, vallási, társadalmi és egyéb
kapcsolatokban kell megfigyelni (LOEWENSTEIN, 1983, 26. o.). Mivel21 a társadalom a
társadalmi hatalmi viszonyok összessége, ahatalmat semleges, funkcionális módon, konkrét
értékítéletektől függetlenül lehet megfigyelni, mivel ezek a viszonyok szükségszerűen
előfordulnak minden társadalmi modellben (LOEWENSTEIN, 1983, 26. o.).
Az állam a társadalmi és politikai viszonyok fő szervezője, a politikai viszonyokat az
állami perspektívában a hatalom birtokosainak a hatalom címzettjei feletti társadalmi
kontrollja alakítja (LOEWENSTEIN, 1983, 27. o.). Kétségtelen, hogy az állam a társadalmi
kapcsolatok nagyszerű szervezője. A globalizáció és az államközösségek kialakulása idején
azonban Loewenstein e nézetét némileg relativizálni kell, és meg kell érteni, hogy a
magánjogi jogi személyek, valamint a nemzetek feletti és közösségi szervek társadalmi
ellenőrzése is fontos szerepet játszik.
Loewenstein (1983, 83. o.) társadalmi ellenőrzés alatt azt a lehetőséget érti, hogy a
hatalom birtokosai olyan parancsokat adnak ki és olyan döntéseket hoznak, amelyeket a
hatalom címzettjeinek követniük kell. A politikai rendszerek felelősek a hatalmi viszonyok
strukturálásáért ideológiák, intézmények és hatalmi technikák révén.
Az intézmények az államot alkotó elemek, mint például a kormány, a parlament, a
bíróságok, a közigazgatás. Az ideológiák viszont olyan strukturált értékrendet képviselnek,
amely a társadalmi cselekvéseket irányítja (LOEWENSTEIN, 1983, 30. o.).
A demokratikus alkotmányosság fontos politikai rendszer, amely kombinálható
különböző kormányzati típusokkal, például az elnöki rendszerrel,
21

A hatalom semleges elemzésének ez a nézete megérdemel némi jóvátételt. Loewenstein célja, hogy a hatalom
ellenőrzését értékelje az alkotmányelméletben. Ily módon kísérletet teszünk a hatalom objektív elemzésére. Ez az
objektív elemzés azonban Loewenstein javaslatában nem valósul meg a hatalomkorlátozás és az alkotmányosság
kapcsolatának helyes védelme miatt.
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parlamentarizmus, közvetlen demokrácia és mások (LOEWENSTEIN, 1983, 32. o.). A
kormány típusa vagy formája a társadalmi intézmények megvalósulását jelenti.
Ezek a kormányzati formák mind ugyanabba a politikai rendszerbe tartoznak, mert
közös bennük az a felfogás, hogy a népakaratnak kell érvényesülnie, mert az a legfőbb
hatalom. Ez a felfogás nem más, mint a demokratikus alkotmányos ideológia
(LOEWENSTEIN, 1983, 32. o.).
A politikai rendszerrel kapcsolatban három fő témát különböztetünk meg: i) a
politikai hatalom megszerzése, ii) a hatalom gyakorlása és iii) a politikai hatalom
gyakorlásának ellenőrzése (LOEWENSTEIN, 1983, 28. o.). A politikai hatalom ellenőrzésének
témája

alapvető

fontosságú,

mivel

a

korlátlan

hatalom

léte

számos

negatív

következménnyel jár, mivel a szervek és személyek hajlamosak visszaélni ezzel a
hatalommal (LOEWENSTEIN, 1983, 28. o.). Ez lenne a hatalom démoni jellege, és a hatalom
korlátozásának és ellenőrzésének elemeit kellene bevezetni és létrehozni.
A hatalom korlátozása, amely a társadalmi intézmények felépítésére épül, az
alkotmányosság lényege és az alkotmányelmélet reflexiói (LOEWENSTEIN, 1983, 29. o.).
Megállapítható, hogy ez elméletének nagy erénye és lényeges hibája.
Az erény a hatalom ellenőrzésének megfelelő értékelésében rejlik, amelyet az
alkotmányos gyakorlatnak és a reflexiónak be kell tartania. Másrészt Loewenstein a hatalom
ellenőrzésének védelmében és intenzív tanulmányozásában beleesik abba a kritikába,
amelyet Schmitt az alkotmányossággal szemben fogalmazott meg, vagyis a politikát a
második helyen hagyja.
A hatalmi viszonyok történetéről Loewenstein (1983, 33-34. o.) két nagy politikai
rendszerrel hozza összefüggésbe: az alkotmányossággal és az autokráciával22 . Ha a
hatalomnak csak egy birtokosa van, függetlenül attól, hogy az egy személy, egy testület, egy
gyűlés,

akkor

az

autokrácia.

Másrészt

az

alkotmányosság

vagy

demokratikus

alkotmányosság a hatalom több birtokos között történő elosztását jelenti .23

22

Két ideális rendszertípus létezik, természetesen számos köztes konfigurációval. Ebben az értelemben lásd Loewenstein,
1983, 50-52. o.
23 Bár Loewenstein kettős javaslata ideális típusként érdekes, nagymértékben csökkenti a komplexitást.
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Vannak olyan társadalmi intézmények, csoportok és személyek, amelyek a fő
hivatalos és látható hatalom birtokosai, ezek a történelem során a kormány, a gyűlés vagy
parlament, a hatalom címzettjei és a bíróságok (LOEWENSTEIN, 1983, 36. o.). A
demokratikus alkotmányosságban a kormány lenne felelős a politikai döntések
végrehajtásáért és egyes döntések meghozataláért. A politikai hatalom törvényhozásáért és
ellenőrzéséért felelős parlament (LOEWENSTEIN, 1983, 36. o.).
A hatalom címzettjei, különösen a politikai pártok létrejötte óta, egyben a hatalom
birtokosai is. A bíróságok és a bírák is a hatalom birtokosai lesznek, amikor érvénytelennek
nyilvánítják a kormány és a parlament által meghatározott normákat (LOEWENSTEIN, 1983,
36. o.).
Ami a nem hivatalos és láthatatlan csoportokat illeti, a 20. században a pluralista és
érdekcsoportok jelentős politikai hatalomra tettek szert. Loewenstein (1983, 37. o.) ezeket
a csoportokat itt elsősorban egy bizonyos negatív előítéleten keresztül figyeli, mivel úgy
látja, hogy egyes csoportok erős lobbizási és befolyásolási erővel rendelkeznek sajátos
érdekeik elérése érdekében .24
Így a demokratikus alkotmányosságban a hatalom birtokosai között a hatalom
megosztása és kölcsönös ellenőrzése is megtörténik. Ez egy olyan politikai rendszer, amely
nagyra értékeli a hatalom ellenőrzését.
A hatalom birtokosainak autonómiája és ellenőrzése a gyakorlati és elméleti
szférában egyaránt releváns kérdés. Fontos, hogy a hatalom birtokosa bizonyos területeken
autonómiával rendelkezzen, kevés ellenőrzéssel vagy korlátozással a politikai döntések
meghozatalában (LOEWENSTEIN, 1983, 50. o.).
A hatalmon lévők autonómiájának és a felettük gyakorolt ellenőrzésnek a formája,
intenzitása és szervezete az egyes országok által elfogadott sajátos kormányzati formától
függően változik.
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a társadalmi szerveződési formákról. Az alkotmánytörténet összetettebb elemzését lásd Fiarovanti, 2001.
A politikai tudományokban és az alkotmányelméletben alapvető fontosságú a nyomásgyakorló csoportokra való reflektálás.
A Loewensteinéhez közel álló nézetet e témában lásd Bonavides, 2009, 460-480. o.
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politikai közösség. Általánosságban elmondható, hogy ami a kormány és a parlament
közötti kapcsolatokat illeti, a parlamentáris kormányzati formáknál nagyobb az
egymásrautaltság, az elnöki rendszerben pedig nagyobb az autonómia és a függetlenség
(LOEWENSTEIN, 1983, 50. o.).
Loewenstein (1983, 54-57. o.), akárcsak Schmitt, a hatalmi ágak szétválasztásának
konstrukcióját az alkotmányosság lényeges elemének tekinti, és bemutatja ennek az
intézménynek a történelmi fejlődését. A fő különbség az, hogy a Schmitt-féle
hatalommegosztás csak a polgári jogállamban releváns, más szervezeti formák lehetségesek
a különböző állammodellekben.
Másrészt Loewenstein szerint, ha van alkotmányosság, akkor a hatalmi ágak
szétválasztásának is meg kell lennie. Továbbá Loewenstein (1983, 60-61. o.) megjegyzi, hogy
a hatalmi ágak szétválasztását a parlament képviseletre való törekvése és a kormánytól való
függetlensége táplálta, ezt a keretet Schimitt is leírja.
Amikor a parlament arra törekedett, hogy önállóan képviselje a népet, megtörte az
uralkodók kezében lévő monolitikus politikai hatalom létét (LOEWENSTEIN, 1983, 60. o.).
Ebben az összefüggésben a bíróságok és a bírák függetlensége logikus kiegészítője a
független és nem közvetlenül kötött hatalom birtokosainak.
Montesquieu nagy hozzájárulása tehát az volt, hogy - főként az angol intézmények
értelmezésén keresztül - megállapította, hogy a politikai hatalom több hatalom birtokosa
közötti elosztása a szabadság biztosítéka (LOEWENSTEIN, 1983, 61. o.). Loewenstein (1983,
61. o.) szerint Montesquieu nem ismerte fel, de a későbbi történelmi helyzetek
bebizonyították, hogy csupán a hatalommegosztás nem szab teljes korlátot a politikai
hatalom gyakorlásának, és nem zárja ki teljesen a démoni politikai hatalom konstrukcióját.
Az egész állami funkció végül egy politikai vezető által elfoglalandó területté válik.
Például a kormány (végrehajtó hatalom) nem csak a következőkért felelős
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végrehajtja a parlamentben (törvényhozás) hozott politikai döntéseket. A kormány politikai
vezetést is gyakorol abban az értelemben, hogy bizonyos mértékig irányítja és irányítja a
népakaratot (LOEWENSTEIN, 1983, 61. o.).
A hatalom birtokosai közötti függetlenségi, egymásrautaltsági és ellenőrzési
viszonyok jobb megértése érdekében Loewenstein (1983, 62-66. o.) a politikai hatalom új,
hármas felfogását mutatja be a konform vagy alapvető politikai döntés (policy
determination), a döntés végrehajtása (policy execution) és a politikai ellenőrzés (policy
control) által.
Az alapvető politikai döntés egy lényeges politikai, gazdasági, erkölcsi vagy
társadalmi kérdésben való választást jelent a többi lehetséges döntés közül, amely alapvető
döntés egy társadalmi közösség jelenére és jövőjére nézve (LOEWENSTEIN, 1983, 63. o.). A
legfontosabb kérdések, amelyeket egy nemzetnek meg kell hoznia, a politikai rendszerre és
a kormányformára vonatkoznak, így minden alkotmány jelen van az alapvető döntés
részeként (LOWENSTEIN, 1983, 63. o.) .25
Az alkotmányos demokráciákban az a szabály, hogy az alapvető politikai döntéseket
a kormány a parlamenttel együtt és általában jogi formában hozza meg. Általában a
választópolgárok közvetlen (népszavazás) vagy közvetett (a végrehajtó és a törvényhozó
hatalom képviselőinek megválasztása) módon történő részvétele és a közvélemény
(LOEWENSTEIN, 1983, 65-66. o.).
Loewenstein alapvető politikai döntésének ez a nézőpontja lényeges pontokon nem
egyezik Schmittével. Az előbbi értékeli a politikai és társadalmi pluralizmust, és az alapvető
döntést nem csupán a létezés adottságának, hanem normák (kellene) halmazának tekinti.
25

Ilyenek például az írott alkotmányokban hozott alapvető döntések és a hatalmon lévők egyéb választási formái: "la
elección entre el libre cambio y el proteccionismo; la actitud del Estado frente a las cuestiones religiosas, como por
ejemplo la separación del Estado e de la Iglesia y las escuelas confesionales; la dirección que se deberá dar a la
educación, humanismo o técnica, o si cabe encontrar equilibrio; la alternativa entre un sistema económico con
empresa privada libre del control estatal o un sistema de economía dirigida (....).); a költségvetési és monetáris
politika; az adórendszer és annak hatása a javak elosztására" (LOEWENSTEIN, 1983, p. 64). Az alapvető döntésekről
nemcsak a belügyekben, hanem a külpolitikában is lásd: Loewenstein, 1983, 64. o.
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Schmitt viszont az alapvető politikai döntést az emberek homogenitására, a lét
(being) szintjén hozott döntésekre alapozza, és így nem jelentenek normatív előírásokat.
Schmitt a döntést alkotó kérdések listáját is kisebbnek mutatja be, mint Loewensteiné.
Loewenstein eredeti hatalmi hármas felosztásának második része az alapvető
politikai döntések végrehajtásának szükségességében rejlik. Ezt a funkciót i) egyes
törvények gyakorolják, amelyek a politikai döntések megvalósításához szükséges társadalmi
feltételeket igyekeznek megszervezni, ii) a kormányzat autonóm és összehangolt
közigazgatása és iii) a konfliktusok bírói elemzése révén, konkrét esetekben az alapvető
politikai döntéseket kikényszerítve (LOEWENSTEIN, 1983, 66-68. o.).
Fontos megjegyezni, hogy a 20. században a jóléti államok elfogadása miatt nagyra
értékelték a végrehajtó hatalom és a közigazgatás tevékenységét, gyakran a törvényhozó
államot a második helyre helyezve (LOEWENSTEIN, 1983, 68. o.). A XX. század végének és a
XXI. század elejének bizonyos pillanataiban az igazságszolgáltatás intenzitása és jelentősége
miatt úgy tűnik, hogy a XX. század végén és a XXI. század elején egy igazságügyi államban
élünk.

3.2. A hatalom ellenőrzése mint új állami funkció és alkotmányos demokrácia
Loewenstein (1983, 68. o.) úgy véli, hogy a politikai hatalom új, hármas tagolású
javaslatának fő hozzájárulása a politikai ellenőrzés kategóriájában rejlik. Valójában
Loewensteinnek ez a felfogása teljesen helytálló.
Ami a hatalom ellenőrzését illeti, először is, ez az ellenőrzés abban a pillanatban
történik, amikor a politikai hatalmat a különböző hatalom birtokosai között autonómiával,
de az intézmények közötti megfelelő ellenőrzéssel és egyensúlyozással osztják el.
Egy részletesebb elemzés azonban különbséget mutat a hatalom elosztása és a
hatalom ellenőrzése kategóriák között, mivel az előbbi akkor áll fenn, ha a hatalom
különböző birtokosai között szükséges ellenőrzési kapcsolat áll fenn, és
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Ez a helyzet akkor áll fenn, ha az ellenőrzés opcionális (LOEWENSTEIN, 1983, 69-70. o.). A
hatalom megosztása például egy bizonyos személy kinevezésének a végrehajtó hatalom
által a szenátuson keresztül történő megerősítése esetén áll fenn. A hatalom ellenőrzése
akkor történik, amikor az igazságszolgáltatás a végrehajtó hatalom által hozott törvény vagy
normatív aktus érvénytelenségét az alkotmányossági ellenőrzés (bírósági felülvizsgálat)
révén kimondja.
A politikai ellenőrzésben ott van a politikai felelősség kérdése, amely modern
módon az angol alkotmányosság alkotását jelenti, például a parlament bizalmatlansági
szavazásával a kormány felett és a kormány parlament feloszlatásának lehetőségével
(LOEWENSTEIN, 1983, 71. o.). A politikai felelősség kérdése, legalábbis embrionális
formában, már megtalálható lenne bizonyos történelmi konstrukciókban.26
A jogállamban tehát nemcsak a jogállamiságra van szükség, hanem a felelős
kormányzásra is. A fő politikai ellenőrzés, amelynek a hatalmon lévők alá vannak vetve, az
alkotmányban található (LOEWENSTEIN, 1983, 71. o.).
Az ellenőrzési szempont nagy felértékelődéséből kiindulva Loewenstein kemény
kritikát fogalmaz meg a látszólag demokratikus kormányokkal szemben, amelyek nem vetik
alá magukat a politikai ellenőrzésnek, ahogyan ez a neopresidentializmus esetében történik
(LOEWENSTEIN, 1983, 84-88. o.). Itt van egy nagy különbség Schmitt és Loewenstein között,
mert az előbbi állandó feszültséget lát a demokrácia és az alkotmányosság között, amikor az
egyik növeli intenzitását és társadalmi befolyását, a másik elveszíti beilleszkedésének egy
részét.
Másrészt az alkotmányosság értékeit sértő demokrácia Loewenstein számára
általában hamis demokrácia. A neo-prezidencializmus a hamis demokrácia példája.
A neo-elnökiség, amely nem tévesztendő össze az észak-amerikai elnöki modellel,
akkor fordul elő, amikor az elnök nem veti alá magát a hatékony politikai ellenőrzésnek

26

Például az athéni tisztviselőknek a bírákhoz hasonló hatóságoknak való elszámoltathatóságának szükségessége, vagy
az a felelősség, amelyet egyes római tisztviselők a köztársaságban a hivatalukból fakadó kötelezettségeik miatt
viseltek (LOEWENSTEIN, 1983, 71. o.).
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más hatalom birtokosai annak ellenére, hogy választásokat tartottak, bíróságok és
törvényhozó hatalom létezett (LOEWENSTEIN, 1983, 85. o.). Loewenstein (1983, 86. o.) a
neoparlamentarizmus egyik példája a brazil Estado Novo volt. Jelenleg azt mondhatjuk,
hogy néhány jelenlegi latin-amerikai kormány, például Hugo Chávez venezuelai kormánya
neoprezidencialista kormánynak minősíthető.
E megfontolások után lehetőség nyílik az alkotmányos demokráciával és a
kormányformákkal kapcsolatos részletesebb megfontolások bemutatására, valamint a
politikai ellenőrzés technikáinak elmélyítésére.
Az alkotmányos demokrácia azt az ideológiát képviseli, amely abból a
meggyőződésből áll, hogy a hatalom a néptől származik. Ezért a kormánynak és a
parlamentnek összhangban kell lennie a népakarattal, és szabad és tisztességes
választásokon kell megválasztani őket. Ily módon, a választásokon keresztül lehetővé válik a
sajátos politikai elképzelések megmérettetése (LOEWENSTEIN, 1983, 91. o.).
Az alkotmányos demokráciában a kormány, a parlament és a nép a három birtokos,
amely a közvetlen demokrácia, a gyülekezeti kormányzás (a parlament mint a nép
képviselője a hatalom legfőbb birtokosa), a parlamentarizmus, az elnöki rendszer és a svájci
kollegiális kormányzás (LOEWENSTEIN, 1983, 91-92. o.)27 . A jelenkor fontossága és e
modelleknek az igazságszolgáltatási tanácsokról szóló vita szempontjából betöltött szerepe
miatt a parlamentarizmus és az elnöki rendszer főbb jellemzőit mutatjuk be.
Loewenstein az alkotmányos államformák elemzését a politikai hatalom hármas
tagozódásának elmélete alapján készítette el. Hat jellemzője van annak, hogy egy rendszer
parlamentarista (LOEWENSTEIN, 1983, 105-108. o.).
A kormány tagjai, akik a többségi párt vezetői vagy a többségi koalíciót alkotó pártok
vezetői,

egyben

parlamenti

képviselők

is

(első

és

második

jellemzők).

parlamentarizmusban van egy miniszterelnök, aki

27

Loewenstein szisztematikus olvasata rámutat, hogy van egy negyedik birtokos: az igazságszolgáltatás.
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vezeti a kormányt (harmadik jellemző), és a kormány hatalmon maradása a parlamenti
többség támogatásától függ (negyedik jellemző).
Ebben az alkotmányos államformában mind a kormány, mind a parlament alapvető
döntéseket hoz és hajt végre (ötödik jellemző), de a fő jellemző az intézmények közötti
kölcsönös kölcsönös ellenőrzés (hatodik jellemző). Ez a kölcsönös ellenőrzés például abban
nyilvánul meg, hogy a parlament elutasítja a kormány által kért bizalmi szavazást, és a
kormány feloszlathatja a kormányt és parlamenti választásokat írhat ki.
Az elnöki és a parlamentarizmus közötti nagy különbség az utóbbi koordinációs
függőségében rejlik. A végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltatási szerv autonóm,
és a köztársasági elnök nem tagja a törvényhozásnak. Másrészt e hatalmak között olyan
kapcsolatok vannak, mint például a vétójog vagy az elnöki döntések törvényhozás általi
megerősítésének szükségessége, amelyek a hatalmak, és különösen a törvényhozó és a
végrehajtó hatalom közötti akarategyeztetést írják elő (LOEWENSTEIN, 1983, 131-136. o.).

4. AZ ALKOTMÁNYELMÉLET KLASSZIKUS ÉS POSZTKLASSZIKUS HELYZETRÉTEGÉNEK
HATÁRAI ÉS LEHETŐSÉGEI
Schmitt művében számos olyan kategória található, amely nem illeszkedik a
befogadó, plurális és emancipatorikus demokratikus jogállam keretében történő
alkotmányos reflexió javaslatához. Például a homogenitás, mint a nép jellemzőjének
védelme teljes abszurditás.
Szerencsére napjainkban nagy etnikai, kulturális és etikai sokszínűséget figyelhetünk
meg a különböző államok lakosságában. Ez nem a pluralitáson alapuló számos közösség
vagy a mai pillanatunk hibája. Éppen ellenkezőleg, a különböző emberek és közösségek
együttélésének lehetősége ugyanazon a földrajzi téren a kulturális szempontok és a
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Az egyes csoportok sajátossága nagyon üdvös (GUTMANN; THOMPSON, 1996, 1-9. o.).
Természetesen ez a plurális együttélés tiszteletet követel, és gyakran a csoportok
által jónak tartott dolgokról alkotott eltérő elképzelések miatt konfliktusok alakulhatnak ki.
A konfliktusokat azonban nem csak kell, hanem lehet is a demokratikus intézményeken és a
nyilvánosságon keresztül a főbb politikai, társadalmi és gazdasági döntések és kérdések
közös és párbeszédes felépítéséhez vezetni (HABERMAS, 2003a, 9-121. o.).
Mégis, Schmittnek a demokráciát az alkotmányosságtól gyökeresen különbözőnek
tekintő nézete nem érdemli meg, hogy gyarapodjon. A népakarat gyakran ellentétes lehet
az alkotmányosság által meghatározott korlátokkal. Így a demokrácia és az alkotmányosság
között bizonyos feszültség van.
Másrészt, ahogyan Habermas (2003b, 154-168. o.) helyesen mutat rá, az alapjogok
kategóriája, az alkotmányosság egyik, a politikai hatalmat ellenőrző struktúrája, egyben a
politikai struktúra lényeges összetevője is, amely a nyilvánosságon keresztül lehetővé teszi a
dialogikus és demokratikus fejlődést.
Így az alapvető jogok, miközben védik az egyént és a társadalmi csoportokat az
esetleges állami és társadalmi elnyomással szemben, rendelkeznek egy olyan politikai
jellegzetességgel, amelyet Schmitt nem látott megfelelően. Másrészt a Schmitt által
túlértékelt akklamáció intézményén keresztül a népakarat legitimálhatja azokat a politikai
vezetőket, akik nem a nép kormányának létrehozására törekszenek, ami magának a modern
demokráciának az egyik alappillére. Mivel a pluralitást nem védi fontos értékként, és az
alapjogok Schmittnél ellentétesek a demokratikus eszmével, a demokratikus és plurális
döntések emancipált nyilvánosságon keresztül történő felépítésének értékelése helyett a
népi akklamáció védelme a kis vitával és a nép gyakran elnyomó homogenitásával
szemben.
Az Alkotmányt is csak a lét rendjének jelenségeként látva,

32

a normatív alkotmányos aspektus létezésének figyelmen kívül hagyása egy másik tévhit.
Ahogy Hesse helyesen megállapítja,28 nem lehet figyelmen kívül hagyni az alkotmányosság
normatív aspektusát. A kortárs alkotmányok például olyan előírásokat tartalmaznak,
amelyek a fennálló valóság megváltoztatására és kiigazítására irányulnak.
Az alkotmányok alapvető politikai döntéseket tartalmaznak, amelyek egy közösség
létét alkotják és tükrözik, de nem csak erről szólnak. Vannak legitim és szükséges
alkotmányos normatív előírások, amelyek a társadalmi, jogi és gazdasági valóság
megváltoztatására irányulnak. Az alkotmányos normatív aspektus jelentőségének és
központi alkotmányos szerepének figyelmen kívül hagyása félreértés a posztpozitivista
pillanatban, amelyben az alkotmányokat legitim és igazságos jogi normáknak tekintik,
amelyek az egész jogrendet és a valóság változását informálják.
Schmittnek az alkotmányos államról mint polgári jogállamról alkotott nézete szintén
megérdemli a helyreigazítást. Schmitt több mint helyesen mutatja be a modern
alkotmányos állam történelmi és sajátos jellegét. Ez egy olyan állammodell, amely
csírájában és bizonyos értelemben a mai napig intenzíven kapcsolódik a gazdasági és
politikai liberalizmushoz.
Schmitt mégis találóan jegyzi meg, hogy az ókori és középkori társadalmi
szervezetekben nem léteznek az alapjogok, a népi alkotmányozó hatalom, a modern
hatalommegosztás, amelyek az alkotmányos állam központi elemei. A hiba nem Schmitt
alkotmányossági történeti szemléletében van.
A hiba abban rejlik, hogy Schmitt nem veszi észre, hogy a feszültségek ellenére az
alkotmányosság magában foglalja az eredetileg különböző ideológiai áramlatok liberalizmus, szocializmus, ökológiai mozgalom, feminizmus stb. - által létrehozott
elemeket. Az alkotmányosság nem csak liberális.
28

Hesse (1991, 13. o.) megállapítja, hogy a közelmúlt német alkotmányos gondolkodását - emlékeztetve arra, hogy
1959-ben tartották "Az alkotmány normatív ereje" című előadást - a norma és a valóság teljes szétválasztása
jellemzi. Mivel Schmitt figyelmen kívül hagyta az alkotmányjog normatív aspektusát, és elemzését a közösség által
hozott tudatos politikai döntésekre összpontosította, ez a szerző szociológiai pozitivista lenne, és a létnek fokozott
hangsúlyt adna.

33

Valójában az alkotmányosságnak minden feszültség ellenére számos olyan
társadalmi nézetet is magában foglalhat és kell foglalnia, amelyeket eredetileg
kirekesztőnek tekintettek. Egy példa. A magántulajdonhoz való jogot (liberalizmus), a
munkavállaló felértékelését és védelmét (szocializmus és szociáldemokrácia), az
ökológiailag kiegyensúlyozott környezet garantálását (környezetvédelem) az FC29 186. cikke
védi.
Schmitt elképzelése, amely azt mutatja, hogy az alkotmányosság a modernitás
terméke, megfelelő, de az a felfogás, hogy az ideális alkotmányosság szükségszerűen a
liberalizmushoz kapcsolódik, téves, és kizárja az egyéb elképzeléseket, amelyeket eredetileg
más politikai és társadalmi gondolatok, például a szocializmus, a szociáldemokrácia, a
környezetvédelem és így tovább.
Míg Schmitt elképzelése az ideális alkotmányról nagyon korlátozott, mivel nagyon is
a liberalizmusra összpontosít, addig pozitív alkotmányfelfogása nagyon tág, és a
Loewenstein terminológiájával élve teljesen különböző és antagonisztikus politikai
rendszereket ragadja meg. Az alkotmányosság, ahogy Schmitt és Loewenstein helyesen
fogalmaz, összeegyeztethető akár a köztársasági, akár a monarchikus államformával.
Másrészt az alkotmányosság nem ért egyet a tekintélyelvű politikai rendszerekkel és
a koncentrált hatalommal. Mivel Schmitt pozitív alkotmányfogalma az alkotmányozó
hatalom által tudatosan meghozott alapvető politikai döntéseket jelenti, Schmitt felfogása
szerint a náci Németországban és a Sztálin vezette Szocialista Köztársaságok Uniójában volt
alkotmány, mivel az alapvető politikai döntéseket tudatosan hozták meg. Ezekben a
totalitárius rendszerekben azonban nem léteztek az alapvető jogok érvényesítésén és a
hatalom ellenőrzésén alapuló modern alkotmányos gyakorlatok.
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"186. cikk. A társadalmi funkció akkor teljesül, ha a vidéki tulajdon a törvényben meghatározott kritériumok és
követelményfokozatok szerint egyidejűleg megfelel a következő követelményeknek: I - ésszerű és megfelelő
használat; II - a rendelkezésre álló természeti erőforrások megfelelő felhasználása és a környezet megóvása; III - a
munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó rendelkezések betartása; IV - a tulajdonosok és a munkavállalók jólétét
elősegítő hasznosítás.
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Schmitt gondolatának mindezen kritikái ellenére is,30 vannak olyan fontos témák,
amelyeket az alkotmányelmélet struktúráiként kell figyelembe venni. Először is, annak
ellenére, hogy Schmitt kritikát fogalmazott meg a polgári jogállam alkotmányossága által
kifejlesztett ellenőrzéssel szemben, az alkotmányelmélet keletkezésének mérföldkövének
számító műve bemutatja, hogy a társadalmi és politikai ellenőrzés témája a modern
alkotmányosság egyik fő irányvonala.
Bár az alkotmány pozitív koncepciója túlértékeli az alapvető politikai döntések
szerepét, és az alkotmányos lét (társadalmi és politikai valóság) aspektusát túlságosan
nagyra

értékeli

a

kötelesség

(alkotmányos

normatív

aspektus)

rovására,

az

alkotmányelmélet nem hagyhatja figyelmen kívül az alkotmányjog politikai és egzisztenciális
szerepét. Így többek között kellő jelentőséget kell tulajdonítani az alkotmányos politikai
döntéseknek, amelyeket értelmezési útmutatóknak és a különböző alkotmányos szférákban
konkretizálandó elemeknek kell tekinteni.
Schmittnek a szövetségi államról szóló gondolatai is relevanciával bírnak. Az
Amerikai Egyesült Államokban, egy olyan országban, amely a szövetségi állammodellt igen
széles területen valósította meg, és befolyásolta e modell más országokban, például
Mexikóban és Brazíliában történő átvételét, megfigyelhető a (központi) szövetség
hatáskörének fokozatos történelmi kiterjesztése, még a Legfelsőbb Bíróság ítéleteinek
jóváhagyásával is.
Számos országban, például Brazíliában, olyan föderáció látható, amely sok hatáskört
tulajdonít a központi hatalomnak és kevés hatáskört az Unió, a tagállamok és az
önkormányzatok hatásköreihez képest. A szövetséggel kapcsolatban Schmitt
30

Schmitt alkotmányos gondolatával szemben fontos kritikák fogalmazódnak meg a doktrínában. Canotilho (2002,
1317. o.) például azt állítja, hogy Schmitt olyan elméleti kategóriái, mint a totális rend, a barát-ellenség, az
alkotmány mint alapvető politikai döntés, az alkotmány (legyen) és az alkotmányos jog (legyen) közötti különbség a
nemzetiszocialista állam támogatására szolgáltak. A totális állam fogalmáról lásd: Schmitt, 2007a, 115-118. o.;
2007b, 5-6. o. Barroso (2009, 67. o., 64. jegyzet) viszont jelzi, hogy az ő alkotmánykoncepciója nem azonos
Schmittével, mivel utóbbi normativitás nélküli alkotmánykoncepciót ír elő. Az alkotmányelmélet klasszikus szituációs
rétegének és az első posztklasszikus szituációs rétegnek az elemzéséhez lásd: Anabitarte, 1983, 543-598. o. Ebben a
műben számos kritika éri Schmitt alkotmányelméletét, főként rámutatva annak elnyomó jellegére és az
alkotmányos demokrácia kategóriáinak elégtelenségére. Másrészt a schmitti alkotmányfelfogás védelmében, az
egység-homogenitás felértékelésének, mint a nép meghatározásának fontos elemét, vö. Salgado, 2007, vii- xxx. o.
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helyesen mutat rá, hogy a föderalizmus központi gondolata a pluralizmusban és a politikai
autonómia meglétében rejlik mind a tagállamok, mind a föderatív egységekből álló nemzeti
állam számára.
Ily módon a föderatív nemzeti állam igyekszik tiszteletben tartani az egyes föderatív
entitásokban meglévő sajátosságokat és pluralitást. Minél nagyobb azonban a kulturális,
társadalmi, etnikai és nyelvi homogenitás, annál kevésbé van szükség a szövetségi állam
létezésére, és annál inkább helyénvaló az egységes állam kiépítése.
Elmondható, hogy Schmitt érvelése helyes, ha egy bizonyos nézőpontból fogadjuk
el. Indokolt a szövetségi szabványosítás és a szövetségi hatáskör védelme azokban a
témákban, amelyekben a homogenitás miatt nincs ok az egyes tagállamokra jellemző
differenciált kezelésre.
Másrészt a tagállamok számára megállapított hatáskörnek lehetővé kell tennie, hogy
ezek a föderatív entitások rendelkezzenek az autonóm döntések meghozatalához szükséges
hatáskörökkel, hogy megőrizzék pluralizmusukat és sajátosságaikat.
A jelenlegi alkotmányelméletben, filozófiában és politikatudományban az
alkotmányosság és a demokrácia közötti feszültség között releváns viták folynak.
Különösen, ha az igazságszolgáltatás "alkotmányőrző" funkciója (a kortárs alkotmányosság
egyik eleme), a demokratikus és választott testületek által hozott normatív aktusok és
törvények felülvizsgálata nem ütközik a demokratikus elvvel.
Ebben az értelemben Schmitt számára az alkotmány őrének szükségessége a kritikus
alkotmányos helyzetekből fakad. Lorenzentto pontosítása szerint,
A weimari alkotmány óta újra megélénkült az érdeklődés az alkotmány különleges garanciái
iránt, és igény mutatkozott arra, hogy valaki megvédje azokat, és a Birodalmi Bíróság elnökén keresztül - a birodalmi alkotmány védelmezőjeként lépett fel. De voltak más
álláspontok is - például a Schmitt által képviselt - arról, hogy ki legyen az Alkotmány
védelmezője, amelyek bizonyos körülmények között ellentmondásba kerültek egymással a
hiányosságok pótlásáról vagy az Alkotmány tartalmának elhatárolásáról. A fent említett őrzők
sokasága ellenére konszenzus alakult ki abban, hogy ki vagy milyen szerv jelent veszélyt az
Alkotmányra: a törvényhozó hatalom. Bár nem lehet a kérdést a bírói szemléletre korlátozni éppen ez volt a szándéka a

36

Schmitt, hogy felszínre hozza a tizenkilencedik század liberális diskurzusa által elrejtett
politikai tervet. Az alkotmányellenes törvények és rendeletek elleni védekezésben lehet
megtalálni az első jelét annak a már instrumentalizált és nyíltan alkalmazott produkciónak:
"alkotmányossági kontroll", amellyel a demokratikus alkotmányok rendelkeznek." (2015,
1927. o.)

Az ilyen megértés alapján az őrzőnek nem elvontan és egyszerűen kell megvédenie
magát, hanem a jól meghatározott és konkrétan féltett kockázatok ellen kell védekeznie.
Schmitt szerint a 19. században a kormány elleni védelemre gondoltak, "manapság viszont a
parlamenti többség által kikényszerített törvényhozás elleni védelemre. De ha az
alkotmányt fenyegető veszély ezentúl a jogalkotó szférájából ered, akkor a jogalkotó nem
lehet többé az őrző". (SCHMITT, 2007, 38. o.). Végül Schmitt arra a következtetésre jut,
hogy ha a protektor nem tartozik sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalom körébe,
akkor nem marad más, mint az igazságszolgáltatás:
A törvény nem bírói ítélet, a bírói ítélet nem törvény, hanem egy "ügy" eldöntése "törvény
alapján". A bíró sajátos jogállami helyzete (objektivitása például) azon alapul, hogy éppen egy
törvény alapján dönt, és hogy döntése tartalmában egy másik, már a törvényben foglalt
döntésből mérhető módon levezethető. [Egy törvény nem lehet egy másik törvény őre. A
gyengébb törvény nem tudja garantálni vagy védeni az erősebbet. De fordítva, például a
nehezen módosítható törvénynek kell-e őriznie a rendes törvényt? Ezzel minden átalakulna
az ellenkezőjévé, mert az alkotmányos szabály védelméről és őrzéséről van szó, de nem a
szokásjogról, és a probléma éppen az, hogy a nehezen módosítható törvényt megvédjük a
szokásjog általi változtatásokkal szemben. (SCHMITT, 2007, 56-60. o.).

Schmitt, amikor a liberalizmusnak a politikai hatalom ellenőrzésére való jelentős
felértékelődését bírálja, és a demokráciát szuverén népi döntésként korlátozza, a fontos
kortárs viták állandó vitatémáját mutatja be.
Másfelől Loewenstein alkotmányelméleti nézete közelebb áll a jelen mű által
elfogadott nézethez, amelyről úgy gondoljuk, hogy alkalmasabb az alkotmányos
gyakorlatról való gondolkodásra. Loewenstein először is úgy értelmezi, hogy az írott
alkotmány a társadalmi szervezet (létjelenség) alapvető elemeit képviseli, de normatív
aspektusán keresztül a valóság megváltoztatásának funkciója is megvan.
Az alapvető jogokkal kapcsolatban Loewenstein találóan állapítja meg az egyéni
jogok és a szociális jogok közötti különbségeket, de rámutat arra, hogy tévedés lenne
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annak megerősítése, hogy a szociális jogok nem minősülnek alapvető jogoknak.
Loewenstein munkásságának legfőbb jelentős hozzájárulása azonban a kratológia
megszervezése volt. A politikai ellenőrzés részletes elméletének bemutatása jelentős
reflexív erőfeszítés, amely az összehasonlító politika, a politikai filozófia, a történelem, az
alkotmányelmélet és az összehasonlító alkotmányjog ismereteire támaszkodik.
A végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltatási szervek közötti szervközi
ellenőrzések bemutatása amellett, hogy fontos gondolatokat vet fel az alkotmányos
mérnöki tevékenység intézményi fékezéseiről és egyensúlyáról, részletesen elemzi ezeket a
kapcsolatokat. A szervezeten belüli ellenőrzés tekintetében megfigyelhető, hogy egy
államhatalom hogyan ellenőrzi különböző szerveit belsőleg.
Loewenstein a vertikális kontrollok közül a tagállamok és a központi hatalom (unió)
hatáskörének a szövetségi állam létezéséből fakadó korlátairól szóló releváns vitát mutatja
be. Továbbá, a nép befolyása a hatalom intézményes birtokosaira (törvényhozás,
végrehajtó és igazságszolgáltatás) alapvető fontosságú napjainkban, amikor a demokratikus
alkotmányos gondolkodás egy erős és felvilágosult közszféra kiépítését védi. Ha létezik egy
demokratikus jogállam, amelyben a hatalom a népi legitimitásban talál támaszt, akkor a
közszféra kiépítése elengedhetetlen a legitim és szükséges népi viták csatornázásához,
amelyek nemcsak befolyásolhatják, de kell is, hogy befolyásolják a különböző hatalmak
közötti döntéshozatalt.
Loewenstein munkájával kapcsolatban természetesen vannak kritikai megfontolások
is. Bár nagyon tanulságos a társadalmi és politikai szerveződés különböző formáit az
alkotmányosság és a tekintélyelvűség ideáltípusaiba gyűjteni, ez a szemlélet meglehetősen
reduktív.
Ez az osztályozás a jogállamisági modellen alapul, amely főként a 19. századi polgári
forradalmak

révén

épült

fel,

és

következésképpen

a

tekintélyelvűséget

az

alkotmányossággal ellentétes absztrakt modellként mutatja be. Így ez a nézet
nagymértékben csökkenti a politikai rendszerek összetettségét, ha úgy vesszük, hogy
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séma a történelem különböző társadalmi szerveződéseinek megértéséhez.
Másrészt, a végrehajtó és a törvényhozó hatalom ellenőrzésének részletes elemzése
ellenére a bírói hatalom ellenőrzésének témája kevéssé kidolgozott. Loewenstein szerint
nincsenek a végrehajtó és a törvényhozó hatalom által az igazságszolgáltatásra alkalmazott
szervközi ellenőrzések.
A szervezeten belüli ellenőrzésekkel kapcsolatban kevés gondolat merül fel az
igazságügyi szervek kapcsolataira, korlátaira és belső ellenőrzésére vonatkozóan. Mégsem
foglalkozik azzal a fontos és összetett vitával, hogy az emberek a közszférán keresztül
milyen korlátok között és milyen lehetőségekkel befolyásolhatják az igazságszolgáltatás
döntéseit.
Valójában az igazságszolgáltatásról szóló egész vita alulértékelt. Loewenstein
általában véve még mindig úgy tekint a bírákra, mint a jog végrehajtóira, és nem úgy figyeli
őket, mint a jogi normák különböző időpontokban történő előállítóit. A bírónak mint a
törvény egyszerű mechanikus végrehajtójának ez a felfogása nem tartható fenn.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Az alkotmányelmélet alapvető tudás a kortárs jog, és különösen a brazil jog
elemzéséhez. Az 1988-as brazil alkotmány a jogrendszer alapvető jogi dokumentuma a
garantált fontos jogok és a tárgyalt kérdések széles köre miatt.
Másrészt az alkotmányos charta bármilyen értelmezése nem hagyhatja figyelmen
kívül azt az elméletet, amely a szöveg jelentését strukturálja. Ez a reflexió főként olyan
szerzők felhalmozásaiból épült fel, mint Carl Schmitt (Klasszikus réteg) és Loewenstein
(Posztklasszikus réteg).
Lehetetlen figyelmen kívül hagyni azt a megfontolást, amelyet ezek a szerzők olyan
alapvető témákról készítettek, mint például a demokrácia, az alkotmányos joghatóság, a
jogok garantálása, a hatalom ellenőrzése és a föderalizmus. E tanulmányok fontossága
ellenére az alkotmány elemzésével kapcsolatos kezelés két nem megfelelő testtartása
figyelhető meg a következőkben
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a kortárs brazil jog.
Egyfelől a klasszikus és posztklasszikus rétegek hozzájárulását figyelmen kívül hagyó
perspektíva, vagy másfelől legfeljebb panorámaszerűen, a hagyományos gondolkodók
néhány koncepcióját csak sietve bemutató alkotmányelemzések. Ez a munka tehát
értelmezést fogalmazott meg az alkotmányelmélet központi fogalmainak határairól és
lehetőségeiről, abban a reményben, hogy segíthet e terület világosabb és mélyebb
tanulmányozásában.
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CARL SCHMITT ÉS AZ ALKOTMÁNYŐRSÉGRŐL SZÓLÓ VITA

Flavio Pansieri1

BEVEZETÉS
A 20. század egyik legjelentősebb jogi vitája az 1920-as és 1930-as évek között zajlott
Hans Kelsen és Carl Schmitt között, amikor arról vitatkoztak, hogy az állam mely hatalmának
kellene hatáskörrel rendelkeznie az alkotmány védelmére. Az egyes szerzők személyes
álláspontja a témában közismert: míg Kelsen úgy vélte, hogy egy szakosított bíróság
létrehozása a legjobb módja szövegének védelmének, addig Schmitt ezt a funkciót az
államfőnek, jelen esetben a birodalmi elnöknek adta.
Sajnos, ezt a nagy összecsapást Carl Schmitt politikai preferenciái miatt elfogultan
állt ki Adolf Hitler náci rezsimjének támogatása mellett: folyamatosan opportunistának és
elfogultnak minősítették azt az álláspontját, hogy az alkotmányt a birodalmi elnöknek kell
védenie, figyelmen kívül hagyva a szerző érveit. Mielőtt elfelejtenénk erős elméleti alapját Schmitt munkásságát újra elővették, hiszen a múlt század egyik legnagyobb német
jogtudósáról van szó -, meg kell értenünk érvelésének logikai felépítését.
A téma megfelelő kezelése érdekében foglalkozunk azzal, hogy Carl Schmittnél
milyen a politika, és mit ért alkotmány alatt. Gondolkodásának e részleteinek ismertetése
lehetővé teszi, hogy megfelelően megértsük azokat az okokat, amelyek arra késztették,
hogy a birodalmi elnök alakjában mint az alkotmány őrzésének alkalmas funkciójában
higgyen. Ezután Hans Kelsen Ki legyen az alkotmány őre? című cikkét fogjuk megvizsgálni.
amelyben az osztrák jogász cáfolja Schmitt érveit, és védelmébe veszi a
1
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Az alkotmánybíróságok mint az alkotmány szövegének őrzésére legmegfelelőbb modell.

1. A POLITIKA ÉS A BARÁT-ELLENSÉG KRITÉRIUM
A háború utáni időszakban a nyugati politikai intézményeket formáló hagyományos
felfogás jelentős teret hagyott a bírói funkciónak, különösen az alkotmánynak mint az állam
alapvető normatív dokumentumának megjelenése után. Az értelmező "gyámság"
igazságszolgáltatásra való ruházása kiterjedt és progresszív alkotmánybírósági hatáskör
kialakulásához vezetett. Így az alkotmánybíróságok egyre nagyobb teret nyernek a
mindennapi normatív konfliktusok feloldásában, amelyek nem engedik meg a szubszumciót,
ami eltávolodik az antinómiák feloldásának hagyományos kritériumaitól (hierarchikus,
időbeli és speciális kritériumok). De vajon a Bíróság nem attól a pillanattól kezdve, hogy
olyan választási lehetőségek jönnek létre, amelyeknek nincs alárendelhető fegyelmező
normája, mint az alkotmányos elvek ütköztetése esetén, nem politikailag cselekszik-e?
A vitának ezt az alapvető szempontját Carl Schmitt még az alkotmány őréről szóló
konkrét vita előtt dolgozta ki. A Politikai fogalma című könyvében Schmitt megkérdőjelezi a
bíróságok

politikai

cselekvésének

lehetőségét

az

alkotmány

bírói

védelmének

hipotézisében. De mit ért ebben az esetben politika alatt? A szerző számára a politika
szerepe alapvető és nélkülözhetetlen minden jogi elemzéshez, és elképzelhetetlen e két
univerzum eltávolítása egymástól, mivel az Alkotmány politikai döntés eredménye.
Ezt a feltételezést már a könyv első mondata is jelzi: "Az állam fogalma feltételezi a
politikai fogalmát" (SCHMITT, 2009, 19. o.). Mindazonáltal Schmitt arra figyelmeztet, hogy a
jogászok és politológusok hagyományos kategóriákra - mint például az állam, a nép és a
szuverenitás - osztott vizsgálati tárgya egy kezdeti politikai elemzést igényel, amelyet
később a jogi fogalmakkal kell összekapcsolni. Ebben az esetben tehát a tényezők sorrendje
túlságosan megváltoztatja a végterméket. Az ő kritikája szerint nem volt sok
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tanulmányok, amelyek a politika fogalmának autonóm meghatározására törekedtek, és ha
léteztek is, ritkán közelítették meg a témát az általa legpontosabbnak tartott módon.
Tekintettel az Alkotmány őréről szóló nagy vitára és annak főszereplőire, azaz
magára Hans Kelsenre és Carl Schmittre, feltétlenül meg kell említeni, hogy a
pozitivizmusról alkotott elméleteik között elemi különbség van: Kelsen normativista
pozitivizmust dolgozott ki, amelynek célja a jogtudomány megalapozása volt; Schmitt ezzel
szemben a pozitivizmus szociológiai felfogásához csatlakozott, Konrad Hesse megfigyelése
szerint a jogba ágyazott döntési komponenst igyekezett megérteni. Ezzel szemléletük
ellentétes: Kelsen eltávolodik a világtól, hogy jogi rendszerét megfogalmazza, míg Schmitt a
világtól távolítja el a jogot, hogy megragadja az emberi és társadalmi viszonyokat.
Ebből a bevezetésből kiindulva, amely képes előrevetíteni olvasójának, hogy
nincsenek jól meghatározott fogalmak a témában, Carl Schmitt megkezdi annak
megvilágítását, hogy mit tekint politikainak. Számára a politikai gondolkodók által az
évszázadok során kidolgozott legtautologikusabb elemzés az antagonisztikus fogalmak
(politika és gazdaság, politika és jog, politika és kormányzat) metrikáján történt. Ezek az
ambivalenciák azonban aligha szolgálnának fogalomként a politika elemzéséhez, csupán
kritériumok a fejlődés egyes feltételeinek értékeléséhez. Még csak nem is a politika
definícióját mutatja be: szándéka az, hogy megértésének alapjait egy adekvátabb talajra
helyezze. Schmitt ugyanebben az értelemben elítéli, hogy a politikai fogalma csak az állam
alakjában talált értelmet. Más szóval, a politikai vita csak akkor nyer értelmet, ha annak
megértése a nyilvánosságra épül, ami elmélete szerint téves felfogás2 .
Így ez a két kritérium közös lett a politikai elemzési módszertanában: az államhoz
ballasztolt ambivalens fogalmak. Mivel Schmitt nem mutatja be a politika fogalmát, úgy
vélte, hogy az a politikai eszméből érthető meg.
2

A szövegben végig folytatódik a vita arról, hogy mi a politikai.
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nem politikai (társadalmi intézmények, mint például az egyház, az iskola és a család). A
szerző azonban arra figyelmeztet, hogy ez a fejlett felfogás elvesztette életerejét, amikor a
20. századi demokratikus állam megszűnt a hagyományos liberalizmus által vezérelt, a
politikán kívüli szférákat agglutináló felfogás. Ahogy fokozatosan elvesztette ezt a státuszát,
a nem politikai kezdett bekerülni azon témák listájára, amelyekkel kapcsolatban az államnak
cselekednie kell. Ez a mozgalom az alkotmányozás előretörését jelzi ezekben a
szegmensekben, amelynek csúcspontja a jóléti állam volt. Ezzel a szilárd liberális analitikus
korlátok leomlottak, kiterjesztve az állam befolyását, és következésképpen a benne rejlő
politikai elemet.
Ha ezek a felfogások mind tévesek, akkor mi az a logikai feltételezés, amelynek a
politika legalább egy értelmes elvét meg kellene alapoznia? Carl Schmitt kifejezésével élve
"a politikai minden esetben mindig az a csoportosulás, amelyet a kritikai eset vezérel". Ez a
rejtélyes válasz a művének középpontjában a "barát-ellenség" viszonyra utal. A lényeg, amit
a jogász ezen elemek összehasonlításában keres, az ellentét. Más szóval, Schmitt a politikai
jelenséget nem az ellentétes viszonyok egyszerű megállapításából akarja magyarázni,
hanem a különböző nézőpontokat magában foglaló szembenállás formájában akarja
megpillantani annak megjelenését. Ez az ellenzéki kategória a politikai megértésének
szükséges és alapvető eszköze. Az ő megfogalmazásában "a barát és ellenség közötti
különbségtétel az egyesülés vagy szétválás, társulás vagy szétválás szélsőséges
intenzitásának jellemzésére szolgál" (SCHMITT, 2009, 41. és 28. o.).
Az ellenség fogalma - a romantikus aspektust kivonva, amely téves értelmezésekhez
vezethet - a személyek vagy csoportok közötti összecsapást fejezi ki, amely minden
társadalom életének maradandó eleme, mivel az egyes személyek különböző nézőpontjait
össze kell hangolni. Amikor két álláspont áll egymással szemben, azonnal kialakul egy
"ellenség", mivel a vita színtere a kérdés körül konstituálódik .3
3

És a szerző így folytatja: "Az ellenségnek nem kell erkölcsileg rossznak lennie, nem kell esztétikailag csúnyának lennie;
nem kell gazdasági versenytársnak mutatkoznia, és talán még előnyösnek is tűnhet vele üzletet kötni. Ő éppen a
másik, az ismeretlen, és lényegéhez elegendő, hogy különösen intenzív értelemben egzisztenciálisan valami más és
ismeretlen, így szélsőséges esetben konfliktusok lehetségesek vele, amelyeket sem egy előre vállalt általános
normalizálással, sem egy "nem érintett" és így "pártatlan" harmadik fél ítéletével nem lehet eldönteni (SCHMITT,
2009, 28. o.). Ezzel Carl Schmitt azt akarja mondani, hogy ezeket a fogalmakat önmagukban kell venni, távol az
erkölcsi, esztétikai, társadalmi
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[...] az ellenség nem versenytárs vagy ellenfél általában. Az ellenség sem az a magánellenség,
akit az ember ellenszenvből gyűlöl. Az ellenség csak a legalábbis végső soron, azaz a valós
lehetőség szerint harcban álló, azonos halmazzal szemben álló emberek halmaza (SCHMITT,
2009, 30. o.).

Ebből az elemi nézőpontból, amely a barát-ellenség viszonyból eltávolítja annak
minden metaforikus jellegét, a politika az államon belüli és kívüli harc függvényében létezik.
Más szóval, a szerző megfogalmazása szerint egy abszolút békés, azaz összecsapásoktól és
ellentétektől mentes világban Carl Schmitt szerint a politikai tényező nem létezne4 .
Emlékezve e jogász gondolatának árnyalataira, aki a szociológiai szempontokat jobban
kedvelő gondolkodási áramlathoz kapcsolódik, az emberi élet bármely forgatókönyvében mint például a vallási vagy családi, állami vagy gazdasági életben - a politika csak akkor válik
létezővé, ha elegendő érv van jelen ahhoz, hogy az emberek harcba bocsátkozzanak.
Az eszmék összecsapásának csak akkor van értelme, ha jelentős viták vannak, és az
emberek között akkor alakul ki politika, ha különböző nézőpontokhoz kötődnek, és a saját
álláspontjuk győzelméért küzdenek. Hogy világosabbá tegyük a dolgot, tegyük fel a vallások
közötti összecsapást. A két vallási csoport anyagi szembenállása saját teológiájuk elemeire
épül. A szerző számára azonban alapvetően politikai kapcsolat van, ha az érvek elég erősek
ahhoz, hogy az embereket összefogják. Ezért a schmittiánus olvasatot, amely a politikát és a
harcot a barát-ellenség kritérium optikáján keresztül kapcsolja össze, a megfelelő
kontextusban kell értelmezni.
A politika e fogalmának kiegészítésére két kiemelkedő jellemzőt jelölünk meg. A
politikai ábrázolások, szavak és fogalmak polemikus jelentéssel bírnak, azaz végső fokon
konkrét barát-ellenség viszonyra utalnak (pl. kit kell megverni, ki ellen kell harcolni, mely
eszméket kell megcáfolni), különben a triviális politikai fogalmak jelentése elvész (pl.
vagy akár gazdasági. Így az ellenségről alkotott véleményt nem szabad a versenytárs vagy ellenfél fogalmához kötni,
amely az idők során általánosan kialakult.
4 Schmitt itt nemcsak fizikai, hanem szellemi harcról is beszél. Amikor egy teljesen békés világért száll síkra, akkor egy
olyan világra is utal, amelyben az emberek nem harcolnak a nézeteikért.
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Állam, köztársaság, társadalom, osztályok, szuverenitás, jogállamiság, abszolutizmus,
diktatúra, semleges vagy totális állam, sok más mellett).
Ráadásul a mindennapi államon belüli polémiában az állam dinamikájába beépített
politika szónak a pártpolitikával kapcsolatos jelentése is volt. Igaz, hogy a politikus
eszméjének egy részét képviselheti, ha a pártok beépítik a barát-ellenség fogalmát, de nem
feltétlenül képviseli a fogalom egészét. A barát-ellenség viszony mellett Schmitt még a múlt
század első felében is elítélte a pártok között fennálló ellentétek hiányát, valamint a pártok
fő érdeke a pozíciók betöltése és a haszonszerzés. E célokkal a pártok nyilvánvalóan nem
lennének közel ahhoz, hogy a schmitti értelemben vett politikai népképviseletként
jellemezhetők legyenek.
Carl Schmittről alkotott elképzelésünk lezárásaként fontos egy kiegészítés: Carl
Schmitt a fő liberális tézisek mohó kritikusa volt. Így a képviseleti pártrendszer kritikája
ebbe az összefüggésbe illeszkedik, amely a liberalizmus által végrehajtott társadalmi
átalakulásokat foglalja magában. A liberális gondolkodással szembeni számos kritikájának
egyikében Schmitt azt állítja, hogy ez a gondolkodási áramlat, amelynek eszménye az
individualizmusra és a magántulajdonra összpontosított, i) szándékosan figyelmen kívül
hagyta az államot; ii) kevésbé nyilvánvaló módon figyelmen kívül hagyta a politikát azáltal,
hogy denaturalizálta a nyilvánosságot és annak barát-ellenség viszonyát5 . Röviden, a valódi
küzdelmek a személyes előnyök keresésére, a politikai intézményeknek e polgári rendszer
alapján történő újraszabályozására redukálódtak. Ez volt a nyilvánosság győzelme a
magánélet felett.

5

Ideológiailag a liberalizmus az etikával és a közgazdaságtannal szövetkezett, ami a fő politikai fogalmak átalakulását
eredményezte: "a liberális gondolkodásban a harc politikai fogalma a gazdasági oldalon versennyé, míg a másik
oldalon a "szellemi" oldal vitává alakul át; a "háború" és a "béke" két különböző állapota közötti világos
különbségtétel helyett az örökös verseny és az örökös vita dinamikája keletkezik". Az állam társadalommá válik,
pontosabban etikai-szellemi oldalról az emberiség ideológiai-humanitárius felfogása, a másik oldalról pedig egy
egységes termelési és forgalmi rendszer technikai-gazdasági egységévé. A harci helyzetben az ellenség
visszaverésének teljesen természetes és létező akarata racionálisan felépített társadalmi eszmévé vagy programmá,
tendenciává vagy gazdasági számítássá alakul át. A politikailag egyesült emberek egyrészt a kultúra iránt érdeklődő
közönséggé válnak, másrészt részben egy vállalat alkalmazottainak és munkásainak testévé, részben pedig a
fogyasztók tömegévé. Az uralom és a hatalom a szellemi póluson propagandává és tömegszuggesztióvá, a gazdasági
póluson pedig ellenőrzéssé változik (SCHMITT, 2009, 77-78. o.).
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2. A NÉGYFÉLE ALKOTMÁNY
Amint azt már korábban említettük, Carl Schmitt gondolatainak bármilyen
bemutatása megköveteli, hogy elemezzük a politikáról alkotott felfogását, amely nem
kapcsolódik közvetlenül az államhoz. A politikát a barát-ellenség közötti végtelen
kapcsolatok sokasága jellemzi: az állam megteremtése ugyanezen a referenciálison történik,
és az alkotmányszöveg tartalma ezt a dinamikát fejezi ki. Az alkotmányelméletben Schmitt
(1996, 29-62. o.) az alkotmány négy különböző fogalmát jelöli ki: abszolút, relatív, pozitív és
ideális. Mindezekben a fogalmakban a szerző jelzi gondolkodásának néhány árnyalatát,
különösen a pozitív alkotmány fogalmának alapjául szolgáló politikai akarat hangsúlyozása
érdekében, amely szempont az alkotmányjogban elhalványult.
Ebben az értelemben az abszolút alkotmánynak két általános jelentése van: i) egy
jogi és politikai rend konstitutív képződményének jellegére vonatkozik, amely lehet az
államé, vagy ii) olyan normarendszert jelent, amelyben az alkotmány az összes többitől
megkülönböztetett státusszal rendelkezik. Ebben az esetben azt követelik meg, hogy a
normák az alkotmányszövegre irányított, előre meghatározott norma szerint szülessenek,
amelynek érvényessége az eredeti alkotmányozó hatalomhoz, azaz a népakarathoz kötődik.
Helyénvaló ellenőrizni, hogy az első esetben az alkotmány a z állam létmódja; a második
esetben az alkotmány maga az állam, azaz megtestesíti és kezdetet ad neki.
Az alkotmány második értelme a relatív értelemben vett alkotmány, amelynek
elemzési fókusza nem egy egységes szövegből indul ki, hanem a gyér és partikuláris
alkotmányos törvények halmazából. Schmitt a relatív fogalomban egy formális alkotmányos
fogalmat használ, amely az írott alkotmányokban testesül meg. Az a tény, hogy az ilyen
normák le vannak írva, biztosítja a megfelelőbb megelőző ellenőrzést, elkerülve a
nemkívánatos módosításokat vagy a meghatározott mintán kívüli változásokat. Ebben az
esetben Schmitt a jogi formával foglalkozik, amely egyes rendelkezéseknek alkotmányos
szabály státuszt biztosít. Milyen okból állnak az alkotmányos normák más rendeletek fölött?
Ezt a kiváltságot a következőkkel érik el
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amikor a norma egy meghatározott hatóságtól származik, amellett, hogy képes az összes
azonos természetű normát a létrehozásuk és tartalmuk szabályai alapján összekapcsolni.
Ezen túlmenően az alkotmány e formális fogalmához hozzátartozik, hogy az alkotmányos
szabályok módosításának egy különleges, azaz nehezebb eljárással kell történnie, hogy a
szöveg időtartamának és stabilitásának növelésével növelje annak "jogi erejét".
Vagyis az alkotmányos szabály megalkotása és módosítása szigorúbb, mint a rendes
jogalkotás. Így a Schmitt által felhozott, a formális alkotmány merevségére vonatkozó
felfogás alapján az angol alkotmányos törvények formálisan nem minősülhetnek
alkotmánynak. Összefoglalva (SCHMITT, 1996, 41. o.):
A fogalom tervezett formai meghatározása: Constitución en sentido formal = Constitución
escrita, no enuncia hoy otra cosa que: Constitución = una serie de leyes constitucionales
escritas. Más allá del concepto de ley constitucional, se pierde el concepto de Constitución.
Con ello, nada de específico se gana para la determinación del concepto de Constitución.
Aquel pretendido concepto formal ha llevado tan sólo a relativizar el concepto de
Constitución, es decir, a hacer de la Constitución, entendida como unidad cerrada, una
multitud de prescripciones legales externamente caracterizadas, que se designan como
"leyes constitucionales". Ezzel együtt az alkotmányjog másik formális jellemzőjének tágabb
problémája is felmerül: a reformok nagyobb nehézségének problémája.

A harmadik alkotmánykoncepció a pozitív, a legkifejezőbb, mert a Schmitt
gondolkodására jellemző politikai koncepciót sugározza; ez az, amelyben a politikai
aspektus hangsúlyos. Ezen a ponton válik fontossá az alkotmányjog és az alkotmány közötti
világos és szükséges különbségtétel6 . Az Alkotmány az alkotmányozó hatalom aktusának
eredménye, amelynek desiderátuma a már létező politikai egység formája és módja.
Schmitt tehát elutasítja, hogy az alkotmány a semmiből hoz létre jogi egységet, hanem egy
mindig követelhető alkotmányos aktuson alapul. A szerző nem az Alkotmány megalkotására
illetékes Alkotmányozó Gyűléssel foglalkozik, hanem azzal a hatalmi forrással, amelyen
maga a Gyűlés létrehozása legitimálódik, hogy az idézett példát használjam. Így az
Alkotmány pozitív értelemben csak néhány olyan meghatározást tartalmaz, amelyek

6

Sólo es posible un concepto de Constitución cuando se distinguen Constitución y ley constitucional (SCHMITT, 1996, p.
45).
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a politikai egységet strukturálják, de ezek mindig változhatnak. Az alaptörvény az
alkotmányozó akarat aktusa, amely az alkotmányos jogrend valódi alapja és az Alkotmány
előfeltétele.
Mi a különbség az alkotmány és az alkotmányos törvények között? Az Alkotmány
lényege nem egy normában található, hanem egy alapvető politikai döntésben rejlik. Carl
Schmitt szavaival élve, "minden uralom középpontjában az alkotó hatalom birtokosának,
azaz a demokráciában a népnek, a hiteles monarchiában az uralkodónak a politikai döntése
áll" (SCHMITT, 1996, 47. o.). Az alkotmány alapvető jellege tehát a jogi előtt politikai: az
alkotmányt egy olyan akarat alkotja7 (eredeti alkotmányozó hatalom), amelyet jogi
alkotmányos törvények (maga az alkotmány normái) fejeznek ki.
A megértés megkönnyítése érdekében Schmitt felsorol néhány gyakorlati
különbséget az alkotmány és az alkotmányos törvények között. Általánosságban és
összefoglalóan az alkotmányos törvényeket megreformálják, de soha nem az Alkotmányt
mint egészet; egyes törvények például a védelmi állam alatt kézzelfoghatóak lehetnek, ami
az Alkotmánnyal általában nem történik meg, a jogrend és az azt legitimáló politikai döntés
megsértésének büntetése mellett; az alkotmány előírásainak esetleges elárulása
közvetlenül az Alkotmányt támadja, nem pedig annak összes normáját. az alapjogok
önmagukban alkotmányos garanciák, és csak a szabályozásuk igényel törvényeket; az
alkotmányos konfliktus az Alkotmányt mint alapvető politikai döntést érinti, nem pedig
annak összes törvényét; továbbá, ha az Alkotmánytól eltérnek, az elveszíti érvényességét,
ellentétben egyes alkotmányos szabályokkal, amelyek továbbra is érvényesek maradhatnak
(az alkotmányjogban dekonstitucionalizációnak nevezett jelenség). Az Alkotmány politikai
jellege tehát nagyon is nyilvánvaló a szerző számára, és a jogrend legfőbb alapja.
Az Alkotmány negyedik és egyben utolsó fogalma az eszmény. Az eszmény szerint
Schmitt a paradigmatikus szövegnek tekinti valamilyen társadalmi harc mellett, mint
ahogyan az a liberális burzsoáziával történt, amikor a monarchikus rend felrúgására
törekedett, hogy létrehozza a
7

Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy nincs kapcsolat Konrad Hesse Alkotmányra vonatkozó akaratával.
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Modern állam. Ebben az értelemben az ideális alkotmány egy olyan jelenlegi absztrakt
modellt tükröz, amely egy jövőbeli projekt útmutatójaként funkcionál. A leghíresebb példák
a követendő normát meghatározó dokumentumokra az Egyesült Államok 1787-es
alkotmánya és az Emberi és állampolgári jogok 1789-es nyilatkozata. Általában minden, a
liberalizmus által befolyásolt alkotmányos szövegnek vannak eszmei csírái: Schmitt
legalábbis felsorolja az első dimenzió alapjogainak védelmét (a polgári szabadság
garanciája) és a hatalmi ágak szétválasztását.
Schmitt tehát az alkotmányozó hatalmat tekinti a z alkotmányos szöveg legerősebb
elemének: a jogi rész ennek a kezdeti akarati aktusnak a következménye. Ez az elem
meghatározó az alkotmány őrének elemzése szempontjából, amelyben Schmitt szellemi
összeütközésbe került Hans Kelsennel. Az alkotmány védelmének feladata jogi vagy
politikai? Ezért azt a bíróságnak vagy a birodalmi elnöknek kell elvégeznie? Ezek a kérdések
áthatják a vitát.

3. AZ ALKOTMÁNY ŐRE ÉS A SCHMITTIÁNUS ELLENÁLLÁS AZ ALKOTMÁNYOS
JOGHATÓSÁGGAL SZEMBEN
Carl Schmitt alapvető érve az, hogy az alkotmány gyámsága, amelynek feladata az
alkotmány értelmezése és a végső szó kimondása az alkotmány normáit érintő konfliktus
esetén, kifejezetten politikai jellegű, és ezt nem végezheti egy bírói testület. Kelsen ezzel
szemben úgy vélte, hogy a rendszer számára üdvösebb lenne egy alkotmányos kérdésekre
szakosodott bíróság felállítása, mivel az alkotmány értelmezése jogi tevékenység.
A szerzők eltérő ideológiával rendelkeztek, és ez vitáik során világossá válik: Schmitt
szerint Kelsen pozitivista gondolkodása a liberális tézisben merült el, amely csak a
burzsoázia szabadságideáljának védelmét tűzte ki célul. A mindenek felett álló szabadság
eszméjével szemben számára az egyenlőség az igazi
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a demokratikus rend irányadó elve.
Ebben az értelemben az alkotmány bírói őrzésének nagy paradigmája Schmitt
idejében és ma is az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága volt, amely a szerző szavaival
élve egyfajta "mítosz" egyes német jogászok számára. Értelmezésük szerint az Egyesült
Államok és Németország között az a különbség, hogy az előbbi országot a bírói felülvizsgálat
alapján "igazságügyi államként" jellemezték, vagyis minden olyan kérdés, amely valamilyen
kapcsolatban állt az alkotmányos szabállyal, bírósági ellenőrzés alá vonható volt.
Németországban viszont ez a mesterkéltség kevésbé volt fontos .8
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság fő jellemzője, amellyel Carl Schmitt szembeszállt, az
volt, hogy egy törvényt nem jogi alapon nem alkalmazhatónak nyilvánított. Más szóval, a
szubszumció hiányában a Bíróság "alapvető nézetekre és általános elvekre alapozta
döntését, amelyeket csak visszaélésszerűen lehet "normáknak" minősíteni", amit nem
tartott megfelelőnek (SCHMITT, 2007, 21. o.). A szerző szerint ez egy meglehetősen kényes
kérdés. A konkrét ügy bíró általi megoldására vonatkozó jogi normák ütközéséből eredő
konfliktusokat a konkrét ügy típusának megfelelő, kiszámítható és mérhető szubszumció
alapján kell meghatározni.
Ez az érvelés a Birodalmi Bíróság egyik precedensének (1925. november 4-i
határozat) köszönhetően kerül napvilágra, amelyben azt írták, hogy a bíró megtagadhatja az
alkotmányos előírást sértő rendes törvény alkalmazását, még akkor is, ha a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kell döntenie. A németországi bírói felülvizsgálat szerény
jellege azonban arra késztette Schmittet, hogy ne ruházza a bíróra a normatív érvényesség
megítélésének hatáskörét, hanem csak annyit engedjen meg, hogy nem
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Schmitt megállapítása szerint "alapvetően azt kell mondani, hogy a bírói felülvizsgálat joga önmagában csak az
alkotmány őrzőivé teszi az ítélkező bíróságokat egy olyan jogállamban, amely a közélet egészét a rendes bíróságok
ellenőrzésének rendeli alá, és csak akkor, ha alkotmány alatt mindenekelőtt a polgári jogállamiság, a személyes
szabadság és a magántulajdon alapvető jogait értik, amelyeket a rendes bíróságoknak az állammal szemben, azaz a
jogalkotással, a kormányzással és a közigazgatással szemben védeniük kell" (SCHMITT, 2007, 22. o.).

53

az adott jognak a szóban forgó ügyre való alkalmazása a szubszumció lehetetlensége miatt.
Más szóval: ha nem létezne az adott ügyre vonatkozó szabály, a bírói testület nem hozhatna
határozatot.
Carl Schmitt víziójába bele van írva egy fontos következmény: ha a bíró nem
független az ítélkezésben, ha a szabály nem ad kifejezett megoldást egy ügyre, akkor
bizonyára nem a bírói kar lehet az alkotmány őrzője. Ez a funkció Carl Schmitt
értelmezésében politikai és nem jogi. Az egyetlen hipotézis, amelyben a szerző az
igazságszolgáltatást az alkotmány őrének tekinti, az lenne, ha szándékosan támadnák azt az
alkotmányos tartalmat, amely magát a bírói függetlenséget és az igazságszolgáltatás
előjogait garantálja. Ebben az esetben a bírói hatalom őrködne az alkotmány felett saját
előjogainak megsértése ellen, ami "a bíróságok önvédelme a többi közhatalom illetéktelen
beavatkozásával szemben" (SCHMITT, 2007, 26. o.).
Schmitt a "kreatív magisztrátus", vagy ahogy ő nevezte, a "decisionizmus" miatt
aggódott, vagyis ha a bírói vizsgálat hatáskörét a magisztrátusra ruháznánk, az a bíró
felsőbbrendűségének megteremtését jelentené a jogalkotóval szemben. Számára a bírói
funkciónak objektív korlátai vannak, ami megakadályozza, hogy az Alkotmány gyámságát
átvegye.
A szerző szerint az az érv, amely a bírói hatalmat leginkább ehhez a hatáskörhöz
kötötte, a kizárás kritériumával volt kapcsolatos: a XIX. században a törvényhozást
erősítették meg, hogy megakadályozzák a végrehajtó hatalom önkényes előretörését, most
pedig a bírói hatalmat sürgették, hogy fékezze a törvényhozást. Schmitt azonban
emlékeztet a törvény és a bírói ítélet közötti világos különbségtételre, miszerint "a törvény
nem bírói ítélet; a bírói ítélet nem törvény, hanem egy 'ügy' eldöntése 'törvény alapján'"
(SCHMITT, 2007, 56. o.).
Ha tehát az igazságszolgáltatástól a normák közötti szubszumálásnál többet
követelnénk - abban a feltételezésben, hogy ez a jogszabályok közötti esetleges értelmezési
homályok tisztázására szolgálna -, akkor az valamely érdekelt fél javára szakértővé válna.
Ilyen formális érvek alapján bármit összekeverhetünk egy szabállyal, és folyamatosan
bármilyen szabályt magával az Alkotmánnyal, veszélybe sodorva a szuverén alkotmányozói
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döntést azok által, akiknek azt védeniük kellene. Így Schmitt

55

úgy véli, hogy a bírói funkciónak a konkrét ügyek megítélésére kell korlátozódnia, nem
pedig arra, hogy a normáknak jelentést és fogalmat tulajdonítson.
Mivel a bírói kar nem a legkoherensebb instancia az alkotmány őrzésére, és a
parlament biztosan nem lehet az, mivel az állam politikai-intézményi berendezkedésében a
legfőbb normatív forrás, a végrehajtó hatalom maradna. Ebben a hipotézisben Schmitt két
utat jelöl meg megoldásként: egy erős politikai hatalmat - amely az alkotmány szuverén
urává válhat - vagy egy koordináló szervet, amely az állam funkciói mellett helyezkedik el,
hogy stratégiailag egy semleges hatalmat képviseljen. Ebben az esetben Benjamin Constant9
gondolata alapján a német jogász az államfő vagy uralkodó számára az alkotmány őrének
funkcióját állapította meg.
Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai elnöki rendszer volt felelős az államfői és a
kormányfői

funkciók

összekapcsolásáért,

ami

az

Európában

addig

jellemző

parlamentarizmusban nem fordult elő. Schmitt az államfőt nem csupán szimbolikus
eszközként fogta fel: ő a felelős azért, hogy az államnak rendet és tartósságot adjon:
A semleges harmadik fél különleges funkciója nem folyamatos parancsnoki és szabályozói
tevékenység, hanem mindenekelőtt csak közvetítő, védő és szabályozó, é s csak vészhelyzet
esetén aktív, továbbá azért, mert nem versenyezhet a többiekkel.
9

Schmitt szerint "a 20. század alkotmánytörténetében Benjamin Constant-tal együtt megjelenik a pouvoir neutre,
intermédiaire et régulateur sajátos elmélete a francia polgárságnak a liberális alkotmányért folytatott harcában a
bonapartizmus és a monarchikus restauráció ellenében". Ez az elmélet alapvetően a polgári jogállam alkotmányos
elméletének része, és nem csak a két alkotmányra van hatással, amelyekben egészen szó szerint átvették. Sokkal
inkább visszanyúlik hozzá az államfő (uralkodó vagy elnök) előjogainak és jogköreinek a 19. századi alkotmányokra
jellemző katalógusa, amelyeket mind a pouvoir neutre eszközeinek és cselekvési lehetőségeinek képzeltek el, mint
például az államfő sérthetetlensége vagy legalábbis kiváltságos helyzete, a törvények aláírása és kihirdetése, a
kegyelmi jog, a miniszterek és köztisztviselők kinevezése, a választott kamara feloszlatása [...]. Mind alkotmányjogi,
mind államelméleti szempontból nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Olyan politikai intézményen alapul, amely a
jogállamban egyértelműen elismeri a király vagy az államelnök pozícióját" (SCHMITT, 2007, 195-196. o.). Hans
Kelsen a Who Should be the Guardian of the Constitution című művében, amelyet a folytatásban tárgyalni fogunk,
úgy érvel, hogy Schmitt aláássa Benjamin Constant elméletét azzal, hogy azt egy demokratikus köztársaságra
alkalmazza, ami nem lenne helyénvaló: "amikor Constant azt állítja, hogy az uralkodó egy semleges hatalom
birtokosa lenne, ezt a tézist lényegében arra a feltételezésre alapozza, hogy a végrehajtó hatalom két különböző
hatalomra oszlik: az egyik passzív, a másik aktív, és az uralkodó egyszerűen a passzív hatalom birtokosa. Egy ilyen
hatalom csak "passzívként" lenne "semleges". Nyilvánvaló az a fikció, hogy pusztán "passzív" hatalomként mutatják
be az uralkodó hatalmát, akire az alkotmány az állam képviseletét külföldön - különösen a szerződések aláírását -, a
törvények szentesítését, a hadsereg és a flotta legfőbb parancsnokságát, a tisztviselők és bírák kinevezését és
egyebeket bízza, és mint ilyet szembeállítják a többi, aktív hatalomnak tekintett végrehajtó hatalommal (KELSEN,
2007, 245. o.).
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hatáskörök a hatalom kiterjesztésének értelmében, és általában nem is kell, hogy a hatáskör
gyakorlása az ügy természetéből adódóan diszkrét és időigényes legyen. Mindazonáltal
létezik és nélkülözhetetlen, legalábbis a hatalmi ágak differenciálásával működő jogállami
rendszerben (SCHMITT, 2007, 200. o.).

Miért nélkülözhetetlen az államfő alakja Carl Schmitt szerint? E vita középpontjában
a szerző két, a római jogban elterjedt, de a politikatudomány által elfeledett fogalmat idéz
fel: a potestas és az autoritas. Az első magát a parancsoló hatalmat jelöli, míg a második a
tekintélyt biztosítja. Egy modern és alkotmányos konjugációban ez a kormány és a királyság
hatásköreinek viszonya lenne. Rómában a hatalom a szenátuson nyugodott, amely válsághelyzeteket kivéve - nem rendelkezett parancsnoki jogkörrel. Schmitt számára az
államfő alakja legtöbbször reprezentatív locus, de olyan, amely a kormányokon túl az állam
egészét is képes garantálni. Ez a stabilitás az uralkodók és adminisztrációik múló
mozgásának rovására megy. Így a Német Birodalom elnökének - mivel nem vesz részt
közvetlenül a kormányzati ügyekben (törvényhozás vagy közigazgatás) - fel kell vállalnia az
alkotmány őrzésének hatáskörét, mivel az alkotmány az alkotó hatalom politikai akaratának
megnyilvánulása egy tartós intézmény fenntartása érdekében.
A hivatásos bírákból álló kollégium helyett az államfőnek, függetlenségével és
hivatalának stratégiai funkciójával együtt, az alkotmány őreként kellene rendelkeznie. A
bírói függetlenség ebben az esetben úgy jön létre, hogy a bírónak kötve van a törvényhez,
és pártatlanul ítélkezik a konkrét ügyekben; ez egy eljárási függetlenség, míg az alkotmány
politikai jellegű. Emiatt a szerző kételkedett abban, hogy az igazságszolgáltatás lenne a
megfelelő fórum a védelmére.
A bírói függetlenség csupán a bírói joghoz való kötöttség másik oldala, és ebben a
tekintetben apolitikus. De egyébként nagyon fontos, hogy mind a hivatásos köztisztviselő
függetlensége, mind a parlamenti képviselő függetlensége, végül pedig az államfő nehezen
visszavonhatósággal és különleges kiváltságokkal védett pozíciója szorosan összefügg a
politikai egység egészének eszméjével. [...] A birodalmi elnök a pártpolitikai semlegesség és
függetlenség egész rendszerének középpontjában áll (SCHMITT, 2007, 231-232. o.).
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Így az a tény, hogy a birodalmi elnök legitimitása a választásokból ered,
megerősítésként szolgál, de nem meghatározó Carl Schmitt elméletében az alkotmány
őrének kiválasztására. Ami ennél is fontosabb, az a függetlenség és semlegesség stratégiai
politikai pozíciója, amelyet az alkotmányos struktúra középpontjában gyakorol: mivel
politikai hatásköre a törvényhozó testületekkel szemben nem kötelező erejű, hanem inkább
a néphez fordul, Schmitt úgy vélte, hogy az elnök közvetítés nélkül, közvetlenül, közvetlenül
kapcsolódik az állam és az alkotmányozó hatalom, a népakarat között, amely magát az
alkotmányt megalapozza.

4. KI LEGYEN AZ ALKOTMÁNY ŐRE? HANS KELSEN VÁLASZA CARL SCHMITTNEK
Carl Schmitt feljegyzései a Poroszország kontra Birodalom ügyben 1925 októberében
hozott ítélettel váltak aktuálissá. Az Állami Bíróság elutasította hatáskörét a végrehajtó
hatalom vezetői - a birodalmi elnök és a kancellár - intézkedéseinek korlátaival
kapcsolatban. A nagy történelmi számvetés azt bizonyítja, hogy a demokratikus állam akkor
is összeomolhat, ha szigorú törvényességen és alkotmányosságon alapul. Az eredmény
ismert: Hitler kancellárként került hatalomra, és Führer lett, amikor államfő lett. Néhány
évvel később Hans Kelsen Ausztriáját csatolja magához.
Az említett események között, néhány évvel Az alkotmány őrzője eredeti
változatának megjelenése után azonban Hans Kelsen választ ad Schmittre, elemezve annak
fő érveit. Kelsen elítéli Schmittet az alkotmányos törvényesség és hatékonyság
aláásásásáért azzal, hogy a monarchikus elvek ideológiáját próbálja megmenteni: a
monarchia hatalmának a weimari köztársaságot (1919-1933) alkotó német forradalom utáni
köztársasági eszme felemelkedése előtti visszaszorulásával szemben Schmitt e hagyomány
előjogait próbálná életben tartani. Ebben az értelemben Schmitt elmélete, amelyben a
birodalmi elnök egy harmadik, semleges és a parlament és a kormány közötti ellentétektől
független instancia lenne, szembement a
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közvetlenül a kelseni gondolkodás egész szisztematikájával.
Az osztrák jogász szerint minden alkotmányos monarchiában természetes a kormány
túlsúlya a parlamenttel szemben, ami arra enged következtetni, hogy az alkotmányos
joghatóság rovására az államfőre hagyni az alkotmány felügyeletét csak visszatérést
jelentene

a

végrehajtó

hatalommal

való

visszaélés

múltjához,

amelyet

az

alkotmányossággal igyekeztek leküzdeni. "Hogyan lehetne az uralkodó - kérdezi Kelsen -, aki
az államhatalom nagy részének vagy akár egészének birtokosa, semleges instancia e
hatalom gyakorlásával kapcsolatban, és az egyetlen, akinek hivatása van annak
alkotmányosságának ellenőrzésére?".
Így:
Ha egy dolog kétségtelen, akkor az az, hogy nincs olyan alkalmatlan instancia erre a
funkcióra, mint éppen az, amelyre a hatalom gyakorlását - részben vagy egészben - rábízzák,
és amely ezért elsősorban a jogi lehetőséggel és a politikai késztetéssel rendelkezik a hatalom
megsértésére (KELSEN, 2007, 240. o.).

Kelsen az alkotmánybíráskodással szembeni buzgalmában elítéli Schmittet, amiért
egy elavult monarchikus rendszert próbál visszaállítani, emlékeztetve arra, hogy szerinte a
német bíróságok már akkor is az alkotmány őreként szerepeltek, amikor a konkrét ügyben
nem alkalmaztak alkotmányellenes jogszabályokat. Ez lenne a kérdés gyakorlati
alkalmazása, még akkor is, ha nem adnánk a Bíróságnak az "Alkotmány őrének" magasztos
címét".
Kelsennek az egész fejtegetése során arra törekszik, hogy demisztifikálja azt a
felfogást, miszerint a bíróságok és a bírák nem politizálnak. Más szóval, hogy a joghatósági
tevékenység ellentétes a politikai funkcióval. Kelsen számára a politika a hatalom
gyakorlása. Mindazonáltal a hatalom minden állami funkcióban jelen van. A döntés aktusa,
amely a bírói ítélet diszpozíciójában jelen van, a hatalom kristályos aktusa: amikor a bíró
összegyűjti és elemzi a bizonyítékokat, és végül ítélkezik, egy törvény alkalmazása mellett
dönt egy másik kárára, akkor politikát folytat. A szerző véleménye szerint a bírói politikát a
jogalkotó ruházza át: a jogalkotó hatalmat ruház a bíróra, amikor előre meghatározott
keretek között felhatalmazza őt arra, hogy az ellentétes érdekeket mérlegelje és az egyik fél
javára döntsön - nyilvánvalóan nem kizárólag a bírói döntés alapján.
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a saját lelkiismerete, de bizonyítékokkal és jogszabályokkal alátámasztva.
Lásd, hogy a szerzők eltérő nézeteket vallanak a törvények megalkotásáról. Schmitt
számára a bíró hermeneutikai tevékenysége a jog tartalmára korlátozódik, olyannyira, hogy
nem szabad egy konkrét ügyet megítélnie, ha magából a jogszabályból nem lehet minden
elemet kihámozni. Kelsen számára azonban a bíró politikai tevékenysége éppen abban áll,
hogy kiválasztja, melyik jogszabály illik az adott ügyhöz. Ebben az értelemben "minden jogi
konfliktus valójában érdek- vagy hatalmi konfliktus, és ezért minden jogi vita politikai vita"
(KELSEN, 2007, 251-252. o.). Világosabban fogalmazva, ez a jog alkotó funkciója a bírák
kezében.
Kelsen (200b, 277-281. o.) legismertebb művében, A jog tiszta elméletében nagyon
világosan rámutat a bíróságok jogalkalmazói aspektusára, amikor emlékeztet arra, hogy a
precedens hermeneutikai útmutatóként működik azonos vagy egymáshoz nagyon közel álló
ügyek esetében. A felsőbb bíróságok esetében a precedensek akár általános szabályokat is
megállapíthatnak bizonyos kérdések megítélésére. A szerző emlékeztet arra, hogy a
demokratikus rendszerekben - jelen esetben a parlamentáris demokráciákról volt szó - a
jogalkotási folyamat lassúsága és ellenállása a legfőbb legitimációs oka a jog alkotó
funkciójának elismerésének, mivel a bíróságok által eldöntendő kérdések nagy száma
elmarad a jogalkotástól.
Kelsen azt állítja, hogy Schmitt az alkotmányos joghatóság delegitimálására tett
kísérletei miatt olyan téziseket fogadott el, amelyek már elavultak. A legnagyobb példa erre
aszubszumció, amelyben a bírói döntés a törvényben szerepel, és a bírónak azt egy logikai
műveletben kell levezetnie. Más szóval, a joghatóságnak a bírói automatizmusként való
értelmezése. A schmitti érvelés szerint, ha egy törvény alkotmányosságának megítélése
nem a joghatóság feladata, akkor azt nem a bírákra kell bízni, hanem a Schmitt által
meghirdetett semleges és független instanciára, a birodalmi elnökre. Ha a bírákra bíznák,
akkor a jogalkotó hatalom átkerülne a bírói hatalomhoz, mivel az értelmezési feladat
összekeveredne a jogalkotás feladatával.
Kelsen ráadásul gúnyolódik azon, hogy Schmitt a legitimitást a
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A birodalmi elnök, hogy a demokratikus képviselet fikciója révén átvegye az alkotmányos őr
funkcióját. Más szóval, hogy az alkotmányt a német nép nevében hirdették ki, ezért
ugyanez a nép hagyja jóvá, hogy a kormányfő vállalja ezt a funkciót. Kelsen itt azt a
választási legitimációs tényezőt kritizálja, amelyet Schmitt a birodalmi elnökhöz próbált
csatolni, hogy alakját "demokratikusabbnak" konfigurálja.
Az államfő megválasztása, amely elkerülhetetlenül a pártpolitikai akciók nagy nyomása alatt
zajlik, lehet demokratikus kinevezési módszer, de nem garantálja különösebben a
függetlenségét. A b b ó l a tényből, hogy az államfőt a nép választja, vagyis valójában a
többség, sőt néha a nép más csoportokkal harcoló kisebbsége nevezi ki, arra következtetni,
hogy az államfő az egységes nép általános akaratát fejezi ki, tehát vitatható, nemcsak azért,
mert ilyen általános akarat nem létezik, hanem azért is, mert éppen a választás nem jelent
garanciát az államfő funkciójára, az ellentétes érdekek kiegyensúlyozására. [A választást a
függetlenség garanciájának tekinteni, ahogy Schmitt teszi, valójában csak akkor lehetséges,
ha szemet hunyunk a valóság előtt (KELSEN, 2007, 283. o.).

Schmittől eltérően tehát, aki a parlamentben és a kormányban látta az alkotmány
legnagyobb megsértőit - az államfő abszolút kivételével -, Kelsen mélyen aggódott amiatt,
hogy képes-e az alkotmányos államot őrizni azáltal, hogy ilyen fontos funkcióval bízza meg.
A Bíróság létrehozása biztosítaná az alkotmány szövegének védelméhez szükséges
joghatóságot. Más szóval, hogy a jogszabályok értelmezése az Alkotmányon alapuljon, a
normák skálázásának tanában.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A második világháború és különösen a náci tábornokok elleni perek után a jogászok
elvetették Carl Schmitt modelljét, és műve több évtizedre a feledés homályába merült.
Ezzel az alkotmány bírói őre kelseni modellje aktualitást nyert, és kezdett beépülni a
legtöbb nyugati ország igazságszolgáltatási struktúrájába, az alkotmánybíráskodást
szabályossá téve.
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Bár Carl Schmitt legitimálta Adolf Hitlert Führerként, a 20. század egyik nagy
jogtudósa, akinek munkássága különös figyelmet érdemel. Ami az alkotmány gyámságáról
szóló vitát illeti, úgy tűnik, megállapodtak abban, hogy nem az államfőnek kell ellátnia ezt a
funkciót, még akkor is, ha az észak-amerikai doktrína (többek között Jeremy Waldron, Mark
Tushnet, Cass Sunstein) az elmúlt évtizedekben számos kritikát emelt ki a bírói
felülvizsgálati modellel szemben.
Mivel ez az alapvető jogok, különösen a kisebbségek védelméhez kapcsolódik, az
alkotmányos joghatóság határairól szóló vita mindig aktuális és intenzív. Ez a Schmitt és
Kelsen által elindított vita minden bizonnyal még sokáig gyümölcsözőnek fog bizonyulni,
legalábbis addig, amíg a demokratikus alkotmányosság más modellekkel szemben is
életképesnek bizonyul.
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Szerkesztőségi cikk,

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSI MODELL ÉS AZ ÚJ ALKOTMÁNYOSSÁG LATINAMERIKÁBAN

Karen Beltrame Becker
Fritz1 Liton Lanes Pilau
Sobrinho Pilau Sobrinho2

BEVEZETÉS
Az utóbbi időben a kapitalizmus a gazdasági és társadalmi rend olyan módosításait
idézi elő, amelyek a termelés és a felhalmozás szerkezetének átalakulásához vezetnek. Ezt
az új rendet egyes szerzők olyan tényezőknek tulajdonítják, mint a posztkeynesiánizmus
válsága és a liberalizációs időszak kialakulása, mások pedig a nemzetek történelmi és
termelési strukturálódási folyamatainak és sajátosságainak. Az elemzések szintén erősen
hajlamosak arra, hogy a fejlett országok által a fejlődő országokra kényszerített politikák
közötti kapcsolatra összpontosítsanak. Függetlenül attól, hogy milyen eszközöket
használnak a bekövetkező változások diagnosztizálására és elemzésére, jelenleg egy olyan
rendszerben élünk, amelyet "globalizáltnak" fogalmaztak meg, és amelynek saját szabályai
gyakran a világ színpadán kisebb politikai és gazdasági hatalommal rendelkező nemzetek
demokratikus folyamatai ellen hatnak.
Ebben az összefüggésben a tanulmány bemutatja Latin-Amerika gazdasági és
pénzügyi fejlődését, valamint a neoliberális politikák jellemzőit3 , a bevezetéseket és

1 A Rio Grande do Sul-i Szövetségi Egyetem (UFRGS) 1997-ben szerzett közgazdaságtudományi diplomát, majd 2000ben az UFRGS-en vidékgazdasági mesterképzést. Az UFRGS Gazdaságtudományi Karának vidékfejlesztési
posztgraduális programjában szerzett doktori fokozatot (2009). Jelenleg a Passo Fundói Egyetem jogi karának rendes
professzora, és a jogi posztgraduális program állandó oktatója. Az UPF Editora koordinátora. Email:karenfritz@upf.br.
2 A Vale do Rio dos Sinos Egyetem jogi doktora. A Vale do Itajaí Egyetem jogtudományi posztgraduális programjának
professzora és a Passo Fundo Egyetem jogi posztgraduális programjának professzora. E-mail: liton@upf.br.
3 Ebben a tanulmányban a "neoliberális politika" kifejezés az 1970-es évek végén (Thatcher, majd Reagan óta)
bevezetett gazdaságpolitikát jelenti. Ezek olyan politikák, mint a monetáris kibocsátás szűkítése, a kamatlábak
emelése, az adók csökkentése, a pénzügyi ellenőrzések megszüntetése, privatizációs programok),
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ennek a gazdasági modellnek a természetre gyakorolt hatásait a 20. század folyamán. A
haszonelvű és gazdasági koncepciókon túl, alternatív paradigmaként megjelent az új latinamerikai alkotmányosság, amely a környezetről szóló új tudásterület, az interdiszciplináris
kutatás és a technotudományos fejlődés hatására az ember és a természet újra
összekapcsolására törekszik.

1. A NEOLIBERÁLIS RENDSZER
Kezdetben a neoliberalizmus kialakulását mutatjuk be, az értelmiségiek azon
erőfeszítéseire alapozva, amelyek a hatályos rendszer, a keynesianizmus ellen irányultak,
valamint a neoliberális rendszer fejlődését és a különböző országokban szerzett
tapasztalatait ismertetjük.
Anderson (1995) szerint a neoliberalizmus a második világháború után született meg
Európában és Észak-Amerikában, az intervencionista és jóléti államrendszer elleni
reakcióként, amelynek fő indukátora Friedrich Hayek volt4 . Az 1970-es évektől kezdve, az
olajválság után a neoliberális eszméket elsősorban a szakszervezeti rendszer és a
munkásmozgalom kritikája miatt kezdték el figyelembe venni, ami a szerző szerint a
vállalatok profitrátájának csökkenése és az inflációs folyamatok létezése közötti
kombinációt hozta létre.
Az új, neoliberális rendszer kiindulópontját Anglia adta, a Thatcher-kormányon
keresztül, amely az 1980-as évek elején az Egyesült Államokban a Reagan-kormánnyal
társult, v a l a m i n t Észak-Nyugat-Európa nagy részével együtt5 .
Ezen a ponton alaposan meg kell vizsgálni a neoliberális "receptet", amelyet
eredetileg Anglia vezetett be a gyakorlatba, összehasonlítva azt a befogadás formáival a

4

5

amelyek egészen napjainkig tartanak (az 1980-as évek végétől, a washingtoni konszenzus és annak ajánlásai óta),
bemutatva az állam és a piacok közötti kapcsolatra gyakorolt hatásukat.
Hayek mellett többek között Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken,
Walter Lipman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga, és megalakult a Mont Pèlerin Társaság. A szerző szavaival
élve: "egyfajta neoliberális szabadkőművesség, rendkívül elkötelezett és szervezett, kétévente nemzetközi
találkozókkal" (ANDERSON, 1995, 10. o.).
Érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államokban a rendszer központi eleme volt az antikommunizmus
(ANDERSON 1995, 12. o.).
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más nemzetek rendszere. Azt is meg kell vitatni, hogy az ígéreteket betartották-e. Anderson
szavaival élve:
Az angol modell volt az úttörő és a legtisztább. A Thatcher-kormányok csökkentették a
monetáris kibocsátást, emelték a kamatlábakat, drasztikusan csökkentették a magas
jövedelmekre kivetett adókat, eltörölték a pénzügyi áramlások ellenőrzését, tömeges
munkanélküliséget teremtettek, sztrájkokat szüntettek meg, új szakszervezet-ellenes
jogszabályokat hoztak, és csökkentették a szociális kiadásokat. És végül - ez meglepően késői
lépés volt - széleskörű privatizációs programba kezdtek, kezdve az állami lakásépítéssel, majd
áttértek az olyan alapvető iparágakra, mint az acél, a villamos energia, az olaj, a gáz és a víz.
Ez az intézkedéscsomag a legszisztematikusabb és legambiciózusabb a fejlett kapitalizmus e
régiójában folytatott neoliberális kísérletek közül (1995, 12. o.).

Az Egyesült Államok számára a neoliberalizmus fő irányvonala a Szovjetunió
szétverésére irányuló fegyverkezési versenyt és az adócsökkentési politika alkalmazását
jelentette, a költségvetési fegyelem legcsekélyebb tiszteletben tartása nélkül. Európában
általában véve óvatosabb neoliberalizmus alakult ki. Délen kezdetben Franciaország,
Spanyolország és Olaszország részéről volt némi ellenállás, olyan országok részéről,
amelyeket egy második pillanatban a pénzügyi piacok arra kényszerítettek, hogy
neoliberális politikát hajtsanak végre. Anderson (1995) két ponttal foglalkozik
nyomatékosan. Az első a rendszer "sikerére" vonatkozik, amely az infláció csökkenésével
kapcsolatban tagadhatatlan volt, a szakszervezeti mozgalom vereségén, a munkanélküliségi
ráta növekedésén és a gazdaságban tapasztalható egyenlőtlenség mértékének növekedésén
keresztül. Azonban az összes korábbi intézkedés fő célkitűzése, amelyet a "fejlett
világkapitalizmus újjáélesztésének" tekintettek, végül nem valósult meg, és nyitva hagyja a
vitát azokról az okokról, amelyek ahhoz vezettek, hogy a profitok fellendülése nem
eredményezte a beruházások fellendülését6 .
Anderson (1995) arról is beszámol, hogy Latin-Amerika - Chilén keresztül - egyfajta
kísérleti ország volt a nyugati országok számára. Az országban a kormányprogramokat a
dereguláció, a tömeges munkanélküliség, a szakszervezeti elnyomás, a jövedelmek
újraelosztása a gazdagok javára, valamint a közjavak privatizációja révén hajtották végre,
amihez társult egy
6

Az állam súlya abszolút értékben nem csökkent, és a rendszerhez ragaszkodó országok államadóssága jelentősen
nőtt, bár a neoliberalizmus számos országban, valamint a nyugat-európai kommunizmus és a Szovjetunió bukásakor
is választási sikereket ért el, ami magyarázhatja ezeket a tényeket (ANDERSON, 1995).
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diktatórikus és erőszakos háború utáni időszak.
Az említett szempontok röviden bemutatják a neoliberális rendszer fejlődését és a
különböző nemzetekbe való beilleszkedéséből eredő hatásokat. Szükségesnek tartjuk
azonban bemutatni a neoliberális rendszer néhány jellemzőjét, valamint a Washington által
a latin-amerikai országokra kényszerített "receptet". E célból a tanulmány két szövegre
támaszkodik. Az első szöveg Joseph Stiglitz "A globalizáció és rosszai" című műve (2002),
amely a neoliberális rendszer három pillérével foglalkozik: a költségvetési megszorításokkal,
a privatizációval és a piaci liberalizációval, amelyeket a szerző a washingtoni konszenzus
politikájának alapjaként védelmez, és amelyekről e tanulmány következő részében lesz szó.
A második John Williamson (1990) "Mit ért Washington politikai reform alatt" című
munkája. Az állam válságának vagy a szociálliberális stratégiának a Bresser Pereira által
bemutatott értelmezése is bemutatásra kerül. A fejezet zárásaként Fiori vízióját mutatjuk
be, amely az új rendszer "rövidlátó" aspektusaira világít rá az állam szerepével
kapcsolatban.

1.1 A neoliberalizmus pillérei
Stiglitz (2002) tanulmányát a latin-amerikai országok problémáinak kezelésére
irányuló gazdaságpolitikákkal kezdi, nevezetesen a nagy költségvetési hiányokkal, a
kormányzati hatékonyság hiányával, a protekcionista intézkedések elfogadásával, a
magánvállalatok hatékonyságának hiányával és az ellenőrizetlen inflációval.
A szerző azt is kiemeli, hogy számos politika, mint például az extenzív költségvetési
megszorítások kimerítően vizsgálva recessziót okozhatnak, a magas kamatlábak pedig
visszafoghatják az új beruházásokat, vagyis az IMF gyakran olyan sebességet szabott meg,
amely túl magas költségekkel jár az országok számára, ami
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még nem voltak megfelelően strukturáltak, hogy támogassák őket.
Stiglitz (2002) elemzését a privatizációra, a liberalizációra, a külföldi befektetések
szerepére, valamint a reformok sorrendjére és ütemére vonatkozó elemek és jellemzők
bemutatására tagolja. Az első elem, a "privatizáció" az állami iparágak és vállalatok
magáncéggé alakítására vonatkozik, azzal az indokkal, hogy az utóbbiak hatékonyabban
tudják ellátni feladataikat. E tekintetben a szerző rámutat néhány problémára, többek
között arra a feltételezésre, hogy a piacok rendkívül gyorsan emelkednek, hogy mindenféle
igényt kielégítsenek, ami nem mindig történik meg; a foglalkoztatás szintjére gyakorolt
negatív hatásra, valamint a szociális költségek figyelmen kívül hagyására, amelyek általában
nem léteznek a fejlődő országokban, ahol a munkanélkülieket nem tekintik közfeladatnak.
Emellett ez az elméletíró foglalkozik a privatizációs folyamatokhoz kapcsolódó korrupcióval,
kiemelve egy olyan átfogó program szükségességét, amely új munkahelyeket teremt, és
makrogazdasági politikát hoz létre, beleértve a munkahelyteremtést elősegítő alacsonyabb
kamatlábakat.
A szerző által említett másik elem a "liberalizáció", amelyet a következőképpen
határoz meg: "a pénzügyi piacokra, a tőkepiacokra és a kereskedelmi bankokra vonatkozó
kormányzati beavatkozás megszüntetése" (STIGLITZ, 2002, 91. o.), amely az ország
bevételeinek optimalizálását hivatott szolgálni. Az ilyen politikáknak azonban azonnali
hatása van a munkahelyek megszűnése szempontjából, és az IMF gyakran magas
kamatlábakkal rendelkező programokat nyújt be, így a növekedéshez szükséges tőke túl
drágává válik. Ez az elméletíró más problémákra is rámutat ezzel az elemmel kapcsolatban:
a fejlett országok reakciója arra, hogy zárva tartják piacaikat a piacaikat megnyitó fejlődő
országokkal szemben; ezen országok nyitási kötelezettsége, amikor válság idején
szankciókkal vagy a segélyek felfüggesztésével szembesülnek; a recesszióból eredő
következmények és a hatásokat tompító védőháló hiánya. Az IMF azt a logikát is képviseli,
hogy a szabad piacok, mivel hatékonyabbak, gyorsabban növekednének.
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Szintén kiemelendő elem a külföldi befektetések szerepe, amelyeket a globalizáció
alapvető részének tekintenek, mivel a többi elem együttesen olyan légkört teremt, amely
vonzza a külföldi befektetéseket. A külföldi befektetések negatív aspektusai közé tartozik a
helyi versenytársak tönkretétele azáltal, hogy a termékeket alacsonyabb áron hozzák
forgalomba. Általában a jogszabályok hiányában a helyi verseny erősen tönkremegy, és a
vállalatok monopolhatalmat használnak fel az árak emelésére, ráadásul a növekedés hiánya
hozzájárul a kis- és középvállalkozások külső finanszírozásának hiányához. Ezek a
szempontok a külföldi bankok alacsony érzékenységéhez, a központi bankoktól érkező
jelzésekhez és a kormányok által a növekedés generálásának hiánya miatt nyújtott
kiváltságokhoz adódnak.
Az IMF legnagyobb problémájaként még mindig a sorrendiséget és az ütemezést
jelölik meg, ami a tágabb társadalmi kontextus iránti érzéketlenségből fakad, amely a
biztonsági hálók kiépítése előtt, megfelelő szabályozási struktúra nélkül kényszeríti ki a
liberalizációt, és gyakran hiányzik az országok támogatása a hirtelen piaci változások
kezeléséhez (STIGLITZ, 2002).

1.2 A washingtoni konszenzus politikai eszközei
Az alábbiakban a washingtoni konszenzus tíz alapelvét és az egyes eszközök rövid
magyarázatát ismertetjük, hogy az olvasó átfogó képet kapjon a Latin-Amerikára az 1990-es
évek elejétől kezdve rákényszerített politikákról (WILLIAMSON, 1990).
Az elvek egy sor politikai reformot irányoztak elő az eladósodott latin-amerikai
országok számára. Az elvek között vannak olyan érdekek, mint az alacsony inflációra való
törekvés, a növekedés fokozása, a kedvező fizetési mérleg és az országok gazdasági
jólétének előmozdítása, valamint a stratégiai és kereskedelmi érdekek, nevezetesen a
stratégiai és kereskedelmi érdekek gondozása:
Költségvetési hiány - A költségvetési fegyelembe és a kiegyensúlyozott költségvetés
helyreállításába vetett hit.
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Prioritás a közkiadásokban - Általánosságban a "konszenzus" az egészségügyre, az
oktatásra és a közberuházásokra fordított kiadásokat részesíti előnyben. Támogatások
esetén előnyben részesítik e forrásoknak az előző tételekbe történő átcsoportosítását.
Adóreform - Az adók emelése a költségvetési hiány orvoslására kínálkozik (bár kisebb
mértékben, mint az állami kiadások csökkentése).
Kamatláb - Az önkényes kritériumok elkerülése érdekében a kamatlábakat a piacnak
kell meghatároznia, és a kamatlábaknak pozitívnak kell lenniük a tőkeingadozás
visszaszorítása és a megtakarítások ösztönzése érdekében.
Árfolyam - A piacnak kell szabályoznia, és annak megfelelőségét a makrogazdasági
célkitűzések alapján kell megítélni, kiemelve azonban, hogy a "konszenzus" számára az a
fontos, hogy versenyképes árfolyamok alakuljanak ki.
Kereskedelempolitika - Az import liberalizációja, miközben a hazai iparágak védelme
a külföldi versennyel szemben a költségek torzulását jelenti, ami végül a hazai gazdaságot
bünteti és elszegényíti.
Közvetlen külföldi befektetések - A tőkeáramlás liberalizálása nem prioritás, azonban
az ilyen beáramlást korlátozó hozzáállást ostobaságnak tartják.
Privatizáció - Az a meggyőződés, hogy a magánvállalkozások jobbak az állami
vállalkozásoknál, ami 1985-től kezdve az IMF és a Világbank ösztönzi ezt a politikát a latinamerikai országokban.
Dereguláció - A verseny ösztönzésének egyik módja, különösen Latin-Amerikában, az
ottani országok szabályozási szintje miatt.
Tulajdonjogok - A tulajdonjogok érzékelt bizonytalansága Latin-Amerikában
(WILLIAMSON 1990).

1.3 Az állam válságának értelmezése
A latin-amerikai válság további értelmezése, valamint, a javaslat a
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modelljét Pereira (1995) strukturálta. A szerző rámutat, hogy a válságot az országok azon
döntése okozta, hogy az import helyettesítésén keresztül kitartanak a növekedési stratégiák
és az állami beavatkozás mellett, ami a fenntarthatatlanná válásig vezetett, ami az országok
eladósodásához és a költségvetési válsághoz vezetett, olyannyira, hogy a külső adósságot
teljesen államosították, növelve az államháztartási hiányt és csökkentve az állami
megtakarításokat.
A washingtoni konszenzus szerint a válságot a költségvetési fegyelmezetlenség és a
túlzott állami beavatkozás határozta meg, a megoldást pedig a költségvetési kiigazítás és a
piacorientált reformok jelentették. Pereira (1995) az állam válságának értelmezése néven
olyan stratégiát javasol, amelyben a reformok a piacra irányulnak vagy a piac felé
orientálódnak, és amelyet a piac és az állam is koordinál. Ez az értelmezés úgy látja, hogy a
költségvetési fegyelmezetlenség ellen kell küzdeni, hogy az államháztartási hiány a fő
probléma, de olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a túlzott külső eladósodás és a
negatív állami megtakarítások. Ennek közvetlen következménye az állam hitelének hiánya,
ezért ez a javaslat elismeri, hogy az állam túl nagy lett, és az államnak az újjáalakulás után új
és fontos koordinációs funkciókat kell vállalnia, és a reformoknak egy kis és erős állammá
kell csökkenteniük. A szerző egy másik pontja az egészséges állam szükségessége, és a
gondolkodó szerint a szociálliberális javaslatot a washingtoni konszenzus alternatívájának
kell tekinteni.
Fiori (1994) az állam szerepének a neoliberális környezetben való viszonyát
elemezve, amikor az állam és a piac közötti új kapcsolatokkal foglalkozik, felhívja a figyelmet
az alaposan megvitatandó különböző dimenziókra, kiemelve, hogy jelenleg egy liberálisprivatív és államellenes konszenzus van érvényben, amely a piacban látja a megoldást
minden problémára.
Ugyanakkor a szerző figyelmeztet arra, hogy nem ismerjük azokat a korlátokat,
amelyeket a fejlődési rendszer az államra rótt, és amelyek egy belsőleg teljesen oligopolizált
és nemzetközileg megosztott piac komplexitásának vetettek alá.
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A neoliberális (globalizált) rendszer újradefiniálta az állam és a piac közötti
kapcsolatot. Az olyan tényezők, mint a termelő ipari üzemek rugalmassága, az illékony tőke
és az államok hatáskörének decentralizációjához vezető politikai folyamatok7 ,
megváltoztatták a területek termelési és politikai logikáját.
Bonano et al. (1999) szerint a Latin-Amerikára javasolt gazdasági fejlődési modell
negatív hatásai az áruforgalmi láncok kialakulásáról és a természeti erőforrások intenzív
kiaknázásáról árulkodnak a termelési tényezők kényelmes elosztása révén. Marsden (1993)
megközelítése ezzel szemben olyan tényezőket emel ki, mint a tőke megnövekedett
mobilitása, a termelési folyamatok nagyobb rugalmassága, valamint a technológia és a
környezet közötti összetett kapcsolatok, mint a nemzetek bizonytalanságának forrásai.
Az ökológiai kérdések és megnyilvánulások világszinten is felmerültek, és a
környezeti problémáknak a nemzetek fejlesztési menetrendjébe és a nemzetközi
kapcsolatok egészébe való beillesztését védik. Ezek az aggodalmak azt tükrözik, hogy egyre
nagyobb a konfliktus az ipari alapú gazdasági növekedési modell kiterjesztése és a
természetes ökoszisztémákra gyakorolt káros hatások mennyisége között. A környezeti
hatások, amelyeket eddig a haladás és a kapitalista terjeszkedés elkerülhetetlen
maradványainak tekintettek, új dimenziót kapnak, és figyelmet, érdeklődést és új
olvasatokat vonzanak.
A társadalmi-környezeti problémák felerősödése, mint például: a felgyorsult
urbanizációs folyamatok; a népességnövekedés és az egyenlőtlen eloszlás; az atomenergia
használatának ellenőrizetlen kiterjesztése, akár harci, akár békés célokra; a nem megújuló
erőforrások túlzott fogyasztása; a talajvesztés és az elsivatagosodás növekvő jelenségei; a
természeti erőforrások toxikus szennyezése; az erdőirtás; a biológiai sokféleség és a
kulturális sokszínűség csökkenése; az üvegházhatás kialakulása és az ózonréteg csökkenése
és ennek következményei az éghajlati egyensúlyra, hatással vannak a

7

A politikai-adminisztratív decentralizáció és az állami civil társadalom közötti kapcsolatokról lásd Becker (1991), Fiori
(1994), Bobbio (1992) és Tourraine (1996).
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Ez felkeltette a világ közvéleményének figyelmét, és felhívta a figyelmet egy olyan
valóságra, amelyet addig kevéssé figyeltek. A közelmúltban a környezeti problémák elemzői
felismerték, hogy a szegénység és az ökológia egymástól függő valóságok, amelyeket
integráltan kell megérteni és megközelíteni a megfelelőbb egyenlet keresése során. Erre
azért van szükség, mert ha a környezetromlás rontja a legszegényebbek életkörülményeit,
és szegénységük a természeti erőforrások rablógazdálkodáshoz vezet, akkor a társadalmikörnyezeti károk perverz körforgása zárul be.

2. ÚJ LATIN-AMERIKAI ALKOTMÁNYOSSÁG
Ennek a paradigmának a fényében az új latin-amerikai alkotmányosság a
környezetvédelem terén az innováció néhány perspektíváját kínálja. Moraes és Coelho, meg
kell hallgatni és hallani, hogy a
[...] az eredeti népek hangja lehetővé tette, hogy lelkük kifejeződjön az Alkotmányban, és a
demokrácia révén legmélyebb érzéseik és életmódjuk formát öltött a Jó Élet alkotmányba
iktatásával Ecuadorban (Sumak Kawsay) és Bolíviában (Suma qamaña), beleértve a
Pachamama (a természet) jogainak elismerését, ami mérföldkő volt, amelyből az
ökocentrikus fordulat (MORAES; COELHO, 2008) a jog területén is elindult.

Magától értetődik, hogy meg kell hallgatni Latin-Amerika eredeti népeinek hangját,
ami Leite Garcia, Marquês Júnior és Pilau Sobrinho (2014) értelmezésében:
A diktatúrák és a Marcelo Neves által szimbolikus alkotmányosságnak nevezett8 politikai
történelem sajnos bővelkedik a diktatúrákban, ezért a dél-amerikai államokban a
közelmúltban alkotmányozási folyamatok zajlottak, azaz közvetlenül gyakorolták az
alkotmányozó hatalmat, vagy jelentős alkotmányos reformokon mentek keresztül. Viszonylag
nemrégiben vagy még nemrégiben megélt alkotmányos tapasztalatok a
8

Vajon az Új latin-amerikai demokratikus alkotmányosság egy új fogadás lenne-e a dél-amerikai polgár alapvető
jogainak alkotmányozásával kapcsolatos probléma csökkentésére, amelyet Marcelo Neves olyan jól elmagyarázott A
Constitucionalização simbólica (Szimbolikus alkotmányozás) című könyvében (São Paulo: Martins Fontes, 2007) és
tiszteletlenül szintetizálva, mint a szerető (az állam) ígéreteit (az alapvető jogok alkotmányba iktatását) a feltételezett
szeretett (a nép által képviselt) személynek Luís Alberto Warat professzor érdekes magyarázatában a nemzeti állam
joghatósági tevékenységének gyakorlásáról az alkotmányban előirányzott alapvető jogokra vonatkozó jogi szabályok
alkalmazása tekintetében: "(....), mint a szerelmi ígéretek, amelyeket a szerelmesek akkor tesznek, amikor tudják,
hogy nem lesznek képesek betartani őket" (WARAT, 2002. 13. o.).
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néhány esetben. Ezért a dél-amerikai országok alkotmányai olyan modern és naprakész
dokumentumok, amelyekben az új alapjogok védelméről már rendelkeznek. Ilyen például
Bolívia 2009-es, Ecuador 2008-as, Venezuela 1999-es, Brazília 1988-as, Kolumbia 1991-es
alkotmánya. Minden olyan alkotmány (mint például a brazil), amelyben a latin-amerikai
nemzetek közösségének kialakítására vonatkozó előrejelzés mellett a környezetvédelem, a
fogyasztói jogok, az őslakosok, a gyermekek és serdülők, a nők, a népek közötti békés
együttélés és más transznacionális követelések védelme szerepel (965. o.).

Megfigyelhető

tehát

a

latin-amerikai

alkotmányosság

tanulmányozásának

időszerűsége, amely Leite Garcia, Marquês Júnior és Pilau Sobrinho (2014) szemszögéből:
Az Új latin-amerikai demokratikus alkotmányosság a háború utáni neokonstitucionalizmus
mozgalmának kiegészítő áramlata, de innovatív és a régió problémáinak megoldására
összpontosít. Így az új latin-amerikai demokratikus alkotmányosság öt újdonságát lehet
kiemelni: először is, az alkotmányozó hatalom gyakorlásának új formája, amely felülkerekedik
a hagyományos liberális hatalmon; másodszor, a demokrácia új formája az úgynevezett
részvételi demokrácia széles körű népi részvétellel és új politikai mechanizmusok
bevezetésével a parlament ellenőrzésére; harmadszor, a jog pluralista szemléletének
bevezetése más jogrendszerek, például az őslakosok bevonásával; negyedszer, a pusztán
formális állampolgárság meghaladására irányuló törekvés a valódi és lényegi szociális
demokrácia bevezetésével, amelynek célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése; végül
és ötödször, az új alkotmányosság paradigmaváltása a környezet jogi kezelése tekintetében,
amelynek magában kell foglalnia a transznacionális joghatóságot is.

A fent említett szerzők felfogása szerint egy új út mindaddig lehetséges, amíg a
társadalom érdekeinek megértésében kölcsönhatás van, amely nem lehet csak a piacnak
kiszolgáltatva. A lakosság részt vehet és részt is kell vennie a döntéshozatali folyamatban,
hogy egy jobb, a környezeti jogokat tiszteletben tartó társadalmat építsünk, hogy a jelen és
a jövő nemzedékek számára a megőrzés ne csak utópia legyen.
Ecuador és Bolívia alkotmánya jelentős előrelépéseket tett a környezetvédelem
terén. Így a bolíviai alkotmány újítást jelentett azzal, hogy a környezetvédelmet
összekapcsolta az őslakos és eredeti paraszti nemzetek és népek jogaival, a
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ökológiailag egészséges környezetben, kiegyensúlyozott használat mellett élni. Ebben az
értelemben a környezethez való jog elismerése a 33. és 34. cikkben is megjelenik (BOLIVIA,
2007), meg kell jegyezni, hogy ezek a jogi szövegek nemcsak az embereknek, hanem az
élőlényeknek is elismerik az ökológiailag kiegyensúlyozott környezethez való jogot. A
környezetvédelem másik alapvető fontosságú eleme ebben az alkotmányban a 114. cikk
megfogalmazása volt (BOLÍVIA, 2007), amely kimondja, hogy az emberiesség elleni
bűncselekmények és a környezeti bűncselekmények elévülhetetlenek.
Megjegyzendő, hogy az ecuadori alkotmány is a környezetvédelemről rendelkezik.
Martín Pallín szerint:
A 2008-as alkotmányban az ecuadoriak azt mondják: hagyjuk magunk mögött a múltat. Ése es
el lema que está en la caratula del texto constitucional.Hemos dejado el pasado atrás y
queremos nunca más volverlo a pisar. Las posibles penurias del camino no deben hacernos
despacernos porque sabemos que estamos en buen camino. El Estado de derecho
constitucional, de la Pachamama, es vital para la convivencia y el respeto la dignidad de todas
las personas (2010, 96. o.).

Az ecuadori alkotmányos chartában szereplő szavakkal, amelyek szerint "magunk
mögött hagyjuk a múltat", azt kockáztatjuk, hogy az e szövegben meghatározott
környezetvédelem nem a múlt iránti nosztalgiát, hanem a jövő felé való előrelépést jelenti.
Megfigyelhető, hogy az ökológiailag egészséges és kiegyensúlyozott környezet védelmének
garanciája a 14. cikkben szerepel9 . Brazília, Bolívia és Ecuador alkotmánya olyan jogi
környezetvédelmet hoz létre, amely garantálja az ökológiai szempontból kiegyensúlyozott
környezetet a jelen és a jövő nemzedékek számára. E biztonságra való tekintettel fontos
figyelmet fordítani arra, hogy a technológia megfelelő alkalmazása a környezetbiztonság
érdekében szükséges.
Azt is meg lehet erősíteni, hogy a latin-amerikai alkotmányosság Ecuador és Bolívia
alkotmányán keresztül újított a környezetvédelemnek a pacha mama, azaz az anya
védelmétől való kezelése tekintetében.
9

Elismerik az emberek jogát arra, hogy egészséges és ökológiailag kiegyensúlyozott környezetben éljenek, amely
garantálja a fenntarthatóságot és a jó életet, a sumak kawsay-t. Közérdekűnek nyilvánítják a környezet megóvását,
az ökoszisztémák, a biológiai sokféleség és az ország genetikai örökségének integritásának megőrzését, a környezeti
károk megelőzését és a leromlott természeti területek helyreállítását.
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természet. Ez az Alkotmány a következő cikkekben védi a környezetet: 30.II; 33; 34; 80.I; 111.17;
114; 138; 198; 254.8; 308. III; 314.5; 317. I; 335; 340; 321; 342. II; 343.2; 345. I, II;
376.I; 383. I; 398. a. 10 Ez a charta újítást hozott a környezetvédelem terén azáltal, hogy a
következőket állapította meg

10Artículo

30.[...] II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los derechos: 10. A vivir en un
medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Artículo 33. Az embereknek
joguk van az egészséges, védett és kiegyensúlyozott környezethez. E jog gyakorlásának lehetővé kell tennie a jelen
és a jövő nemzedékek egyedei és közösségei, valamint más élőlények számára, hogy normális és tartós módon
fejlődhessenek. 34. cikk. A közintézmények azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy saját kezdeményezésükre
üldözzék a környezet elleni jogsértéseket, bármely személy, akár egyénileg, akár egy közösség képviseletében,
jogosult arra, hogy megfelelő lépéseket tegyen e jog védelmében. 80.I. cikk Az oktatás célja a személyek integrált
formálása, valamint a kritikus társadalmi tudatosság erősítése az életben és az életre. Az oktatásnak a tudomány
megteremtésére, valamint a fejlődésre, a környezet, a biológiai sokféleség és a terület megőrzésére és védelmére, a
jó életre való egyéni és kollektív képzésre kell irányulnia. Artículo 111 Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:
17. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Artículo 114. Los delitos
de lesa humanidad, de traición a la patria, de crímenes de guerra y los delitos contra el medio ambiente son
imprescriptibles. 138. cikk: A népi fellépés minden olyan cselekmény vagy mulasztás ellen irányul, amelyet olyan
hatóságok vagy személyek követnek el, amelyek megsértik vagy megsértik a patrimonio, az űr, a közbiztonság és a
közegészségügy, a környezetvédelem és más hasonló természeti értékek megsértését, amelyeket az alkotmány
elismer. 194. cikk Az agrár-környezetvédelmi bíróság az agrár-környezetvédelmi ügyekben eljáró legfelsőbb
szakosított bíróság. Különösen a társadalmi funkció, a társadalmi-gazdasági funkció, az integritás, a közvetlenség, a
fenntarthatóság és az interkulturalitás elvei irányítják. 198. cikk. Az agrár-környezetvédelmi bíróság a törvényben
meghatározottakon túlmenően a következő feladatokat látja el: 1. A házassági és semmisségi fellebbezések
megoldása a reál; agrár; erdészeti; környezetvédelmi; víz; a megújuló természeti erőforrások, a víz, az
erdőgazdálkodás és a biológiai sokféleség használatához és élvezetéhez fűződő jogok; az állat- és növényvilágot, a
vizet és a környezetet sértő cselekményekkel kapcsolatos követelések; valamint az ökológiai rendszert és a fajok
vagy állatok védelmét veszélyeztető gyakorlatokkal kapcsolatos követelések. A nemzetközi szerződések
megtárgyalása, kidolgozása és ratifikálása során a következő elvek érvényesülnek: 8. élelmezésbiztonság és
szuverenitás a teljes lakosság számára; a genetikailag módosított szervezetek és az egészséget és a környezetet
károsító mérgező elemek behozatalának, előállításának és forgalmazásának tilalma. 308. cikk. III. A gazdasági
szervezet minden formájának kötelessége a környezet védelme. 314.5. cikk A megújuló és nem megújuló természeti
erőforrások iparosításának prioritásként történő előmozdítása a környezet tiszteletben tartása és védelme
keretében, a lakosság számára a munkahelyteremtés, valamint a gazdasági és társadalmi inputok biztosítása
érdekében. 317. cikk. I. A természeti erőforrások iparosítása prioritást élvez a gazdaságpolitikában, a környezet,
valamint az őslakos népek és nemzetek, az őslakos parasztok és területeik jogainak tiszteletben tartása és védelme
keretében. A természeti erőforrások kiaknázásának a belső termelési apparátussal való összekapcsolása az állam
gazdaságpolitikájában prioritást élvez. 335. cikk I. A turizmus stratégiai gazdasági tevékenységnek minősül, amelyet
fenntartható módon kell fejleszteni, figyelembe véve a kultúrák gazdagságát és a környezet tiszteletben tartását. Az
állam és az emberek kötelessége lesz a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzése, védelme és
fenntartható módon történő felhasználása, valamint a környezet egyensúlyának fenntartása. Artículo 341. La
población tiene derecho to la participación en la gestión ambiental, y a consulta previa y informada sobre decisiones
que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 342. cikk: II - Az állam szabályozza az egészségre és a
környezetre ható technikák, módszerek, inputanyagok és anyagok engedélyezését, előállítását, forgalmazását és
használatát. 343. cikk. A környezetgazdálkodási politikák a következőkön alapulnak: 2. A környezeti hatásvizsgálati
rendszerek és a környezetminőség-ellenőrzés alkalmazása kivétel nélkül és átfogó módon minden olyan áru- és
szolgáltatási termelési tevékenységre, amely természeti erőforrásokat és környezetet használ, átalakít vagy érint. 3.
a környezeti károkat okozó valamennyi tevékenység végrehajtásáért való felelősség, valamint a környezetvédelmi
előírások be nem tartása esetén alkalmazandó polgári jogi, büntetőjogi és közigazgatási szankciók. 345. I. cikk Az
állam és a társadalom elősegíti a környezetre gyakorolt káros hatások és az országot érintő környezeti
kötelezettségek mérséklését. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos, y la
imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente
deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remedy, reparar y resarcir los daños que se
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para
neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. 376. cikk. I. Energia és forrásai
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célok: egészséges környezetben élni, a társadalom kollektív képviseletét és a jó élet
garanciáját biztosítani az embereknek. Azt is megállapította, hogy a környezet elleni
agresszió emberiesség elleni bűncselekménynek minősül, megteremtve ezzel a népi
fellépésen keresztül történő legitimáció lehetőségét.
Egy másik fontos eredmény volt az agrár-környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó
bíróság létrehozása, amely a környezeti okokkal kapcsolatos konfliktusok rendezésére
hivatott. A nemzetközi szerződések keretében a környezetet védeni kell; a gazdasági
szabályozással kapcsolatos kérdésekben szintén biztosítani kell a környezetvédelmet,
valamint az iparosításban az újrahasznosítható és fenntartható termékek előállítására
összpontosítva. Hasonlóképpen, az idegenforgalom kiaknázása azzal a céllal, hogy a
fenntartható gazdálkodásra vonatkozó elképzeléssel rendelkező környezetgazdálkodást
hozzanak létre. Hasonlóképpen elfogadták a környezetvédelmet, amelynek célja, hogy az
energiatermelő források kiaknázása során a környezeti hatásokat megfigyeljék, feltéve,
hogy a környezet megóvása megtörténik, azzal a céllal, hogy a bolíviai Amazonas
fenntartható fejlődését megteremtsék, és olyan településeket biztosítsanak, amelyek
tiszteletben tartják az emberi jogokat és a környezetet. Így a bolíviai alkotmányban a
környezet számára megállapított nagyfokú védelem tagadhatatlan.
Egy másik fontos alkotmányos charta a környezetvédelem terén az ecuadori
alkotmány volt, amely azzal újított, hogy alapelvként határozta meg a Sumaky Kawsay - Bien
Viver védelmét, amelyet már a preambulumban, a 14. cikkben, a 250., 275., 387.211 cikkben
is védett. Ez a charta kiterjesztette a környezetvédelmet azáltal, hogy megváltoztatta a
stratégiai erőforrást jelentenek; hozzáférésük az ország teljes körű és társadalmi fejlődéséhez alapvető és
nélkülözhetetlen jog, és a hatékonyság, a folyamatosság, az alkalmazkodóképesség és a környezet megóvásának
elvei alapján történik. 383. cikk I. Az állam prioritásként kezeli a bolíviai Amazonas integrált fenntartható fejlődését
az amazóniai erdők átfogó, részvételen alapuló, megosztott és méltányos kezelése révén. A közigazgatás a
munkahelyteremtésre és a lakosság jövedelmének javítására irányul, a környezet védelmének és
fenntarthatóságának keretein belül. Artículo 398. El Estado tiene la obligación de: a) Fomentar planes de
asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica yun mejor aprovechamiento de la tierra
y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad
alimentaría y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio
ambiente. In: BOLÍVIA. AZ ÁLLAM POLITIKAI ALKOTMÁNYA. APROBADA EN GRANDE SOBRE LA BASE DE INFORMES
DE MAYORÍAS MAGNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2007. november 24.
11 PREAMBULUM - OUROTRAS ÉS OUROTROS, Ecuador szuverén népe. RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias,
forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos
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a fenntartható fejlődés által megteremtett központi szerep, amelyben az ember állna a
középpontban. Azonban azért jött, hogy a természetet és a "Pacha Mama Sumak kawsay-t"
ünnepelje, hogy a természettel való harmónia elsődleges célként megvalósulhasson, hogy
elérje és garantálja a fenntarthatóságot és a "Sumak Kawsay jó életet". Ez a központváltás
alapvető fontosságú a Föld bolygón való túlélés szempontjából. Ugyanebben az értelemben
figyelhetjük meg Moraes (2013) álláspontját, aki szerint:
A jó élet koncepciójának egyik legfontosabb következménye, hogy a természetnek
(Pachamama) implicit módon szubjektív jogokat tulajdonít. Jogi téren azonban a természet
(Pachamama) jogait először csak az Ecuadori Köztársaság alkotmányának 71-74. cikke ismeri
el kifejezetten. 12
és amely létünkhöz létfontosságú, Isten nevének megidézése, vallásosságunk és spiritualitásunk különböző
formáinak elismerése, a minket mint társadalmat gazdagító valamennyi kultúra bölcsességére apellálva, A
társadalmi felszabadító harcok örököseiként az uralom és a gyarmatosítás minden formája ellen, valamint a jelen és
a jövő iránti mély elkötelezettséggel úgy döntöttünk, hogy a polgári együttélés új formáját építjük fel, a
sokféleségben és a természettel való harmóniában, a jó élet, a sumak kawsay elérése érdekében; Una sociedad que
respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático,
comprometido con la integración latinoamericana - sueño de Bolívar y Alfaro -, la paz y la solidaridad con todos los
pueblos de la tierra; y, Enjercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincial de Manabí, nos
damos la presente: Ambiente sano - 14. cikk - Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. A környezet megóvása,
az ökoszisztémák, a biológiai sokféleség és az ország genetikai örökségének integritása, a környezeti károk
megelőzése és a leromlott természeti területek helyreállítása közérdekűnek minősül. 250. cikk - Az amazóniai
tartományok területe a bolygó környezeti egyensúlyához szükséges ökoszisztéma részét képezi. Ez a terület egy
különleges területi körzetet fog alkotni, amelyre vonatkozóan egy olyan törvénybe foglalt integrált tervezést kell
készíteni, amely társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális szempontokat is magában foglal, olyan területi
szabályozással, amely garantálja az ökoszisztémák megőrzését és védelmét, valamint a sumak kawsay elvét. 275.
cikk - A fejlesztési rendszer a gazdasági, politikai, társadalmi-kulturális és környezeti rendszerek szervezett,
fenntartható és dinamikus összessége, amely garantálja a jó élet, a sumak kawsay megvalósulását. Az állam úgy
tervezi meg az ország fejlesztését, hogy garantálja a jogok gyakorlását, a fejlesztési rendszer céljainak elérését és az
Alkotmányban rögzített elveket. A tervezés előmozdítja a társadalmi és területi egyenlőséget, elősegíti a
konzultációt, valamint részvételi, decentralizált, dekoncentrált és átlátható lesz. A jó élet megköveteli, hogy a
személyek, közösségek, népek és nemzetiségek az interkulturalitás, a sokféleségük tiszteletben tartása és a
természettel való harmonikus együttélés keretein belül hatékonyan gyakorolják jogaikat és gyakorolják
kötelességeiket. 387. cikk - Az állam feladata: 2. elősegíteni a tudás létrehozását és előállítását, támogatni a
tudományos és technológiai kutatást, valamint erősíteni az ősi tudást, hogy hozzájáruljon a jó élet, a sumak kawsay
megvalósításához.
In: ECUADOR. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente. 2008. október 20.
1271. cikk - A természetnek vagy Pacha Mama-nak, ahol az élet reprodukálódik és megvalósul, joga van létezésének
teljes tiszteletben tartásához, valamint életciklusainak, szerkezetének, funkcióinak és evolúciós folyamatainak
fenntartásához és regenerálódásához. Minden személy, közösség, nép vagy nemzetiség követelheti majd a
közhatalomtól a természethez fűződő jogok teljesítését. E jogok alkalmazása és értelmezése során adott esetben az
Alkotmányban meghatározott elveket kell figyelembe venni. Az állam ösztönözni fogja a természetes és jogi
személyeket és kollektívákat a természet védelmére, és előmozdítja az ökoszisztémát alkotó valamennyi elem
tiszteletét. 72. cikk A természetnek joga van a helyreállításhoz. Ez a helyreállítás független az állam és a természetes
vagy jogi személyek azon kötelezettségétől, hogy kártalanítsák az érintett természeti rendszerektől függő egyéneket
és csoportokat. Súlyos vagy tartós környezeti hatások esetén, beleértve a nem megújuló természeti erőforrások
kiaknázása által okozottakat is, az állam létrehozza a leghatékonyabb mechanizmusokat, hogy
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Megfigyelhető, hogy ez az Alkotmány nem csak előmozdította, hanem újra is
fogalmazta a környezet védelmét, azáltal, hogy jogokat állapított meg a környezet
védelmére, és hogy megadja a szükséges időt az önrendelkezéshez. A technológiai fejlődés
területén a biológiai sokféleség öröksége egyenlő védelmet élvez az olyan technológiai
változásokkal szemben, amelyek célja az organikus változások megszüntetése. Figyelemre
méltó az a védelem, amelyet a Charta a környezetvédelem érdekében hozott létre, amely
túlmutat a bolíviai alkotmányon, és a jó életet és a Pacha Mama-t helyezi előtérbe. Ebben
az értelemben Acosta azt állítja, hogy:
A Buen Vivir valójában lehetőséget kínál arra, hogy közösen új életformákat építsünk. A Buen
Vivir nem jelent sem eredetiséget, sem újdonságot a 21. század eleji politikai folyamatokban
az Andok országaiban. Nem is valamiféle babona vagy varázsital a világ minden bajára. A
Buen Vivir része az alternatív életmódok nagyszerű keresésének, amely az emberiség
emancipációs és életért folytatott küzdelmeinek hevében született. Ezekben a javaslatokban
az a figyelemre méltó és mélyreható, hogy hagyományosan marginalizált csoportoktól
származnak. Arra hívnak fel bennünket, hogy számos vitathatatlannak tekintett fogalmat
gyökerestől kiragadjunk. Megkérdőjelezik a "jobban élni" etikáját, amennyiben az olyan
korlátlan fejlődést feltételez, amely az emberek közötti állandó versenyre hív bennünket. Ez
egy olyan út, amelyet eddig követtünk, és amely lehetővé tette, hogy egyesek "jobban"
éljenek, míg emberek milliói "rosszul" éltek és élnek. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a
Buen Vivir, amelyet nem lehet egyszerűen a "nyugati jóléthez" társítani, az autochton népek
és nemzetiségek kozmovíziójának visszaszerzésével kell kezdenünk. Ez a felismerés nem
jelenti magának a társadalomnak a modernizációjának tagadását, amely számos értékes
technológiai fejlesztést foglal magában a Buen Vivir logikájában. Nem szorítja háttérbe az
emberiség gondolkodásának fontos hozzájárulásait sem, amelyek összhangban vannak egy
harmonikus világ felépítésével, ahogyan az a Buen Vivir filozófiájából következik. Ezért az
egyik alapvető feladat az ősi tudás és bölcsesség állandó és konstruktív párbeszédében rejlik
az

egyetemes

gondolkodás

legfejlettebb

részével,

a

társadalom

folyamatos

dekolonizációjának folyamatában (ACOSTA, 2016, 201. o.).

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas. Art. 73-EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la
extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Tilos olyan
szervezetek, szerves és szervetlen anyagok behozatala, amelyek a nemzeti genetikai örökséget határozott módon
megváltoztathatják. 74. cikk: A személyeknek, közösségeknek, embereknek és nemzetiségeknek joguk van a
környezet és a természeti javak hasznosításához, amelyek lehetővé teszik számukra a jó életet. Los servicios
ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán
regulados por el Estado. In: ECUADOR. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente. 2008. október 20.
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Továbbá a Közjó (Sumak Kawsay) fogalma igazi forradalmat hozott a
környezetvédelem területén, mivel a természet nélkül az ember nem tud életben maradni.
A természet védelme és önregenerációjának elősegítése alapvető fontosságú a földi túlélés
szempontjából.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Ebben a tanulmányban a neoliberalizmus jellemzőit és a washingtoni konszenzus
által formálissá tett előírásokat elemezték. A gazdaságok függése az olyan nemzetektől,
mint az Egyesült Államok, nagy aggodalomra ad okot, mivel a nyújtott finanszírozást
általában alkudozási eszközként használják a fejlett országok stratégiáinak elfogadásához,
ami gyakran negatív hatást gyakorol a kevésbé kedvező helyzetben lévő nemzetekre. Ezek
például olyan tényezők, amelyek már régóta ismertek: a szociális problémák növekedése, a
gazdaságok egyre inkább bizonyos piacoktól függnek, és egyre nagyobb tömegek vannak,
akiknek nincs munkalehetőségük, és nem jutnak hozzá az oktatáshoz, az egészségügyhöz és
a minimális túlélési feltételekhez.
Az új latin-amerikai demokratikus alkotmányosság a régió problémáinak
megoldására irányul, kiemelve a pusztán formális állampolgárság meghaladásával
kapcsolatos aggodalmakat egy valódi és lényegi szociális demokrácia bevezetésével,
amelynek egyik célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a környezet jogi
kezelésével kapcsolatos paradigmaváltás. Lehetséges egy új út, feltéve, hogy a társadalom
érdekeinek megértésében kölcsönhatás jön létre, amely nem lehet csak a piacnak
kiszolgáltatva. A lakosság részt vehet és részt is kell vennie a döntéshozatali folyamatban,
hogy egy jobb társadalmat építsünk, amely tiszteletben tartja a környezethez fűződő
jogokat, amelyben élünk, hogy a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára a megőrzés ne
csak utópia legyen.
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ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK, KORMÁNYOK ÉS PARLAMENTEK: AZ
AKTIVIZMUSON ÉS A BÍRÁSKODÁSON TÚL, INTÉZMÉNYEK A
DÖNTÉSHOZATALBAN - A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE1
Sandro Luís Tomás Ballande
Romanelli2 Fabricio Ricardo de
Limas Tomio3 Rodrigo Luis
Kanayama Rodrigo Luis
Kanayama4

BEVEZETÉS
Nem értjük, hogy a bírói hatalom régi urai (...) hogyan hagyhatják, hogy örökre felülírják a
nép akaratát, amely a törvényhozásban, a kongresszusban és az elnökben választott
képviselőik által nyilvánul meg (1936, vezércikk a New York Daily Newsban, FRIEDMAN, 2009,
5. o.).
Az STF szavazása szigorúan törvényes volt. Elolvasta és megértette a hatályos törvényt,
anélkül, hogy megvitatta volna azt. Következésképpen jogszerűnek ismerte el Vito atya
kiutasítását. Ezzel a brazil legfelsőbb bíróság ismét bebizonyította a különbséget a
demokratikus rendszerekben működő legfelsőbb bíróságok és az autokráciákban működő
legfelsőbb bíróságok között, ahol a végrehajtó hatalom felsőbbrendűsége nem ismer
határokat. Az akarata mindig érvényesül (1980, a Folha de S. Paulo szerkesztősége, OLIVEIRA,
2004, 105. o.).

A szóban forgó mondatok eltérő nézeteket fejeznek ki a bírói kar és a választott
tisztségviselők közötti kapcsolat ideális kialakításáról. Bár különböző kontextusban
fogalmazódtak meg5 , azt szemléltetik, hogy az értékelési paraméterek a következőkre
vonatkoznak
1

A szerzők a "DIRPOL - Jog és politika" kutatócsoport (PPGD/UFPR) kutatói. A szöveg alapjául szolgáló kutatást a CNPq
finanszírozza (14/2014. sz. kiadás). Kutatási projekt: "Politikai intézmények, jogalkotási folyamat és az
alkotmányosság absztrakt ellenőrzése: a végrehajtó és a törvényhozó hatalom közötti kapcsolatok, az alkotmányos
joghatóság és a jogalkotási termelés összehasonlító vizsgálata a szubnacionális egységekben".
2 Az ITFR professzora és az UFPR jogi doktora.
3 A Stricto Sensu posztgraduális politikatudományi és jogi program docense az UFPR-en. Politológia tudományok
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doktora az UNICAMP-on.
Az UFPR jogi posztgraduális programjának adjunktusa. Jogi doktorátus az UFPR-en.
5 Az elsőt a huszadik század elejének egyik legnagyobb észak-amerikai bulvárlapja tette közzé (FRIEDMAN, 2009). Az
újság álláspontja arra a hírre reagált, hogy a New Deal, a gazdaság élénkítését célzó intézkedéscsomag egyik
intézkedését, amelyet F. D. Roosevelt elnök az 1929-es válság leküzdésére javasolt, alkotmányellenesnek
nyilvánították. D. Roosevelt által az 1929-es válság leküzdésére hozott törvényt az Egyesült Államok Legfelsőbb
Bírósága alkotmányellenesnek nyilvánította. A második mondat Oliveira (2004) átfogó kutatásából származik, amely
az STF-ről az újságokban (Folha de SP és O Estado de SP) kialakult képet vizsgálta, és az STF-nek a
4
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az alkotmánybíróságok magatartása, amikor a kormányzati érdekeket érintő kérdésekben
kell véleményt nyilvánítaniuk, képlékeny, és hajlamos az idővel együtt változni.
Az alkotmánybíróságok és a választott tisztségviselők közötti kényes hatalmi
egyensúly olyan téma, amelyről kevés konszenzus született. A jogi környezetben az
alkotmánybíróságok létezéséről és hatásköréről szóló vitáig visszanyúló kérdések6 mára a
bírói aktivizmus hívei és az önkorlátozás hívei közötti vitákká váltak7 , amelyek eltérnek
egymástól a tekintetben, hogy a bíróságok milyen mértékben avatkoznak be (vagy mennyire
tisztelik) a választott tisztségviselők döntéseibe.
A következőkben áttekintést és áttekintést nyújtunk a szakirodalom néhány olyan
fogalmáról,

amely

az

igazságszolgáltatás

szerepét

vizsgálja

az

alkotmányosság

ellenőrzésében demokratikus kontextusban, és amely - a javaslat szerint - az intézményi
feszültségek és feszültségek olyan forgatókönyvét hozza létre, amely további empirikus
vizsgálatokat és elméleti reflexiókat érdemel.
A következő tételek felépítése a demokratikus rendszerekben az igazságszolgáltatás
szerepéről szóló vitákon alapul, és az érvelés felépítését szolgálja. Azzal érvelnek, hogy a
szakirodalomban található kategóriák (aktivizmus, önkorlátozás, judicializáció) nem
elegendőek az alkotmánybíróságok és a kormányok közötti kapcsolat leírására, és
alkalmatlanok a jog- és politikatudományok közötti tudás határterületén folyó kutatásra.
Azaz a kortárs demokráciák igazságszolgáltatási intézményeinek (alkotmánybíróságok) és a
döntéshozatali folyamatnak (törvényhozási és alkotmányos joghatóság) a kutatásában.
Az első vizsgált kategória - a bírói aktivizmus - definíciója magában foglalja a
megfigyelő szubjektivitását a bírósági ítélet eredményének jóváhagyásával vagy
elutasításával kapcsolatban. Ahogy érvelt, talán éppen ezért vált gyakorlatilag a
bíróságokkal való elégedetlenség kifejezésére szolgáló jelzővé.
az STF passzivitása a katonai diktatúra 1980-as években elkövetett tetteivel szemben.
Maga a választott hatalmak (a törvényhozó és a végrehajtó hatalom) szuverén akaratával elfogadott jogszabályok
alkotmányellenességének kimondására hatáskörrel rendelkező bíróság lehetősége, az alkotmányossági kontroll
megléte az 1930-as években heves jogi viták színtere volt Európában a német Carl Schmitt és az osztrák Hans Kelsen
között (CHUEIRI, 2004; LORENZETTO, 2009; PINTO, 2015).
7 A fogalmak fogadtatásáról és használatukról az STF kapcsán lásd BARROSO (2009) és KOERNER (2013).
6
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népszerűtlen döntések után.
A második koncepció - a politika bíróságiasítása - kiindulópontja a bíróságok elé
kerülő ügyek számának jelentős növekedésének megfigyelése, az okok és az eredetük
keresése. Az igazságszolgáltatással foglalkozó tanulmányok, amelyek egy széles körű
társadalmi jelenség magyarázatát javasolják, még nem jutottak egységes kritériumokra a
meghatározásához vagy méréséhez, és nem adnak paramétereket a kormányok, a
parlamentek és az alkotmánybíróságok közötti kapcsolat mérésére.
Végezetül, az általunk intézményi distanciáknak nevezett elemeket mutatunk be,
amelyeket figyelembe kell venni az alkotmánybíróságok, a kormányok és a parlamenti
többség demokratikus rendszerekben betöltött együttműködő szerepének leírásához.

1. BÍRÓI AKTIVIZMUS: A BÍRÓI MÉRLEGELÉS KRITIKÁJA
1.1. Eredet: a jó és a rossz bírák megkülönböztetése
Mindenki megveti a bírói "aktivizmust", ezt a hírhedten csúszós kifejezést. A "bírói
önkorlátozás" ellentéteként indult, amelyet szintén nehéz volt meghatározni. De ha a
"visszafogottság" jó, akkor az "aktivizmus" biztosan rossz. Amikor liberálisok kerülnek a
Legfelsőbb Bíróságra, a konzervatívok visszafogottságot hirdetnek és elítélik az aktivizmust.
Ez azt jelenti, hogy azt akarják, hogy a liberális bírák kövessék a tegnapi döntéseket, ahelyett,
hogy független elemzést végeznének, amely más következtetésekhez vezethet. Amikor
konzervatívok kerülnek a bíróságra, a liberálisok önmérsékletet prédikálnak - ami alatt azt
értik, hogy követik az előző ciklus összes liberális döntését! - és elítéli a "konzervatív bírói
aktivizmust". Az így használt "aktivizmus" kifejezés üres, egy érdemi álláspont álcája
(EASTERBROOK, 2002, 1401. o.).

Frank H. Easterbrook bíró ezekkel a szavakkal vezeti be érvelésének lényegét.
Azáltal, hogy megkérdőjelezi az általában a bírák, és különösen a Legfelsőbb Bíróság
kritikájának következetességét, rávilágít az "aktivizmus" és a "korlátozás" kifejezések
jelenlegi használatának következetlenségére, mivel a megfigyelő nézőpontjától függ, hogy
értelmet nyerjenek (EASTERBROOK, 2002, 1401. o.).
A "bírói aktivizmus" és annak ellentéte, az "önkorlátozás" kifejezések
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("önkorlátozás"),8 Arthur Schlesinger 1947-ben a Fortune magazinban megjelent cikkében
(KMIEC, 2004, 1445. o.; GREEN, 2009, 1200. o.). Ebben Schlesinger leírta és osztályozta a
Legfelsőbb Bíróság bíráit az abban az évben leadott szavazatok alapján, "aktivistáknak"
nevezve azokat, akik politikai vagy személyes megfontolások alapján hozták meg
döntéseiket. Azokat viszont, akik csak az alkotmányra, a rendes jogszabályokra és a
precedensekre való hivatkozással érveltek, Schlesinger az "önkorlátozás bajnokainak"
nevezte (GREEN, 2009, 1201. o.).
A Schlesinger által bevezetett osztályozás analitikus meghatározása nem tűnt a fő
gondjának. Green (2009) a Schlesinger által a miniszterek kategorizálására használt
kritériumok törékenységét vádolja, rámutatva, hogy az osztályozás gyermeki elfogultsággal
fertőzött, és a nem akadémikus kritériumok használatára való hajlamot regisztrálja.
Valójában ennek az összefüggésnek a gyökerei, amelyben az amerikai Legfelsőbb
Bíróság ítéleteinek elemzése különbséget tesz "jó" és "rossz" bírák között, néhány korábbi
esetre vezethetők vissza, mivel az "aktivizmus" kifejezés által képviselt kritika tartalma
megelőzte a szónak a bírói kritika lexikonjába való beépülését.
A "Lochner-korszakban" (1897-1937) hozott legfelsőbb bírósági határozatok9 is.

8

9

Az önkorlátozás kifejezést a brazil szakirodalomban "önkorlátozásként" (PAIXÃO, 2007; CARVALHO, 2009, 2010;
KOERNER, 2013; TOMIO és ROBL, 2013; BRUGGER, 2014), "önkorlátozásként" (CANOTILHO, 2001),
"önmegtartóztatásként" (TEIXEIRA, 2012) vagy akár szinonimaként is használják a különböző változatokat (BARBOZA
és KOZICKI, 2012). Mi itt az "önkorlátozás" fordítást használjuk, a felhasznált szakirodalomban leggyakrabban
használt fordítást követve (BARROSO, 2008, 2009; GUEDES, 2012; DIMOULIS és LUNARDI, 2011; NOVELINO, 2013;
ARGUELHES, 2014).
Az 1897-ben az Allgeyer kontra Louisiana ügyben hozott ítélettel kezdődő és 1937-ben (a Franklin D. Roosevelt
kormánya és a Legfelsőbb Bíróság közötti heves összecsapások után) véget érő időszak az 1905-ös Lochner kontra
New York ügyben hozott ítéletről volt ismert, amelyben a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a
Bakeshop Actet, egy olyan törvényt, amely a férfiak napi 10 órás (és heti 60 órás) munkavégzésének felső határát
állapította meg. New York, 1905, amelyben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek
nyilvánította a Bakeshop Act-et, egy New York állambeli törvényt, amely napi 10 órás (és heti 60 órás)
munkaidőkorlátot állapított meg a pékek számára az államban (SUNSTEIN, 1987, 874-875. o.). Damon Root (2014)
idézi, hogy New York állam jogszabálya mellett szólt a Holden kontra Hardy ügy precedensként, amelyben a
Legfelsőbb Bíróság Utah állam jogszabályát, amely a bányászok napi 8 órás munkavégzését korlátozta,
alkotmányosnak ítélte. A Lochner-ügyben azonban a Bíróság kijelentette, hogy a precedens nem alkalmazható. A
Bíróság felvázolva azokat a pontokat, amelyek megkülönböztették az ügyeket (ez a technika az úgynevezett
megkülönböztetés), kijelentette, hogy míg a Holden-ügyben a jogszabály a bányászok egészségének védelméről
szólt, addig a pékek napi 10 órára történő munkáját korlátozó New York állambeli törvény (Bakeshop Act) nem
tekinthető a munkavállalók egészségének védelmére vonatkozó törvénynek (ROOT, 2014, 47. o.). Friedman szerint,

87

hevesen bírálták, amikor szisztematikusan érvénytelenítették a munkaügyi és szakszervezeti
jogszabályokat, és a liberális közgazdaságtan olyan vízióját erőltették, amely a javak
természetes elosztásának megőrzését az újraelosztó politikákkal szemben előtérbe helyezte
(SUNSTEIN, 1987, p. 874-5; ROOT, 2014, p. 47; FRIEDMAN, 1993, p. 623). Összefoglalva, a
"Lochner-korszak" a következőkből áll
jelentős hibaként, a Legfelsőbb Bíróság múltjának szégyenfoltjaként azonosították, amikor
ellenállt a széles körű lakossági támogatást élvező állami és szövetségi jogszabályoknak.
Míg a "Lochner-korszakban" a kritika egy konzervatív bíróság aktivizmusára
vonatkozott, addig a Warren-bíróságban (Earl Warren főbíró elnöksége alatti időszak10 ,
1953-1969 között) a Legfelsőbb Bíróság "aktivizmusa" pozitív gyümölcsöket hozott.
(EASTERBROOK, 2002, 1402. o.).
A Warren-bíróság idején született a Brown kontra Topeka-i Oktatási Tanács (1954)
ügyben hozott híres döntés, amely kimondta, hogy a faji szegregáció az állami iskolákban
alkotmányellenes, és a bíróságot dicséret illeti azért, mert több mint egy évtizeddel
megelőzte a11 a polgári jogokat kiterjesztő jogszabályi változásokat. A döntést azonban a
bíróság aktivizmusa miatt is kritizálták, különösen azok, akik amellett érveltek, hogy a
bíróságnak semleges elveket kellene fenntartania az alkotmányértelmezés során
(WECHSLER, 1959).
Végül, a "Lochner-korszak" és a Warren Bíróság időszakai után (mindkettő

1905 és az 1930-as évek közepe között a Legfelsőbb Bíróság mintegy 200 gazdasági szabályozási szabályt érvénytelenített:
(FRIEDMAN, 1993, 623. o.).
10 Az észak-amerikai rendszerben a Legfelsőbb Bíróság elnöksége élethosszig tart. Így az új elnököt (akit főbírónak
neveznek) a köztársasági elnök nevezi ki, amikor a főbírói tisztség megüresedik. Nincs sorrend, és az elnök szabadon
dönthet úgy, hogy egy már a bírósághoz tartozó tagot léptet elő, vagy egy új tagot választ azonnal a főbírói posztra
(BAUM, 2013, 52. és 54. o.). A tudományos életben szokásos, hogy a Bíróság egy-egy szakaszára a főbíró nevéből
kiindulva találunk utalásokat, így megnevezve az ítéletek azon időszakában hozott ítéletek sorát, amelyben egy adott
miniszter elnökölt a házban.
11 Az észak-amerikai polgárjogi mozgalom (amelynek egyik főszereplője Martin Luther King volt) nyomán 1964-ben egy
sor normatív törvénnyel kezdődtek a jogszabályi változások, amelyek közül a legfontosabb az 1964-es "Polgárjogi
törvény", amely megtiltotta a faji, bőrszín, vallás, nem vagy nemzetiség alapján történő megkülönböztetést mint a
szakmai felvétel és kiválasztás kritériumát, valamint a szegregációt az iskolákban, a szakmai környezetben és a
közszolgáltatásokban; az 1965-ös választójogi törvény, amely visszaállította és védte a választójogot; az 1965-ös
bevándorlási és állampolgársági törvény, amely lehetővé tette a más etnikai eredetű (a hagyományos észak-európai
és germán) bevándorlók belépését; és végül az 1968-as tisztességes lakhatási törvény, amely megtiltotta a
diszkriminációt a lakások eladása és bérlése során.
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pillanatok, amikor a Legfelsőbb Bíróság aktivistának minősült, bár antagonisztikus politikai
irányultsággal), Friedman jelzi, hogy a Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli időszakai kapcsán
már nincs konszenzus arról, hogy mi tekinthető aktivizmusnak (FRIEDMAN, 2009, 343-346.
o.). Friedman kifejti, hogy a közelmúltbeli Rehnquist Bíróságot (1986- 2005) kritikusai a
történelem legaktivistábbjának nevezik, mivel számos ellentmondásos ügyben döntött (pl.:
a homoszexuálisok egyesülésére vonatkozó jogok korlátozása, majd kiterjesztése, az
abortusz szabályozási kereteinek megváltoztatása, a pozitív diszkrimináció és végül a Bush
kontra Gore elnökválasztás), bár kevés egyetértés van abban, hogy ez az aktivizmus mit
jelent (FRIEDMAN, 2009, 323. o.).
A Rehnquist-bíróságot és a "bírói aktivizmus üres konszenzusát" elemezve Friedman
(2009, 343-346. o.) jelzi, hogy az aktivizmus kritikája a "fekete taláros zsarnokok"
(FRIEDMAN, 2009, 349. o.) bírói felsőbbrendűség, sőt a hatalom kizárólagosságának vádjává
fejlődött.
Annak ellenére, hogy a pozitív olvasat is lehetséges, az "aktivizmus" jelentése, amely
a jelek szerint a tudományos életben és azon kívül is nagyobb fogadtatásra talált, pejoratív.
Ahogy Anthony Kennedy, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája összefoglalta:
"az aktivista bíróság o l y a n bíróság, amely olyan döntést hoz, amely nem tetszik"
(SEDENSKY, 2010).
Ebben a szemantikai ingában, amelyben a Legfelsőbb Bíróságot aktivistának
bélyegzik, hol a liberális döntések konzervatív kritikája (és az ellenkező tábor dicsérete), hol
a konzervatív állásponthoz közelítő döntések liberális kritikája (és azok tapsa, akik osztják
ezt a nézetet), Green (2009, p. 1201) zseniális szintetizáló munkát végez, négy jellemzőben
határozza meg a bírói aktivizmust: (i) bármilyen súlyos bírói hiba; (ii) bármilyen nem kívánt
eredmény; (iii) bármilyen döntés, amely egy törvény alkotmányellenességét mondja ki; vagy
(iv) ezen és más tényezők válogatott büféje. A bírói aktivizmus fogalma - következtetése
szerint - ilyen rugalmas használat és jelentés mellett nem alkalmas a bírói magatartás
analitikus megkülönböztetésére (GREEN, 2009, 1220. o.).
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1.2. Aktivizmus Brazíliában - a jog és a politika határán
Brazíliában a kifejezés jelentése még ködösebb (BRANCO, 2013, 387. o.), a negatív
nézetek (az észak-amerikaiakkal azonos érvelési háttérrel) és a "bírói aktivizmus" dicsérő
védelmezése között egyensúlyozva.
A bírói aktivizmus eszméje pozitív kontúrokat kap, mivel "a bírói kar szélesebb körű
és intenzívebb részvételével társul az alkotmányos értékek és célok megvalósításában"
(BARROSO, 2010, 9. o.). Az aktivizmus az alkotmány megalkuvás nélküli védelmét jelentené,
ahogyan az a bíróság dékánjának, Celso de Mello miniszternek a beszédéből is kiderül:
Nem lehetséges az elmarasztaló bírói aktivizmus sem, amelyet ez a Legfelsőbb Bíróság
gyakorol, különösen azért, mert a számos ok között, amelyek a bírói testületnek ezt a pozitív
jogalkalmazói magatartását igazolják, amely a jogtudományi jog pozitív megteremtését
eredményezi, szerepel a köztársaság alkotmányának elsőbbsége érvényesülésének
szükségessége, amelyet a közhatalom tiszta, egyszerű és kényelmes mulasztása gyakran sért
és nem tisztel. (MELLO, 2008, 11. o.).

Ez a nézet abból a felfogásból ered, hogy az 1988-as alkotmányt elegendő normatív
erővel ruházzák fel a társadalmi viszonyok megváltoztatásához, amely programszerű
normákat foglal magában olyan anyagi jogokkal és értékekkel, amelyek egyértelmű
iránymutatást adnak a bírósági fellépéshez. Ebben az olvasatban az igazságszolgáltatásnak
azt a küldetést kell vállalnia, hogy a választópolgárok által szorgalmazott változásokat
valósággá teszi a társadalomban.
Az egyik első olyan cikkben, amely az 1988-as alkotmány által létrehozott hatalmi
egyensúlyban az STF túlsúlyával foglalkozik, Vieira megjegyzi, hogy az alkotmányreformra
vonatkozó hatalom korlátozásának elfogadásával (a CF/88 60. cikkének 4. §-ában előírt
Pétreas-klauzulák) "a brazil alkotmányos demokrácia inkább alkotmányos, mint
demokratikus lett, és ebben az alkotmányos rendszerben a leghatalmasabb szerv a
Legfelsőbb Bíróság" (VIEIRA, 1994, 76. o.).
Vieira az STF által 1993-ban kiadott12 végzéssel szemlélteti következtetését.

12

Előzetes intézkedés az ADI 926/DF ügyben, Sydney Sanches bíró 1993. szeptember 1-jén hozott ítéletében, amely a
03/93 alkotmánymódosítás hatályát felfüggesztettnek nyilvánította. Az ítélet szerint azáltal, hogy az IPMF-et az
országon belüli minden pénzügyi mozgásra bevezetik, a 03/93/EK határozat sérti a szövetségi államok, szövetségi
körzetek és önkormányzatok adóügyi mentességét (a szövetségi alkotmány 150. cikke IV. bekezdésének a) pontja). A
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pert MT, MS, PR, SC és TO állam kormányai indították.
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az alkotmánymódosítással létrehozott, a pénzügyi tranzakciókra kivetett ideiglenes adó
(IPMF) beszedésének felfüggesztése. Megállapítja, hogy az IPMF-ről szóló adóhatározatnál
sokkal lényegesebb, hogy egy alkotmánymódosítás tartalmának alkotmányellenesnek
ítélésével a bíróság "a nép képviselőinek többségénél is nagyobb számú" döntést blokkolt
egy egyéni jog megsértésére hivatkozva (VIEIRA, 1994, 77. o.).
Az amerikai szakirodalomban fellelhető jelentést Brazíliában visszhangozva Soares
az "aktivizmus" fogalmát azokra az intézkedésekre határozza meg, amelyekben a bírói
testület (STF és TSE) törvényhozási és pártkérdésekben döntött, elemezve a pártkoalíciók
vertikalizálódásának, a CPI-k kötelező beiktatásának és a mandátumvesztésnek a
pártváltáskor bekövetkező eseteit.13 Definíciója szerint "a bírói aktivizmus azt jelzi, hogy a
Bíróság már nem korlátozódik az értelmező tevékenységre, új magatartások kialakítására, új
jog megalkotására" (SOARES, 2010).
Barroso ugyanebben az értelemben sorolja fel azokat az eseteket, amikor az STF
indokolatlan aktivizmusa politikai kérdésekben való döntőbíráskodás során merült volna fel.
Az elsőben azt állítja, hogy a14 fenntartásával a a pártjukból kilépő politikusok
mandátumvesztését meghatározó TSE-határozat fenntartásával az SZTNH az alkotmány
szövegére való hivatkozás nélkül döntött. A párthűség esetéhez Barroso hozzáteszi a
nepotizmust tiltó kötelező precedenst, a választási koalíciók vertikalizálódásának esetét
(alkotmánymódosítás alkotmányellenességének kimondása), sőt a gátlólagos záradék
alkotmányellenességét is.15 (BARROSO, 2009, 6. o.). Bár anélkül, hogy ezt közvetlenül
kimondaná, látható, hogy a Barroso által felsorolt ügyekben közös a politikai pártok
vitarendezési szabályait érintő ügyek szabályozása. Érdekes, hogy az aktivizmus
- az itt kritizált - mind azokra az esetekre vonatkozik, amelyekben az STF proaktív módon lépett fel
13

ADI 3685, amelyet a Szociálliberális Párt (PSL) nyújtott be és 2006-ban bíráltak el; ADI 24831/DF és 24845-24849/DF,
amelyeket több ellenzéki párt nyújtott be és 2006 júniusában bíráltak el; ADI 3999 és 4086, amelyeket a
Szociálkeresztény Párt (PSC) és a Legfőbb Ügyészség (PGR) nyújtott be.
14 A Legfelsőbb Bíróság 9 szavazattal 2 ellenében úgy döntött, hogy elutasítja a Keresztényszociális Párt (PSC) és a
Köztársasági Főügyész (PGR) által a 22.610/07 számú határozat ellen benyújtott 3999. és 4086. számú ADI-t, a
Legfelsőbb Választási Bíróság (TSE).
15 Súmula Vinculante n. 13, elfogadva 2008-ban; ADI 1351 és 1354, benyújtották a Brazil Kommunista Párt (PCdoB) és a
Keresztényszocialista Párt (PSC) által, és 2006-ban ítélkeztek.
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valamint korlátozó módon.
Az "aktivizmus" azonosítása itt is ingatag alapokon nyugszik. Végül is az lenne a
kritérium, hogy az STF elkerülje a "rossz" aktivizmust, hogy ne döntsön politikai
kérdésekben? A szerző más utat választ. Egy szélesebb körű normatívát javasolva Barroso
kijelenti, hogy a Bíróságnak önmérsékletet kell tanúsítania, amikor felismeri, hogy egy másik
hatalom, szerv vagy szervezet rendelkezik a legjobb képesítéssel a döntéshozatalra
(BARROSO, 2009, 13. o.).
Barroso két állítását - miszerint a Bíróság aktivista lenne, amikor pártpolitikai
kérdésekben döntőbíráskodik, és hogy a Bíróságnak a vitatott területen szakértelemmel
rendelkező szerv vagy ágazat iránti tiszteletet kell tanúsítania - össze kell egyeztetni azzal az
alapdiskurzussal, hogy a politikai játékszabályok olyan speciális területet jelentenek,
amelyen a Bíróság nem rendelkezik kellő szakértelemmel. Az STF bíráinak a kormányokkal
szembeni magatartására vonatkozó empirikus megfigyelések azt mutatják, hogy a Bíróság
nem tekinthető neofitának a politikai kérdésekkel kapcsolatban.
A témával foglalkozó szakirodalom átfogó áttekintését elvégezve Koerner az
aktivizmust a politika és a jog világának "képlékeny határán" helyezi el, és megállapítja,
hogy "[a]záltal, hogy átlépi ezeket a határokat, és olyan területre lép, amely nem a sajátja, a
jogi szereplő (...) extrapolálná funkcióit, eltávolodna referenciakereteitől, és nemkívánatos
hatások, például szubjektív értékek, preferenciák, érdekek, politikai programok hatása alatt
cselekedne" (KOERNER, 2013, 71-72. o.).
Bizonyítva, hogy Brazíliában is vannak az aktivizmust védő hangok - tehát pozitív
értelmet tulajdonítva neki -, Koerner a "bírói döntések védelmezőit" olyan elitista érvek
hordozóiként mutatja be, akik az alkotmány jogászok általi védelmét szorgalmazzák a
választott képviselők által a demokrácia ellen irányuló indokolatlan támadásokkal szemben
(KOERNER, 2013, 73-74. o.).
Az empirikus bizonyítékok azonban azt mutatták, hogy az STF intézkedései "nem
feleltek meg a szöveg betűjéből kikövetkeztetett intervenciós potenciálnak".
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alkotmányos", így vitathatóvá válik az SZTF aktivistaként való jellemzése (KOERNER, 2013,
75. o.), hiszen a miniszterek maguk is enyhítettek volna16 az 1988-as alkotmány által
létrehozott hatáskörökön, vagy akár el is kerülhették volna17 azok gyakorlását. (BARROSO,
2001, 24. o.);
ARGUELHES, 2014, 16. o.).
Az aktivizmusról és annak alkotmányos hermeneutikához való viszonyáról szóló
cikkében Teixeira az aktivizmust "a politika delegitimálásaként fogalmazza meg annak
alapvető

feladatához

képest,

hogy

a

társadalom

által

meghatározott

értékek

megvalósítására törekszik ugyanennek a társadalomnak a mindennapi életében" (TEIXEIRA,
2012, 38. o.). Ehhez kritériumokat javasol a "jó aktivizmus" és a "káros aktivizmus"
megkülönböztetésére. Összefoglalva, a "jó aktivizmus" az, amelyet az alkotmány szociális
kérdéseinek előmozdítására használnak, mint az alapjogok és más alkotmányos védelmi
garanciák18 . Az elítélendő aktivizmus ezzel szemben az lenne, amelyik arra törekszik, hogy
"a racionalitásnak egy kimondottan politikai mércéje érvényesüljön" (TEIXEIRA, 2012, 46.
o.). Bár elismeri az aktivizmus pozitív és negatív értelmét, szintézisében mégis az utóbbi az
uralkodó, miszerint "alkotmányos patológia, amely egyre inkább szükségszerű - feltéve,
hogy pozitív aspektusában
- az egyén védelme az állam mulasztásaival vagy túlkapásaival szemben" (TEIXEIRA, 2012,
52. o.).
E megközelítés mögött az a felfogás áll, hogy a bírói hatalom az aktivistának
minősíthető attribúciók gyakorlásával az intézményi felépítésben foglalt attribúcióit
túlzásba vinné, és az ilyen túlzást egyszerűen azért tolerálnák, mert a többi hatalom kudarca
miatt aktivista módon járna el.
Fontos megjegyezni, hogy az ilyen, a jogi szövegekben gyakori megközelítés szöges
ellentétben áll az ebben a szövegben javasolt megközelítéssel, mivel a mechanizmusok,
amelyek

16

Arguelhes (2014, 10. o.) bemutatja, hogy az STF joggyakorlatában (az egyetemes legitimációk és a "speciális"
legitimációk megkülönböztetésén keresztül) hogyan járt el élesen az 1988-as alkotmány 103. cikkének (amely
megállapította az absztrakt alkotmányossági ellenőrzési keresetek benyújtására jogosult legitimációk listáját)
hatályának korlátozása érdekében.

94

17

Barroso rámutat, hogy az a döntés, hogy az STF-ben a katonai rezsim alatt kinevezett bírák mindegyike
megmaradjon - tehát az ország intézményi átalakítása iránti politikai elkötelezettség nélkül -, olyan bíróságot hozott
létre, amely "bürokratikusan újra kiadta a korábbi joggyakorlat egy részét, és egyértelmű ellenszenvet táplált egyes
újításokkal szemben" (BARROSO, 2001, 24. o.).
18 Ugyanebben az értelemben Barroso (2010) és Mello (2008).
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az itt javasoltak az igazságszolgáltatás és a kormány közötti intézményes kapcsolatok
kontextusának megértésére törekednek, és olyan elemeket keresnek, amelyek lehetővé
teszik a tárgy magyarázatát és problematizálását. Ebben a megközelítésben az intézményi
dinamikának tulajdonított patológiák, rossz állapotok vagy bármilyen típusú diszfunkció
(amelyek azon a feltevésen alapulnak, hogy az ember az egyensúlyi ponton, az elérendő
ideálon kívül lenne) nem járulnak hozzá a jelen tanulmány tárgyának tisztázásához.
Végül, az "aktivizmus" politikai eredetéhez közelebb álló értelmezése az Engelmann
által használt, amely a politikai ügyekért elkötelezett, népszerű ügyvédek tevékenységét
nevezi bírósági aktivizmusnak, akik politikai stratégiaként vesznek részt az eljárási perekben.
Ebben az esetben az aktivizmus nem a bírák magatartásának minősítésére s z o l g á l ,
hanem a jogi környezetben mozgó más szereplők magatartásának leírására (ENGELMANN,
2006, 141-143. o.).
Ez tűnik a legmegfelelőbbnek az "aktivizmus" kifejezés használatára, mivel olyan
szereplőkhöz kapcsolódik, akik politikailag elkötelezettek, és a jogi színteret használják fel
ideológiai programjuk előmozdításának egyik eszközeként. A kifejezés azonban pontatlan a
magisztrátusok tevékenységének leírására vagy a bíróságok és a joghatósági szervek
minősítésére. Mint látható, a bírói aktivizmussal foglalkozó szakirodalom nagy része a
meghatározásába beépíti a megfigyelő szubjektivitását a bírósági ítélet eredményének
jóváhagyásával vagy elutasításával kapcsolatban. Így nem tűnik megfelelő nómenklatúrának
az igazságszolgáltatás és a kormányok közötti kapcsolat empirikusan mérhető
paramétereinek megállapítására.
Az igazságszolgáltatás és az alkotmánybíróságok demokratikus társadalomban
betöltött szerepéről a szakirodalomban folyó vitát egy másik, szintén divatos kifejezés, a
"politika bíróságiasítása" prizmáján keresztül lehet szemlélni. Mint sok akadémiai hullám, ez
is sok habot hoz magával, amelyek elhomályosítják a kilátást, és óvatos megfigyelőt
igényelnek.
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2. A POLITIKA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSSÁ VÁLÁSA: A POLITIKAI KONFLIKTUSOK
ÁTHELYEZÉSE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ
A "politika igazságszolgáltatásba vonása" kifejezés az elmúlt két évtizedben több
mint 50 brazil tudományos tanulmány tárgyát képezte19 , következetes kutatási
programként szilárdult meg (AVRITZER és MARONA, 2014), és egy olyan átfogó társadalmi
jelenséggel foglalkozik, amelynek legnyilvánvalóbb - de nem egyedülálló - megnyilvánulása
az igazságszolgáltatásban érzékelhető. Amint azt alább kifejtjük, a kifejezés nem foglalja
magában a kormányok és az alkotmánybíróságok közötti kapcsolat részleteit.

2.1. A klasszikus értelemben: a bírói hatalom kiterjesztése
A "politika igazságszolgáltatásra való kiterjesztése" fogalmát a C. Neal Tate és
Torbjörn Vallinder által szerkesztett "The Global Expansion of Judicial Power"20 című
gyűjteményben találták ki. A művet átható értelemben a kifejezésnek két fő jelentése
lenne: a bírói hatalom kiterjesztése és a jogi döntéshozatali módszer elterjedése a
jogalkotási módszer rovására (TATE és VALLINDER, 1995, 5. o.). A "politika
igazságszolgáltatásba vonása" tehát két fronton valósulna meg: egyrészt a politikai
konfliktusok bírósági rendezésével, másrészt a bírósági döntéshozatalra jellemző módszerek
átvételével a parlamenteken belüli viták rendezésében.
Ahogy Maciel és Koerner összefoglalja, a politikai konfliktusok bírósági rendezése:
a bíróságok tevékenységi körének a jogalkotói és végrehajtói intézkedések bírósági
felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörökkel történő bővítéséből adódna, a jogok alkotmányba
foglalásán és a fékek és ellensúlyok mechanizmusain alapulva. A második, diffúzabb kontextus
a következőkből állna
19

Néhány vonatkozó hivatkozás: Castro (1997); Vianna, Carvalho, Palácios, Burgos (1997 és 1999); Arantes (1997, 1999).
és 2005); Maciel és Koerner (2002); Barroso (2001, 2008, 2009 és 2010); Carvalho (2004, 2007, 2009 és 2010); Oliveira
(2005); Couto és Arantes (2006); Engelmann (2006, 2007a, 2007b és 2011); Paixão (2007); Barboza (2007); Vianna,
Burgos, Salles (2007); Taylor (2007 és 2008); Taylor és Da Ros (2007 és 2008); Vieira (2008); Da Ros (2008); Veríssimo.
(2008); Verbicaro (2008); Nobre (2008); Pacheco (2008); Marchetti és Cortez (2009); Carvalho és Leitão (2010 és 2013);
Carvalho és Marona (2010); Rodriguez (2010 és 2013); Kapiszewski (2010, 2011 és 2012); Romanelli (2012);
Pogrebinschi (2012); Barboza és Kozicki (2012); Engelmann és Cunha (2013); Tomio és Robl (2013); Tomio és
Carvalho (2013); Marrafon és Liziero (2014); Avritzer és Marona (2014); Brugger (2014); Arguelhes (2014); Carvalho,
Barbosa, Gomes Neto (2014);
Mello (2015); Vianna ( 2016).
20 Ez egy cikkgyűjtemény, amelyet a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) által 1992-ben Bolognában

97

(Olaszország) szervezett, "A politika igazságszolgáltatása" című szeminárium után szerveztek.

98

az igazságügyi személyzet vagy az igazságügyi eljárások bevezetésével vagy bővítésével a
végrehajtó hatalomban (mint a bíróságok és/vagy közigazgatási bírák esetében) és a
törvényhozásban (mint a parlamenti vizsgálóbizottságok esetében). A bíráskodás e két
formáját kívülről és belülről történő bíráskodásnak nevezzük (MACIEL és KOERNER, 2002,
114-115. o.).

A konfliktusmegoldás bírósági módszerének elterjedésére már Shapiro (1981, 1. o.)
is rámutatott, ami annak az elvárásnak az eredménye, hogy a társadalmak általában
pártatlan

döntőbíróhoz

fordulnak,

amit

ő

"a

triász

logikájának

nevez

a

konfliktusmegoldásban" (SHAPIRO, 1981, 1. o.; STONE SWEET, 2002, 12. o.). Vagyis a
vitázók számára egy olyan konfliktusban, amelyet nem tudnak megoldani, a természetes
megoldás az lenne, hogy egy harmadik felet hívnak fel a vita eldöntésére. Shapiro szerint
még mindig ez az alapja a bíróságok legitimitásának bárhol a világon, ami megmagyarázza,
hogy a bíróságok miért váltak politikai jelenséggé (SHAPIRO, 1981, 5. o.).
Az eredeti megfogalmazás óta azonban a politika bíróságiasítása kifejezés jelentései
jelentősen kibővültek, és közel egy tucatnyi használatot értek el.21 A kifejezés fogalmi
meghatározásának megtalálását akadályozza az is, hogy vannak olyan szerzők, akik a
politika judicializálódásának meghatározásába beépítik a bírói aktivizmust (OLIVEIRA, 2005;
POGREBINSCHI, 2012; VIANNA et al. 1999; SADEK, 2011).
Az aktivizmus és a bíráskodás közötti különbséget Barroso tisztázza, aki szerint a
bíráskodás nem a bírói testület, hanem az alkotmányozó akaratának eredménye lenne. Így a
"bírói aktivizmus" és a "politika judicializálása" megkülönböztetésének meghatározó
tényezője az alkotmányértelmező testtartásában rejlik: az aktivizmusban az alkotmány
értelmezésének proaktív és expanzív módja lenne, amely kibővíti az alkotmány normáinak
jelentését és hatályát, hogy túlmutasson a rendes jogalkotáson (BARROSO, 2008, p.
21

Carvalho és Marona alaposan felsorolja a szakirodalomban található meghatározások jelentését a politika
igazságszolgáltatásra vonatkozóan: (1) Az alkotmányos joghatóságnak a közpolitikára, a többségi preferenciákra és a
társadalmi értékekre gyakorolt hatása; (2) Az igazságszolgáltatás növekvő használata a politikai színtéren keletkezett
konfliktusok megoldásának eszközeként; (3) Az igazságszolgáltatás beavatkozása a kifejezetten politikai kérdésekbe;
(4) Az igazságszolgáltatás kiterjesztése; (5) Az igazságszolgáltatás döntéshozatali hatáskörének kiterjesztése a
törvények végrehajtására és megalkotására; (6) A végrehajtó és a törvényhozó hatalom által a bírói logikára jellemző
eljárások elfogadása; (7) A bírói hatalomnak a közpolitikákba való beavatkozási képessége; (8) A bírói hatalom
növekvő beavatkozása a kortárs demokráciák döntéshozatali folyamataiba; (9) A bírói hatalom mint az állampolgári
jogok gyakorlásának eszköze (CARVALHO és MARONA, 2010, p. 11-12).
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17).

2.2. Az igazságszolgáltatás a jogok kiterjesztésének következményeként
A brazíliai igazságszolgáltatásra vonatkozó tanulmányok nagy erőfeszítéseket tettek
annak érdekében, hogy magyarázatot találjanak a jelenségre, amelyet az igazságszolgáltatás
minden szintjén benyújtott perek növekvő mennyiségéből állapítottak meg. Werneck
Vianna számára a bírósági jogalkalmazás az 1988-as alkotmányt követő új intézményi keret
közvetlen következménye volt, amely a bíróságok számára nagyobb szerepet tett lehetővé a
jogvédelmi eszközök bővítése miatt. Az ilyen eszközöket és mechanizmusokat az 1990-es
évek elején fedezték volna fel, és ettől kezdve egyre inkább a politikai nyomásgyakorlás
eszközeként használták volna a parlamenti kisebbségek, az állami kormányok, a civil és
szakmai szövetségek (VIANNA et al. 1999, 15-17. o.).
Vianna et al. a parlamentek számára kevés mozgástér maradna, és a közigazgatás
által meghatározott közpolitikák puszta jóváhagyóivá válnának. Ebben a felfogásban a
"politika bíróságiasítása" pozitív reakció lenne, a válságban lévő állammal szembeni civil
ellenállás értelmében, amely "erkölcsi összeomlást, botrányos eredménytelenséget és a
politikai-parlamentáris tér demoralizálódását" (VIANNA et. al., 1999, 18. o.) tapasztalja.
Carvalho és Marona azzal érvelnek, hogy a politika bírósági jellegűvé válása az
alapvető és szociális jogok alkotmányozásának a jóléti állam modelljének elfogadásából
eredő érdemi kiterjesztésének eredménye (CARVALHO és MARONA, 2010, 7. o.). Couto és
Arantes az alkotmányos rendelkezések típusainak osztályozásakor arra a következtetésre is
jutott, hogy az alkotmányos struktúra arra ösztönzi a politikai kisebbségeket, hogy az STFben olyan jogszabályok alkotmányellenességével érveljenek, amelyekkel a törvényhozás
előtt vereséget szenvedtek volna (COUTO és ARANTES, 2006, 52. o.).
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2.3. Az
igazságszolgáltatáshoz
való
széleskörű
igazságszolgáltatásban való megjelenés

hozzáférés

eredményeként

A jogok széles körének alkotmányba iktatásával együtt az igazságszolgáltatás
bővülését az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférés következményének
tekintik,22 általában a bíróságokon benyújtott perek számával mérve. Ebben a témában
fontos kiemelni, hogy maguk az alkotmányos szabályok voltak felelősek a perek számának
növekedéséért. A lakossági hozzáférésre vonatkozó különböző alkotmányos rendelkezések
mellett széles körű változás történt a koncentrált ellenőrzés tekintetében (VERÍSSIMO,
2008, 409. o.).
A legitimált felek listájának kibővítése mellett (az Alkotmány 103. cikke) az
alkotmányellenességre vonatkozó közvetlen keresetek benyújtására új mechanizmusokat
hoztak létre, mint például az alkotmányossági megállapítási kereset, a végzés és az alapelv
megsértése iránti kereset, megszüntetve a diffúz alkotmányossági ellenőrzés eljárási
korlátait is. Carvalho rámutat, hogy az alkotmányellenességre vonatkozó közvetlen
keresetek (ADI) növekvő volumene az ügyek robbanásszerű növekedése miatt
megerősítette a bírósági jogalkalmazás jelenségének érzékelését (CARVALHO, 2004, 121.
o.).
Vieira szerint az STF-nek kiosztott ügyek elképesztő mennyisége az STF fellebbviteli
hatáskörével magyarázható: 1988 és 2008 között a bírósághoz több mint egymillió
rendkívüli fellebbezés és közbenső fellebbezés érkezett, amelyeket tizenegy bíró tárgyalt
(VIEIRA, 2008, 449. o.).
A

Veríssimo

azonban

rámutat,

hogy

ennek

a

bővítésnek

a

hatása

kiegyensúlyozatlanságot okozott volna az STF feladataiban, és a bíróságot valóságos
ügylavina alá temette volna. Az érvelés alátámasztására használt statisztikák szerint, ha
1987-ben az STF tizenkét hónap alatt 20 122 ügyet oldott meg, akkor húsz évvel később,
2007-ben az egy év alatt elbírált keresetek és fellebbezések száma nyolcszorosára nőtt, és
az alábbiak szerint
159 522 eset (VERÍSSIMO, 2008, 410. o.).
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az

22

Az ADI benyújtására jogosult szereplők számának bővüléséről lásd Carvalho (2010). Eredeti érvvel, amely bemutatja,
hogy maga az STF is fellépett az Alkotmányozó Gyűlés során, hogy megakadályozza az ilyen kiterjesztést - és hogy
joggyakorlatán keresztül részben az Alkotmány hatályát szűkítette ebben a tekintetben - lásd Arguelhes (2014).
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Az STF e hatalmas termelékenységével kapcsolatban Veríssimo megállapítja, hogy "a
jelenleg az STF által megoldott ügyek túlnyomó többségét [88,20%] végül sem a testület,
sem a plenáris ülés nem viszi kollégiumi ítélethozatalra. Éppen ellenkezőleg, monokratikus
bírósági eljárásnak vannak alávetve" (VERÍSSIMO, 2008, 419. o.). Ugyancsak az
információkat kritizálva Vieira azt mondja, hogy az ilyen adatok azt mutatják, hogy az STF
"nagyfokú diszkrécióval döntötte el, hogy mi kerül a különböző kollégiumi szervekhez, és mi
az, amit monokratikusan lehet megölni" (VIEIRA, 2008, 450. o.).
A benyújtott perek mennyisége mellett az érdemi arányuk is több empirikus
tanulmány vizsgálat tárgyát képezte. Egy, a politika igazságszolgáltatásra való átállásáról
szóló, Brazíliában úttörőnek tekintett tanulmányban a Werneck Vianna (et. al., 1999, 120.
o.) által vezetett csoport azt mutatta ki, hogy az ADI-k érdemi elbírálásának aránya 1988 és
1998 között az 1.935 ADI-t tartalmazó univerzumból mindössze 13,54% volt. Az összes ügy
54,36%-a 1999-ben még mindig ítéletre várt. Az érdemi ítéletek alacsony aránya ellenére a
Veríssimo által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy az érdemben elbírált keresetek (absztrakt
alkotmányossági ellenőrzési keresetek) többsége (66,46%) megalapozott volt (VERÍSSIMO,
2008, 411. o.).
E számok jelentőségét azonban Pogrebinschi szakszerűen megkérdőjelezte. Az
érdemben elbírált ADI-k magas sikerességi arányának jelentőségét szemléltetendő, a szerző
az elbírált keresetek teljes számából elkülönítette a23 az állami és önkormányzati
törvényeket megtámadó, valamint a szövetségi jogalkotási szabályokat érintő kereseteket.
Ebben a megkülönböztetésben az STF által az absztrakt ellenőrzésben érdemben elbírált
keresetek 92,31%-ának nem a szövetségi törvényhozás szabályai voltak a tárgya
(POGREBINSCHI, 2012, 49. o.). Így a Nemzeti Kongresszus normáival szemben az STF
mindössze 67 határozatot hozott ebben az időszakban (akár teljes, akár részleges), ami a
szerzőt arra enged következtetni, hogy a bíróság takarékosabb, mint azt a jogi szakirodalom
általában mutatja.
23

A szerzők által gyűjtött számok között van egy kis különbség, de ez nem befolyásolja az elvégzett összehasonlítást.
Veríssimo (2008, 411. o.) szerint 1988 és 2008 között az STF 978 koncentrált ellenőrzési akciót bírált el érdemben. A
Pogrebinschi (2012, 48. o.) által bemutatott számok szerint 1988 és 2009 között mindössze 871 fellépés történt
volna. A különbség abból adódhat, hogy a Veríssimo adatai között szerepelnek a Pogrebinschi elemzéséből kizárt
olyan ügyek, amelyekben az előzetes letiltó határozatokat már meghozták, de a tárgyalás még folyamatban van. Az
újabb adatokkal (1988 és 2012 között) végzett empirikus kutatásokat lásd Tomio és Robl (2013).
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A szerző a Legfelsőbb Bíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított szövetségi
törvények tényleges számát is összehasonlította a törvényhozás által ugyanebben az
időszakban alkotott és elfogadott jogszabályok mennyiségével, és arra a következtetésre
jutott, hogy az STF alkotmányellenességének megállapításai a szövetségi törvényhozás által
alkotott

normatív

eszközök

teljes

mennyiségének

mindössze

0,7%-át

érték el

(POGREBINSCHI, 2012, 109. o.). Röviden, arra a következtetésre jutott, hogy az adatok nem
támasztják alá a politika igazságszolgáltatásra való átállásával szemben kritikus
szakirodalom

közfelfogását,

hogy

az

SZTF

a

szövetségi

törvényhozás

szerepét

helyettesítené, vagy akár azt, hogy a választási mandátummal rendelkezők által elfogadott
törvényeket szisztematikusan felülbírálná (POGREBINSCHI, 2012, 110. o.).
A fentiekben ismertetett, az STF-ről szóló kompetens empirikus kutatások ellenére,
azáltal, hogy az erőfeszítések a politika igazságszolgáltatásra való összpontosítására
irányultak, a tanulmányok nem gyűjtöttek adatokat a politikai szereplők érdekeiről a perek
megadásában vagy elutasításában. A politika igazságszolgáltatásra való kiterjesztéséről
szóló empirikus tanulmányok univerzumában nem sok gondot fordítanak arra sem, hogy
mérjék az adott ügy médiamegjelenését és terjesztését.

2.4 A politika igazságszolgáltatása: egy kétértelmű kifejezés
A "politika igazságszolgáltatásba vonása" egy poliszémikus kifejezés (ROMANELLI,
2012), amely a jogi és politikatudományi szakirodalomban különböző formákban24 és
jelentésekben fordul elő,25 hol az igazságszolgáltatásnak a politikai viták színtereként való
használatát hangsúlyozza - kiemelve a politikai természetű témák migrációját, amelyek a
jogalkotás színterét elhagyva a bírósági színtéren kerülnek megvitatásra -, hol az SZBT által
hozott határozatok hatását írja le a nagy társadalmi visszhangot kiváltó kérdésekre.
Tekintettel arra, hogy Werneck Vianna az egyik úttörő, aki foglalkozott a

24

A judikalizációval kapcsolatos kifejezések kiváló leltárát találjuk Silvánál, aki felsorolja azokat a kifejezéseket,
amelyek a jogirodalom klasszikusaiban a bírói kar és a politika kapcsolatának lexikonját benépesítették, pl.:
judiciarismo, judiocracia és juridicização a politikai tényállás (SILVA, 2004, 79-80. o.). A szerző által összegyűjtött
kifejezések listájához még néhányat hozzá lehet adni, mint például a "szupremokrácia" (VIEIRA, 2008, 441-463. o.), a
politika juridizálódása (NOBRE, 2008, 82. o.) és az igazságszolgáltatás politizálása (FEREJOHN, 2002; TAYLOR, 2007,
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25

3. o.).
A politika igazságszolgáltatásának jelentésének elemzésével foglalkozó művek közül a következők emelkednek ki:
Maciel és Koerner (2002), valamint Carvalho és Marona (2010).
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VIANNA et al. , 1999) cikkében nyilvánvalóvá válik, hogy "problémánk van a politika bírósági
jellegűvé válásának folyamatát konceptualizálni, jellemezni és mérni", ahogy Carvalho
(2004, 122. o.) diagnosztizálja.
Akárcsak az észak-amerikai történelemben, a brazil történelemben is számos kritika
éri az igazságszolgáltatás "beavatkozását" a kormányzati ügyekbe. Brazíliában azonban
számos meghatározás összekeveri az okokat és a hatásokat, mivel a szakirodalom a bírói
hatalom kiterjesztésének folyamatára vonatkozó oksági indoklás nélkül is a bíráskodás
intézményi feltételeinek feltételezett jellemzését vezeti elő, amely az eredményeket és a
feltételeket az eljárási perek növekedésével kapcsolatos tényezők keverékében keveri, ami
"a politika bíráskodásának meghatározása és jellemzése mögött álló tautológiai érv
kialakulásához" vezet (CARVALHO, 2004, 122. o.).
Carvalho és Marona szavaival élve, két nagyon különböző kiindulópontú áramlat
létezik, az egyik szociológiai, a másik intézményi jellegű:
Úgy tűnik, hogy a jelenséggel kapcsolatos elemzéseket két különböző szempont vezérli: az
egyik inkább szociológiai jellegű, amely az igazságszolgáltatás átalakulását az állam és a civil
társadalom közötti kapcsolatok megváltoztatását célzó társadalmi átalakulási folyamat
következményeként

értelmezi,

amely

az

igazságszolgáltatást

az

állampolgárság

előmozdítására alkalmas hellyé teszi; a másik pedig intézményi jellegű, az intézményközi
kapcsolatok megfigyelésével foglalkozik, amely az igazságszolgáltatás átalakulását az államon
belül kialakított stratégiai intézkedések sorozatának következményeként értelmezi
(CARVALHO és MARONA, 2010, 14. o.).

Az említett kifejezések közül több magában hordozza a negatív töltetet, az
igazságszolgáltatás tevékenységének kritikáját, olykor az arisztokrácia diktatúrájának
körvonalaival (bírói kormányzat, judiciarizmus, judiocracy, supremocracy), olykor kevésbé
súlyos árnyalatokkal, de mégis az államhatalmak közötti viszony anomáliáiként (az
igazságszolgáltatás kiterjesztése és politizálása) (HIRSCHL, 2004, 9. o.).
Az igazságszolgáltatásra vonatkozó egyik szokásos kritika az igazságszolgáltatás
demokratikus deficitjével kapcsolatos, mivel mivel tagjai nem választhatók meg, a
köztársaság olyan hatalma lenne, amely nem képviseli a népakaratot. Ezt a kritikát Matthew
Macleod Taylor illusztrálja, aki kiemeli a bíróságok politikai tevékenységének a
közvéleményben kialakult megítélését: "A növekvő bíráskodás és az ebből következően a
106

bírósági hatás növekedése a
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A világon szinte mindenütt magukkal hozták [...] a választott hatalmak nagyon erős kritikáját
a 'nem választott törvényhozókkal' szemben" (TAYLOR, 2007, 249. o.).
Itt is azt a koncepciót találjuk, hogy az intézményi dinamikában működési zavarok
lennének (patológiák, betegségek, amelyek abból indulnak ki, hogy az ember kibillen az
egyensúlyból, az elérendő ideálból). Az aktivizmussal ellentétben azonban - amelyben az
intézményi betegség bűnösöként maguk a bírák jelennek meg - a bíráskodás a társadalom
hibájának tünete lenne, amely nem talál más konfliktusmegoldó mechanizmust, mint az
igazságszolgáltatás.
Castro a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság joggyakorlatát áttekintve megállapítja: "A
bíróság ítéleteinek elemzése azt mutatja, hogy az STF rutinszerű joggyakorlata is markánsan
a magánérdekek védelmére irányul, és ezért negatív hatással van a közpolitikák
végrehajtására" (CASTRO, 1997, 153. o.).
A következő évtizedekben ez a kifejezés az igazságszolgáltatással kapcsolatos
összehasonlító tanulmányokban is előtérbe került, mivel a Brazíliában, más latin-amerikai
országokban és a feltörekvő országokban a magisztrátusok és alkotmánybíróságok növekvő
jelentőségéről szóló gyűjtemények jelentek meg az újrademokratizálódás időszakában26 .
Azáltal, hogy magyarázatot javasol egy átfogó társadalmi jelenségre, de nem ad
paramétereket a kormányok27 és az alkotmánybíróságok közötti kapcsolat operatív
mérésére, a politika igazságügyi központosítása nem teszi lehetővé, hogy előremozdítsuk
azt az érvelést, amelyet ebben a szövegben problematizálni kívánunk.

26

Lásd Domingo (2000) a mexikói alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság (SCJN) szerepéről; Helmke (2002) az
argentin Legfelsőbb Bíróságról (CSJN); Figueroa és Taylor (2006) az STF és a mexikói SCJN összehasonlító
tanulmányában; Kapiszewski (2006, 2011 és 2012) az STF és az argentin CSJN összehasonlító tanulmányában; Taylor
(2008) és Brinks (2011) az STF-ről; Tomio et al. (2014), Brazília, Mexikó, Németország, Spanyolország és Portugália
összehasonlításáról. Újabban a BRICS-országok egyes tagjainak, például Brazíliának, Indiának és Dél-Afrikának
alkotmánybíróságai (VIEIRA, BAXI és VILJOEN, 2013), vagy még tágabb értelemben a feltörekvő országok
igazságszolgáltatása (KAPISZEWSKI, SILVERSTEIN, KAGAN, 2013) között folyik összehasonlító vizsgálat.
27 Ahogy Marcos Nobre pontosan megállapítja, a "politika igazságszolgáltatásba való átültetése" kifejezés
félrevezetőnek tekinthető az intézményközi kapcsolatokkal kapcsolatban, mivel "csak a bírósági döntést
hangsúlyozza, holott a lényeg (...) a követelések jogi formába való átültetése, így azok megoldása csak egy eleme a
folyamatnak" (NOBRE, 2008, 82. o.).
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3.

DISTENSIONS INTÉZMÉNYI:
A

EGYÜTTMŰKÖDÉS E

INTEGRÁCIÓ

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK A POLITIKÁHOZ
Nincs olyan STF-határozat, amelyet ne tapsolnának, ne vitatnának, ne bírálnának. A vita egyik
központi pontja pedig éppen az alkotmánybíróság határainak és a tág értelemben vett
politikai rendszerben betöltött szerepének meghatározása (NOBRE és RODRIGUEZ, 2011, 18.
o.).

Az

alkotmánybíróságok

aktivistaként

való

címkézése

vagy

a

politika

igazságszolgáltatásba való bevonásának mértékének mérése nem sokat tesz hozzá a
kormányok és az alkotmánybíróságok közötti kapcsolatról szóló tanulmányokhoz. Ennek
oka, hogy a bíróságok ítéleteinek más szereplők magatartásától elszakított módon történő
összpontosítása révén hiányoznak azok az adatok, amelyek alapján rekonstruálni lehetne a
döntéshozatalt befolyásoló adatokat - a nagy politikai jelentőséggel bíró döntéseket.
Az alkotmánybíróságok szerepe a demokratikus rendszerekben nem tűnik
önmagában mérhetőnek. A bíróságokat kontextusba kell helyezni, a politikai hatalmat
vitató erők rendszerének részeként kell kezelni őket a demokratikus játékon belül. Ebben az
értelemben a "bírói aktivizmus" és a "politika igazságszolgáltatásba vonása" fogalmak olyan
dichotóm nézőpontokat eredményeznek, amelyek nem képesek felülkerekedni a hatalmi
ágak szétválasztásának merev felfogásán. Ebben az értelemben Nobre és Rodriguez azt
állítja, hogy mindkét kifejezést a politikának és a demokráciának a törvényhozó hatalomra
korlátozódó felfogása hatja át (NOBRE és RODRIGUEZ, 2011, 7. o.).
Itt azt javasoljuk, hogy azonosítani lehet az alkotmánybíróságok demokratikus
rendszerekben való együttműködésének olyan aktusait, amelyek az elszigetelten szemlélve
tévesen aktivizmusnak vagy igazságszolgáltatásnak tekintett lemondáshoz vezetnek. Az
együttműködés elemeinek hozzáadásával értékelhetjük az alkotmánybíróságok és a
kormányzati érdekek, illetve a parlamenti többség közötti viszonyban fennálló intézményi
feszültségeket. Más szóval, az SZTF-nek a politikába való bevonásáról van szó, nem mint jogi
tekintélyének leminősítéséről vagy delegitimálásáról, hanem arról, hogy megfigyeljük
azokat a kapcsolatokat és stratégiákat, amelyeket a bíróság és miniszterei a többi politikai
erővel folytatnak.
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A bírósági felülvizsgálat problematizálása érdekében itt leírt érvelésnek hasonló
vonásai vannak az alkotmánybíróságoknak egy széles politikai környezet szerves részeként
való beillesztése, amelyben az igazságszolgáltatás hatalmának léte és megerősödése az
érintett politikai erők számításainak és akaratának következményeként magyarázható.

3.1. Az ellen-többségi nehézség
De az amerikai bíró akarata ellenére a politika terepére kényszerül [...]. Az amerikai
bíróságoknak a törvények alkotmányellenességének megállapítására biztosított jogkör még
mindig az egyik legnagyobb akadályt képezi, amelyet valaha is emeltek a politikai
gyülekezetek zsarnoksága ellen (TOCQUEVILLE, 2002, 93. o.).

Alexis de Tocqueville 1835-ben a kérdéses mondatban a bírói kar egyik fő funkcióját
írja le az amerikai intézményrendszerben: a politikai többség "zsarnokságával" szembeni
gátként kell működnie. Az igazságszolgáltatás "ellen-többségi erőként" működne, korrigálva
és megakadályozva a többség és a veszélyesen radikalizálódott törvényhozás túlkapásait.
Az ilyen ellen-többségi fellépést az amerikai alkotmányos berendezkedés védelmezői
kifejezetten az alkotmány egyik erényeként mutatták be, a Legfelsőbb Bíróság szerepét a
kormányzati gépezetben a demokrácia túlkapásainak fékeként képzelték el (HAMILTON,
1961).
Az amerikai alkotmánybíróság "ellentöbbségi fékként" való felfogásának gyökerei
olyan történelmi kutatásokból derülnek ki, amelyek az igazságszolgáltatás legfőbb
szervének genezisében erős bizalmatlanságot találnak a többség akaratával szemben. A
Legfelsőbb Bíróság kialakulásával kapcsolatban Carvalho megállapítja, hogy az amerikai
alkotmány intézményi formulája politikai testületként kezelte, amely a szenátussal és a
végrehajtó hatalom megnövekedett vétójogával

együtt "a többség hatalmának

leghatékonyabb intézményi fékezési mechanizmusát képezte" (CARVALHO, 2007, 164. o.).
Ezek a mechanizmusok a többség hatalmának ellensúlyozására szolgáltak (amelyet az állami
gyűléseken és a képviselőházban képviseltek). Így,
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a Legfelsőbb Bíróságot a központi hatalomhoz közel álló intézményként szervezték meg,
amely képes volt enyhíteni az erősen független állami gyűlések szabadságát.
Az intézményi stabilitás (kormányozhatóság) Madison legfőbb aggodalma volt, és az
államgyűlések döntéseitől való növekvő félelem csak fokozta volna ezeket az aggodalmakat.
Az ilyen irracionális többséggel szemben a föderalista cikkekben idealizált intézményi
struktúra Montesquieu tanításait tökéletesítette, és a hatalmak közötti kölcsönös ellenőrzés
eszközeit javasolta. A központi gondolat az volt, hogy a javasolt újítások a hatalom nagyobb
mértékű központosítását eredményeznék, megerősítve az "alkotmányos szupremáciát az
akkor uralkodó parlamenti szupremácia rovására". (CARVALHO, 2007, 165. o.). Gyakorlati
szempontból az volt a szándék, hogy a Philadelphiai Kongresszusban létrehozott
vétóintézmények (Alkotmánybíróság, elnöki vétó és a szenátus) gátként működjenek a
frakcionizmus lendületének és a többség esetleges diktatúrájának megfékezésére.
Az ellentöbbségi szerep kérdését olyan nehézségként is megfogalmazzák, amelyben
az ellentöbbségi szerep ellentétben állna a demokratikus kritériumokkal (VIOLIN, 2011, 68.
o.; FRIEDMAN, 2002, 75-85. o.; COVER, 1982, 5. o.). Friedman azzal érvel, hogy a Legfelsőbb
Bíróságnak

a

többséggel

ellentétes

intézményként

való

konceptualizálása

a

szakirodalomban a Bíróság döntéseinek demokratikus legitimitását érintő kritikához
vezetett, amelyet a doktrínában a többséggel ellentétes nehézség (BICKEL, 1962; KAHN,
1994; FRIEDMAN, 1993, 1998 és 2002) vagy nem-többségi nehézség néven ismerünk.
(GRABER, 1993).
Ebből a szempontból, bár az alkotmányossági ellenőrzést olyan mechanizmusként
ismerik el, amely megakadályozza, hogy egy esetleges törvényhozó többség által kívánt
változtatások kisebbségi jogokat (mint például a magántulajdonhoz való jog) vonjanak el, a
"nehézség" abban rejlik, hogy a bírák egy kis csoportja nem rendelkezik legitimitással ahhoz,
hogy szembeszálljon a többség akaratát képviselő törvényhozók által a képviseleti
demokrácia szabályai szerint kidolgozott törvényekkel.
Az ellen-többségi nehézség, amelyet Friedman úgy mutat be, mint "a problémát".
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az alkotmánytudományok központi eleme" (FRIEDMAN, 1993, 577. o.). A szerző szerint a
bírósággal szembeni kritika a demokratikus legitimáció hiányával kapcsolatban (az
ellentöbbségi nehézség) olyan időszakok eredménye, amikor a hatalmak közötti
egyensúlytalanságot érzékelik, a bírói szupremáciával. A kérdés a következőképpen
foglalható össze: a demokratikus rendszer Friedman által elfogadott felfogásában (amely a
népakaratra való reagálást követelné meg), hogyan magyarázható egy olyan kormányzati
ág, amelynek tagjai nem tartoznak a népi ellenőrzés alá, de mégis rendelkeznek a népi
döntések megdöntésére vonatkozó hatáskörrel? (FRIEDMAN, 1998, 335-336. o.). Ilyen
értelemben a demokrácia és az alkotmányossági ellenőrzés között feloldhatatlan konfliktus
állna fenn.

3.2 A bírósági felülvizsgálat mint politikai tevékenység
Ahogy Friedman rámutat, az ellentöbbséggel kapcsolatos nehézségek zsákutcája a
demokrácia többségi demokráciaként való felfogásában rejlik. Ezzel a modellel az
alkotmányossági ellenőrzés aberrációnak, a demokratikus mintán kívül eső és kívül álló
intézménynek minősülne (FRIEDMAN, 1993, 587. o.). A zsákutcából való kilábalás
érdekében Friedman a demokratikus kormányzásról alkotott elképzelés megváltoztatását
javasolja, és azt javasolja, hogy a bíróságokat tekintsék az amerikai alkotmányos folyamat
partnereinek.
Graber szintén cáfolja az alkotmányos ellenőrzés legitimitásának hiányára vonatkozó
kritikát, de a nem többségi nehézség dekonstituálása melletti érvelését az eredményeken
keresztül fejti ki, azaz annak megfigyelésével, hogy az USA alkotmányos történetében az
olyan esetek után, amelyekben a Legfelsőbb Bíróság a törvényhozás által többséggel
elfogadott törvényt érvénytelenítette, ritkán fordult elő megtorlás vagy politikai
válaszlépés. Graber szerint az "ellentöbbségi nehézség" valójában nem jelentkezik a Bíróság
és a választott tisztségviselők kapcsolatában, mivel a törvényhozás hajlamos - tisztelettel elfogadni a bírói testület döntéseit (GRABER, 1993, 61. o.).
Az empirikus tanulmányok terén Mishler és Sheehan a következők hatását tanulmányozta
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a közvéleményt az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 1956 és 1989 közötti
döntéseiben, és az időszak nagy részében bizonyítékot talált a közvélemény hosszú távú
tendenciái és a Bíróság döntései közötti pozitív és kölcsönös kapcsolatra, igazolva a Bíróság
ideológiai tendenciáinak változását még a Bíróság összetételének változása nélkül is. 1981től kezdve azonban a Bíróság álláspontja és a közvélemény ellentétes irányba mozdult el,
ami a Bíróság ideológiai egyensúlyának megszakadását jelzi, amelyet valószínűleg a
konzervatív és a mérsékelt tagok közötti kinevezések sorozata okozott (MISHLER és
SHEEHAN, 1993, 88. o.).
A Kramer által javasolt történeti áttekintés szerint maga az észak-amerikai
Legfelsőbb Bíróság alkotmányossági ellenőrzésének ("bírói felülvizsgálat") intézménye,
amelyet az 1803-ban elítélt Marbury kontra Madison ügy után szenteltek fel, az előző
kormány által kinevezett bírák (köztük maga Marshall főbíró) és a Thomas Jefferson 1800-as
megválasztásával létrejött új kormánykoalíció akarata közötti kényes egyensúly eredménye
lett volna (KRAMER, 2004, 7-8. o.).
Mint Whittington kifejti, Marshall abban a kényes helyzetben volt, hogy amennyiben
helyt ad a keresetnek (kötelezve az új kormányt, hogy Marbury-t szövetségi bírónak fogadja
el, és az új külügyminisztert, Madisont kötelezve a kinevezésre), a bíróság döntését az új
kormány ünnepélyesen figyelmen kívül hagyhatja. Másrészt Marbury kérésének egyszerű
elutasítása egyenlő lett volna a támogatás megtagadásával attól a politikai csoporttól,
amelynek Marshall is tagja volt, ami a Bíróság gyengeségének és az újonnan megválasztott
kormánynak való alárendeltségének jeleit mutatta volna (WHITTINGTON, 2000, 611. o.).
Marshall megoldása - az a döntés, hogy Marbury jogosult volt a kinevezésre, de a
bíróságnak nem volt joghatósága - stratégiai és bizonyos szempontból zseniális volt. A
Bíróság alkalmatlanságára vonatkozó érvelés felépítéséhez Marshall ügyelt arra, hogy
alkotmányellenesnek nyilvánítsa az 1789. évi igazságszolgáltatási törvény egy részét, azt a
részt, ahol az új jogszabály kiterjesztette a Legfelsőbb Bíróság hatáskörét, kijelentve, hogy
mivel az ilyen hatáskörök meghaladják az Alkotmányban a Bíróság számára kifejezett
hatásköröket, a Bíróságnak ki kell mondania a jogalkotási aktus érvénytelenségét. Így a
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ezzel megalapozta a Bíróság hatáskörét a jogalkotási aktusok alkotmányosságának
ellenőrzésére, és ezzel megnyitotta a bírósági felülvizsgálatot (WHITTINGTON, 2000, 612.
o.; CLINTON, 1994, 286. o.).
Amellett, hogy az alkotmányosság ellenőrzése egy 1803-as politikai stratégiából
ered, az alkotmányosság ellenőrzése az intenzív politikai viták és a pártpolitikai polarizáció
kontextusában született meg. Ha a Legfelsőbb Bíróság nem cselekedne stratégiailag, akkor a
választott tisztségviselők részéről komoly megtorlások kockázatát kockáztatná.
A történelmi eredet mellett Kahn (1994) újabb forgatókönyv-vizsgálatokat is
bemutat, és megállapítja, hogy az elmúlt 50 évben a Warren-, Burger- és Rehnquistbíróságok is stratégiailag cselekedtek, és gyakran az uralkodó többséggel egyetértésben
döntöttek. A bíróság ellentöbbségi szerepéről szóló tanulmányok finom kritikájával
(amelyeket azzal próbált vádolni, hogy azok a felfogás hibáiból fakadnak) a szerző az ilyen
időszakokat többségi bíróságoknak nevezi (KAHN, 1994, 2-4. o.).
Brazíliában, az STF-ben is empirikus tanulmányok arra a következtetésre jutottak,
hogy az alkotmányossági elvont ellenőrzési keresetek megadásakor a Bíróság főként a
föderatív ellenőrzésben eljáró állami jogszabályokhoz nyúl (TOMIO és ROBL, 2013;
CAMARGO, 2014; MARRAFON és LIZIERO, 2014); továbbá, hogy kevés a
a többséggel ellentétes kérdésekben, például a kisebbségek és a törvényhozásban
alulreprezentált csoportok védelmében hozott határozatok mennyisége (COSTA és
BENVINDO, 2010; TOMIO és ROBL, 2013).
TOMIO et al. (2014) Brazília, Mexikó, Németország, Spanyolország és Portugália
alkotmánybíróságai között végzett összehasonlító kutatásukban szintén adatokat
gyűjtöttek, hogy azt állítsák, hogy ezekben az országokban a bíróságok a többségi koalíció
által

elfogadott

jogszabályokról

szóló

döntések

meghozatalakor

hajlamosak

a

kormánykoalíciók döntéseit támogatni.
Az alkotmányossági ellenőrzés politikai szerepe másképp is leírható. A bíróságok a
döntéseik meghozatalához alkalmazott stratégiákon túlmenően a bíróságok fontos szerepet
játszanak a politikai stratégiákban is, amikor
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egyes pártok szereplői, általában az ellenzékből, jogi lépéseket tesznek éppen azért, hogy az
elfogadott politikákat nyilvánosan vitatva költségeket rójanak a többségre.
Az igazságszolgáltatásnak ezt a "politikai felhasználását" Taylor írta le, aki a perek
ellenzék általi szisztematikus felhasználásában egy olyan stratégiát talált, amelynek célja,
hogy a törvényhozás többségét birtokló csoportot legyőzzék a jog területén. A szerző ezt a
magatartást, amely a közpolitikák megtámadásának legkedvezőbb intézményi helyszínét
keresi, a venue seeking kifejezéssel határozza meg (TAYLOR, 2007, 3. o.). Mind az
érdekcsoportok, mind az ellenzék gazdasági és társadalmi érdekeik érvényesítésére
használják ki az igazságszolgáltatást. A Carvalho (2004, 118. o.) által gyűjtött adatok szerint
a 2003. június 26-ig javasolt 2813 ADI-ból összesen 740-et (vagy 26,31%-ot) szakszervezeti
konföderációk vagy osztályszervezetek kértek.
A Costa és Benvindo (2010) által gyűjtött adatok alapján a szerzők arra a
következtetésre jutottak, hogy az alkotmányos joghatóság nem bizonyult hatékony
csatornának az alapvető és szociális jogok védelmében (COSTA és BENVINDO, 2010, 40-44.
o.). A szerzők kritikája mindenekelőtt a koncentrált ellenőrzésre irányul, amely azon a
felmérésen alapul, hogy az ADI rendszerint sokkal több olyan kérdést terjeszt a bíróság elé,
amely a felperesek vállalati érdekeihez kapcsolódik, mint az egyéni garanciákhoz és
szabadságokhoz vagy a közérdekhez.
Ugyanígy, a szakmai kategóriák érdekeinek érvényesítése érdekében benyújtott
keresetek bemutatásával Carvalho, Barbosa és Gomes számszerűsítette az OAB jelentős
sikerességi arányát, bizonyítva, hogy a szervezet egyértelmű privilégiumot élvez az STF-ben
az alkotmányossági elvont ellenőrzési keresetek benyújtására (CARVALHO, BARBOSA és
GOMES NETO, 2014, 70. o.).
Az adatok tehát megerősítik az érdekcsoportok hatékony részvételét az ADI-nak mint
érdekvédelmi eszköznek a használatában.28 Ami a politikai pártokat illeti, azok "a harmadik
helyet foglalják el az ADIN-ért folyamodók listáján,
28

A szerző azt is megállapítja, hogy a szakszervezetek és osztályszervezetek a második helyen állnak a javasolt ADI-k
számát tekintve, az állami kormányzók után (CARVALHO, 2004, 119. o.). Ugyanebben az értelemben lásd Tomio és
Robl (2013), Camargo (2014) és Marrafon és Liziero (2014).
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ami 590-nek (vagy 20,97%-nak) felel meg" (CARVALHO, 2004, 119. o.).
Végül Carvalho rámutat arra, hogy az ellenzék gyakran használta az ADI-t,
megkérdőjelezve az STF-ben azokat a közpolitikákat, amelyekben a plenáris ülésen
vereséget szenvedtek (CARVALHO, 2004, 120. o.). Taylor és Da Ros rámutatnak, hogy az
ellenzék taktikája gyakran csak arra irányul, hogy valamit mondjon, vagy láthatóvá tegye
magát, és ezzel kivetítést nyerjen a hírekben. Így az ADI benyújtása még akkor is megéri, ha
megalapozatlan, mivel a közfigyelem felkeltését és a politikai kihívás láthatóságának
növelését szolgálja, még akkor is, ha a siker esélye kicsi (TAYLOR és DA ROS, 2008, 838. o.).

3.3 Vétójátékosként történő vágások
Túllépve az ellentöbbségi nehézségen, talán pontosabban jellemezhetjük az
alkotmánybíróságok politikai kapcsolatokban betöltött szerepét, ha vétójátékosként
jellemezzük őket. A fogalmat George Tsebelis azonos című könyve ("Vetójátékosok") tette
népszerűvé, aki egy olyan eszközt fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a politikai intézmények
összehasonlítását, figyelembe véve a döntések stabilitása és azon "egyéni vagy kollektív
szereplők száma közötti kapcsolatot, akiknek egyetértése szükséges a status quo
megváltoztatásához"29 (TSEBELIS, 2009, 41. o.).
A vétójoggal rendelkező szereplők azok, akik a status quo fenntartásához és
megváltoztatásához

szükségesek,

ahogy

Csebelisz

megállapítja:

"a

status

quo

megváltoztatásához bizonyos számú egyéni vagy kollektív szereplőnek bele kell egyeznie a
javasolt változtatásba. Ezeket a szereplőket vétójátékosoknak nevezem: vétójoggal
rendelkező szereplők." (TSEBELIS, 2009, 16. o.).

Csebelisz a továbbiakban kifejti, hogy mivel ez egy olyan dokumentum, amely
meghatározza a politikai intézmények működését, az alkotmányban és a választási folyamat
eredményeiben azonosíthatjuk a vétójátékosokat:
A vétójoggal rendelkező szereplőket egy országban az alkotmány (az Egyesült Államokban az
elnök, a Fehér Ház és a szenátus) vagy a politikai rendszer (a különböző
29

Csebelisz számára a döntéshozatali stabilitás közvetlenül kapcsolódik a status quo fenntartásához. Az alábbi
elemzésben a status quo változását az elfogadott politikák irányának megváltoztatásával érjük el, elsősorban a
jogszabályok módosításával. Ebben az összefüggésben a döntéshozatali stabilitás a jogszabályok változatlanul
hagyásával érhető el.
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Kelet-Európában a kormánykoalícióban részt vevő pártok). A vétójoggal rendelkező szereplők
e két különböző típusát intézményesnek, illetve partizánnak nevezem (TSEBELIS, 2009, 17.
o.).

Az összehasonlító politika alapjainak és elemzési eszközeinek megteremtésére
irányuló törekvésében a szerző elméletét fejti ki, amelyet arra fogunk használni, hogy
elgondolkodjunk az igazságszolgáltatásnak a status quo megváltoztatására való
felhasználásáról (TSEBELIS, 2009, 17. o.).
Bár a vétójoggal rendelkező szereplők általában az alkotmány (intézményi szereplők)
és a választások (parlamenti pártok és kormányok) által megjelölt szereplők, Csebelisz
szerint az igazságszolgáltatás további vétójoggal rendelkező szereplővé válhat. Más szóval,
ahol alkotmányos joghatóság gyakorlásáról van szó, a politikai színtér befolyásolásának
lehetőségével, ott a bíróságok is felkerülhetnek a vétójoggal rendelkező szereplők listájára.
A Csebelisz által javasolt elemzésben az igazságszolgáltatásnak mint egy további vétójoggal
rendelkező szereplőnek a szerepeltetése a döntések stabilitásának következménye
(rendszerszintű hatás). Ennek oka, hogy minél nagyobb a vétójoggal rendelkezők száma,
annál nagyobbak az akadályok a status quo megváltoztatása előtt - például az alkotmány és
az alkotmányellenes jogszabályok megváltoztatása előtt -, és annál nagyobb az esélye
annak, hogy a bírói döntést nem írják felül a status quo megváltoztatásával.
Másrészt az alkotmányos joghatóság független módon történő gyakorlásával30 - azaz
a döntéshozatali folyamatban részt vevő többi szereplőtől függetlenített saját véleményével
- a bírói testület megakadályozhatja a jogszabályi változásokat és fenntarthatja a döntési
stabilitást.31 Ezért fenntartja a status quo-t.
Párhuzamot vonva az alkotmányosság ellenőrzésének tulajdonított ellen-többségi
funkcióval, megállapíthatjuk, hogy ebben az idealizált modellben az alkotmánybíráskodás
úgy működik, hogy megakadályozza a változtatásokat, vagy fokozatos változtatásokat végez
a
30A
31

függetlenség fogalmának elfogadásával kapcsolatos elméleti problémáról lásd Peter Russell (2001, 12. o.)
Csebelisz azonban hangsúlyozza, hogy gyakori, hogy az alkotmánybíróságok és törvényszékek tagjai nem
nyilvánítanak a politikai vitában már kialakult véleménytől eltérő véleményt, és inkább az őket kiválasztó politikai
szereplők véleményéhez igazodnak. Ha ez a jelenség bekövetkezik, Csebelisz (2009, 343. o.) szerint az
alkotmánybíróságok által megnyilvánuló választások hatásai enyhülnek. Így érthetjük meg, hogy a politika
igazságszolgáltatásra való átállását miért látjuk néha jó szemmel, néha pedig borzasztóan. Csebelisz kifejti, hogy
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"azok, akiknek a status quo nem tetszik, egy olyan politikai rendszert fognak előnyben részesíteni, amely képes gyors
változtatásokra, míg a status quo védelmezői egy olyan rendszert fognak előnyben részesíteni, amely döntési
stabilitást eredményez". (TSEBELIS, 2009, 23. o.).
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status quo, még akkor is, ha az ellentétes a törvényhozói többség akaratával, akadályokat
gördítve az irányok és prioritások megváltoztatása elé.
Az a nagy előny, amelyet Csebelisz megközelítése az alkotmánybíróságok
megértéséhez hozzáad, hogy a politikai játék szerves részeként, még ha a döntési stabilitás
hatásaként is, de a demokratikus rendszerben rejlő pártpolitikai kapcsolatokban a legitim
viták egy újabb színtereként szerepelnek. Ebből a szempontból a határozatok olyan
színpadként szolgálnak, ahol a jogi jellegű határozat nem választható el a többi szereplőre
gyakorolt hatásától. Empirikus vizsgálatokkal tehát kimutatható, hogy a) a politikai
szereplők számítanak az STF-re problémáik megoldásában, és az alkotmányozási
folyamatban aktívan delegáltak hatásköröket az STF-re azok megoldására, és b) az STF bírái
ismerik ezt a feltételt, és valóban figyelembe veszik a politikai szereplők preferenciáit
döntéseik meghozatalakor, elkerülve az állandó konfrontációt, de az automatikus
tiszteletadást is (az automatikus többség, amelyet Argentínában a: HELMKE, 2002 és
KAPISZEWSKI, 2012).
Azok a döntések, amelyekben az igazságszolgáltatás megváltoztatja vagy fenntartja a
status quo-t, gyakran más vétójoggal rendelkező szereplők önkéntes hatáskörátruházásának eredménye lehet az igazságszolgáltatásra (TSEBELIS, 2009, 312. o.), mivel
minden egyes jogalkotási döntésnek komoly tranzakciós költségei vannak: például
kezdeményezni lehet egy törvényjavaslat benyújtását, koalíciót

alakítani annak

támogatására, vagy a más véleményen lévő ellenfeleket kivásárlással vagy szövetségek
konszolidálásával kiiktatni" (TSEBELIS, 2009, 314. o.). Ebben a tekintetben bizonyos
szakpolitikákat végül azért delegálnak az igazságszolgáltatáshoz, mert magas tranzakciós
költségekkel járnak (azaz a törvényjavaslat előterjesztésének és megszavazásának politikai
költségei).
Brazíliában példaként említhetjük a homoszexuális párok polgári egyesülésének
szabályozását. Bár már 1995 óta törvényjavaslat tárgyát képezte (PLC 1.151/95), az ügyet
soha nem terjesztették a plenáris ülés elé. Még 2006-ban is, amikor a kongresszusban már
kormánytöbbség volt, és a homo-affektív jogok kérdését a kormányprogram feltételévé
emelték, a kérdésnek még mindig magas ára volt
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tranzakciót, ami elegendő ahhoz, hogy a kérdésről a jogalkotó ágban folytatott vitát leállítsa32 .
Az ADI 4277 és az ADPF 132 2011. május 5-i közös ítéletével azonban az STF
kiterjesztette a homoszexuális egyesülésekre ugyanazokat a jogokat, amelyeket a férfiak és
nők közötti stabil egyesülésekre is biztosít. Meg kell jegyezni, hogy a kormány részéről a
határozattal szembeni ellenállás hiányában még a kormány érdekeinek védelmére hivatott
jogi szerv (Advocacia-Geral da União) is kedvező véleményt nyilvánított, ami azt bizonyítja,
hogy a jogalkotó számára magas tranzakciós költségekkel járó ügyet kényelmesen a bírói
testületre bízták.

3.4 Alkotmánybíróságok a kormányokkal együttműködve
De végül is, ha a bíróságok intézményes hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy
vétópontként működjenek és megakadályozzák a status quo megváltoztatását, miért
engednék át a választott tisztségviselők a hatalmat az alkotmánybíróságoknak?
Robert Dahl egy 1957-es cikkében a kormányzó többség és a Legfelsőbb Bíróság
közötti kapcsolatot legitimációs funkcióval jellemezte:
A Bíróság fő feladata, hogy legitimitást adjon a győztes koalíció alapvető közpolitikáinak.
Vannak esetek, amikor a koalíció bizonyos különleges értékű irányelvek tekintetében
bizonytalan;

a

Bíróság

saját

legitimációs

hatáskörét

nagymértékben

kockáztatva

beavatkozhat ilyen esetekben, és akár győztesen is megállapíthatja a közrendet (DAHL, 1957,
294. o.).

Az amerikai demokratikus modellel kapcsolatos észrevételeiben Dahl egy olyan
köztársasági koncepciót terjeszt elő, amelyben a Legfelsőbb Bíróság úgy része az uralkodó
szövetségnek, hogy részt vesz a politikai vezetésben. A feketékre vonatkozó polgári jogok
kiterjesztésének eseteit példaként hozva fel, Dahl elmagyarázza, hogy a politikai normák,
amelyek nem rendelkeznek elegendő támogatottsággal a törvényhozói többség
biztosításához, mégis a bírói hatalom által a politikai célokkal összhangban lévő módon
végrehajthatók, és így biztosíthatók

32

A Brazília homofóbia nélkül program célja a homoszexuálisok elleni erőszak és diszkrimináció elleni küzdelem volt.
Bár ezt megerősítő adatok hiányában feltételezhetjük, hogy a projekttel szimpatizáló politikai csoport a
homoaffektív unió védelmében nagyobb esélyt látott választóiban a veszteségekre, mint a nyereségekre.
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a bírói döntés legitimitását (DAHL, 1957, 293-4. o.).

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Ebben

a

szövegben

áttekintjük

a

demokratikus

államokban

az

alkotmánybíróságoknak tulajdonított funkciókkal foglalkozó szakirodalmat, ismertetve az
alkotmánybíróságokkal kapcsolatban általánosan elterjedt megközelítéseket, különös
tekintettel a bírói aktivizmusra, a politika igazságszolgáltatásba való bevonására és a
bíróságok ellentöbbségi szerepére, szembesítve ezeket néhány, az STF-határozatok
profiljáról már elvégzett empirikus vizsgálattal.
A cél annak bemutatása volt, hogy a Bíróság által hozott döntések eredményeinek
fényében jelentős különbség van az STF-nek (és más alkotmánybíróságoknak) tulajdonított
címkék és a tényleges teljesítménye között. Az ilyen kategóriák - bíráskodás, aktivizmus,
önkorlátozás - nem elegendőek az alkotmányossági ellenőrzés gyakorlását átható stratégiai
összefüggések azonosítására. Azt javasoljuk, hogy az alkotmánybíróságokat célszerűbb a
politikai rendszer szerves részeként értelmezni, amely integrálódik mind a politikai
szereplők által az alkotmányosság koncentrált ellenőrzésére irányuló intézkedések
felhasználásában, mind pedig abban a legitimációs támogató funkcióban, amelyet a bíróság
a támogatást igénylő kormányok számára nyújthat. Innen kiindulva fogalmazódik meg a
probléma egy olyan átfogó elmélet keresése, amely következetesen leírja az STF
viselkedését, és empirikus vizsgálatokban próbára teszi azt.
Az STF-ről és az alkotmánybíróságokról szóló empirikus tanulmányokra vonatkozó
javaslat (összehasonlító jelleggel) leírhatja a bíróságok, a kormányok és a parlamentek
közötti kapcsolatok mechanizmusait. Ennek érdekében az alkotmányossági ellenőrzésről
szóló empirikus és elméleti tanulmányok részét képezi a szakirodalom által a demokratikus
államokban az alkotmánybíróságoknak tulajdonított szerepek kritikus megvitatása. Ebben
az értelemben az olyan fogalmak, mint a bírói aktivizmus, az önkorlátozás és a politika
judicializálódása nem vagy csak kevéssé járulnak hozzá az alkotmánybíróságok (és
különösen az STF) nemzeti kormányokkal és parlamentekkel szembeni magatartásának
következetes leírásához.
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A kutatási menetrend végső érveként azt javasoljuk, hogy az STF és az
alkotmánybíróságok leginkább a politikai stabilizáció mechanizmusaként értelmezhetők,
amely ügyesen manőverezik a kormányzó és az ellenzéki hullámok között, hogy megőrizze
pártatlan szereplői státuszát, fenntartva vagy megváltoztatva a döntési stabilitást (status
quo).
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A BÍRÓI DÖNTÉS KONCEPCIÓJA AZ ALKOTMÁNYOS JOGHATÓSÁG ÉS A
DEMOKRÁCIA FÉNYÉBEN.

William Soares Pugliese1

BEVEZETÉS
Azok érdeme, akik az alkotmányos joghatóság és a demokrácia témáját a 21. század
elején a jog számára egyik legkedvesebb témaként ismerik el. A jogalkalmazás
jogértelmezési lehetőségei - jobb vagy rosszabb esetben - az olyan nyitott fogalmak
bevezetésével, mint az elvek, kibővültek, így a joghatósági funkció hatásköre és
illetékessége a modern állam számára eddig ismeretlen méreteket öltött.2 Így új tér nyílik a
reflexió és a kritika számára, amely a módszertani és gyakorlati fordulatból eredő
eredményekre irányul, és amely leginkább az alkotmányos vitákban tükröződik. A doktrína
elkezdi megkérdőjelezni ennek az új joghatóságnak a szempontjait, kezdve a legitimitásától
és a fellépésének korlátaitól az eljárási kérdésekig, például az olyan eljárás szükségességéig,
amely figyelembe veszi az elemzett kérdések sajátosságait és a meghozott döntések
relevanciáját.
Ebben a forgatókönyvben tehát kiemelkedik Prof. Dr. Ilton Norberto Robl Filho
kezdeményezése e munka megszervezésében. Ez a könyv valódi hozzájárulás a joghoz,
valamint az alkotmányos joghatóság és a demokrácia kutatói számára. A szervezőnek és a
kollégáknak szóló elismerésen túl a szerző köszöni a kedves meghívást, hogy részt vehetett
a könyvben.
Tekintettel a téma terjedelmére, a vágást itt kell bemutatni.

1

A PPGD/UFPR doktora és jogi mestere. Az alkotmányjog és államelmélet helyettesítő professzora az UFPR-en. A Brazil
Alkotmányjogi Akadémia (ABDConst) polgári eljárásjogi posztgraduális tanfolyamának koordinátora. Az OAB/PR
Alkotmánytani és Jogi Oktatási Bizottságának tagja. Ügyvéd. william@lxp.adv.br
2 A jelenlegi forgatókönyv bizonyos mértékig összehasonlítható más történelmi korszakokkal, például a római joggal. E
javasolt megközelítéssel történő elemzéshez lásd SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdiction, Material Law and
Process. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
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javasolták. A kérdés, amely ezt a munkát indokolja, viszonylag egyszerű: az alkotmányos
joghatóság fő megnyilvánulási módja a bírói döntések, legyenek azok monokratikusak vagy
ítéletek. A bíróságok a döntés aktusán keresztül döntenek és igazolják álláspontjukat.
Előfordul, hogy a Brazíliában konszolidált bírói döntés fogalmát a doktrína az egyéni perekre
tekintettel alakította ki, nem pedig az alkotmánybírósági hatáskörben felmerülő kérdésekre
és tartalmakra. Így a "bírói döntés" intézményéről alkotott elképzelésünket a jog
módszertani újításait figyelembe véve aktualizálni kell. Ez a jelen munka javaslata.
E célból az 1. pont a döntés szintetikus és objektív fogalmát mutatja be, amelyre
különböző koncepciókat lehet kidolgozni. A 2. pont a bírósági határozat hagyományos
fogalmának átalakulását vizsgálja annak érdekében, hogy tükrözze annak legaktuálisabb
aspektusait, különösen azt a tényt, hogy a határozat magában hordozza azt az indoklást,
amely a jövőbeni ügyekben hatással van magára az igazságszolgáltatásra és a joghatóságra.
A 3. pont kiemeli ennek a frissített koncepciónak a visszahatását az alkotmányos joghatóság
más aspektusaira, ugyanakkor bemutatja a munka végső megfontolásait. E rövid bevezető
után rátérünk a bírói döntés fogalmának elemzésére.

1. A BÍRÓI DÖNTÉS FOGALMA ÉS FOGALMAI
Az itt szándékoltak pontos megértéséhez a fogalom és a koncepció közötti
különbségtételt használjuk módszertani forrásként, amelyet számos filozófus, például John
Rawls és Ronald Dworkin is alkalmaz munkássága során, és amelyet Stephen Guest jól
körülhatárol a következő összehasonlítással: "az embereknek különböző elképzeléseik
lehetnek bizonyos dolgokról, és vitatkozhatnak egymással, és gyakran vitatkoznak is arról,
hogy melyik elképzelés a jobb".3 Guest számára a "dolgok" a fogalmak, míg az egyes
emberek dolgokról alkotott nézetei a "fogalmak". A fogalomnak tehát van egy olyan
absztrakciós szintje, amelyről egyetértés van "a

3

GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. São Paulo: Elsevier, 2010. 39. o.
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különálló gondolatcsoport, amelyet minden értelmezésben alkalmaznak".4 A fogalmak az
értelmezésektől függően változnak.
Ez az első pont a bírósági határozat fogalmát kívánja meghatározni. Nem célunk
azonban, hogy kizárólag az eljárásjogon alapuló definíciót mutassunk be: ez hiba lenne,
hiszen ennek a fogalomnak csak az egyik aspektusa van az eljárásban, a másik pedig a
jogelméletből ered.
A bírói döntés fogalma körül az a nagy probléma, hogy a kontinentális európai jogi
hagyomány, amelyet polgári jognak is neveznek, hosszú idő óta az eljárásjogra hagyta
annak tanulmányozását és meghatározását. Nem véletlen tehát, hogy a döntés jogi
fogalmát az eljárásjog adja meg a büntetéssel való foglalkozás során.5 Így az úgy
határozható meg, mint "jogkövetkezményt megállapító bírói nyilatkozat".6 Ez tehát az
igazságszolgáltatás magánjogi aktusa ("bírói nyilatkozat"), amellyel bármilyen - anyagi vagy
eljárási - jogkövetkezményt meghatároznak vagy megállapítanak. Ez a fogalom a
határozatok minden típusát magában foglalja, a kizárólag eljárási tartalmú megszüntető
határozatoktól kezdve, amelyek érdemi elbírálás nélkül zárják le az ügyet, a konstitutív
tartalmú határozatokig, amelyek anyagi jogi jogviszonyokat hozhatnak létre. Megfigyelhető
tehát, hogy a fogalom célja megvalósult: ez egy szintetikus meghatározás, amely lehetővé
teszi a téma kezelését anélkül, hogy kétségeket keltene a tárgyalt témával kapcsolatban.
Ezen a koncepción természetesen egy sor elem és követelmény képzelhető el, mint
például a jelentéstétel és az érvelés szükségessége,7 a döntés meghozatalának stílusa8 és a
döntés által kiváltott hatások.9 Ezek a lehetőségek államonként eltérőek,

4

GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. São Paulo: Elsevier, 2010. 39. o.
A határozat fogalma mindenesetre túlmutat a mondaton, és az ítéletekre, monokratikus határozatokra, sőt még a
közbenső határozatokra is alkalmazzák.
6 JAUERNIG, Othmar. Polgári eljárásjog. Coimbra: Almedina, 2002. 301. o.
7 A német jogban például vannak olyan határozatok, amelyeket nem kell indokolni. Lásd: JAUERNIG, Othmar. Polgári
eljárásjog. Coimbra: Almedina, 2002. 302. o.
8 Ebben az értelemben lásd a stylus curiae a polgári jogi és a common law rendszerek elemzését in: BUSTAMANTE,
Thomas da Rosa. A bírói precedens elmélete: a jogalkalmazási szabályok igazolása és alkalmazása. São Paulo:
Noeses, 2012. p.16-92.
9 Például a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság által a közvetlen keresetekben hozott érdemi jogerős határozatok a
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az alkotmányos vagy jogi rendelkezésekkel összhangban. Mindenesetre a francia bíró által
hozott ítélet nem a hiányos indokolás miatt szűnik meg bírói döntésnek lenni. Ez az, ami
még egy esetleges összehasonlító jogi kutatást is lehetővé tesz bármilyen témában:
lehetőség van a különböző országok fogalmainak vizsgálatára és az intézmények
koncepciójának hasonlóságainak és különbségeinek mérlegelésére.
Ennek a tanulmánynak azonban más a lényege. Meg kell jegyezni, hogy a
döntéshozatal a joghatóság alapvető funkciója, így egyetlen, az igazságszolgáltatás elé
kerülő ügy sem zárható le a bíró döntése nélkül. Más szóval, ha van joghatóság, akkor van
határozat is. Ez a kijelentés egyaránt vonatkozik az egyedi esetekre, például az A által B
ellen benyújtott vagyoni kár megtérítése iránti kérelemre; és az olyan nemzeti visszahatású
esetekre is, mint például az alkotmányellenes közvetlen kereset, amely a zikavírus által
okozott mikrokefáliás magzatok abortuszát kívánja engedélyezni.
Előfordul azonban, hogy az egyedi keresetet elbíráló határozat a felek érdekeinek
figyelembevétele érdekében általában az ügyben közölt tények vizsgálatára irányul. Az
egyedi ügyben hozott határozat célja alapvetően az, hogy végleges választ adjon a feleket
érintő helyzetre, és mindegyiküknek hozzárendelje a vonatkozó jogkövetkezményeket. A
nagy következményekkel járó helyzetek, például a mikrokefáliás magzatok abortuszának
eldöntése más funkciót tölt be. Az egyedi ügyektől eltérően a bíróságoknak az egész
joghatóság nevében kell dönteniük, így az érvelés más kontúrokat vesz fel, vagy más
kontúrokat kell felvennie. Pontosan ez a sajátosság az, ami a következő tételt indokolja.

3. A BÍRÓI DÖNTÉSTŐL MINT ELJÁRÁSI TECHNIKÁTÓL A JOGI ÉRVELÉS VEKTORÁIG
Mint bírósági határozat, a "bírósági nyilatkozat fogalma, hogy

alkotmányellenesség és az alkotmányosság megállapítása iránti keresetekben az Alkotmány 102. cikkének 2. §-a
értelmében kötelező erejűek és erga omnes hatályúak.o , az Alkotmány 102. cikkének 2. §-a értelmében.
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meghatározza a jogkövetkezményt".10 A fogalom lényege tehát az a gondolat, hogy a
határozat egy bíró által hozott aktus, amely joghatást keletkeztet.11 Brazíliában ezeket a
bírósági cselekményeket eljárás keretében kell végrehajtani, így ezt a harmadik minőséget
nyugodtan beilleszthetjük az elemzett fogalomba.
A fogalom egyik értelmezési módja az, hogy a bíró olyan eljárási technikaként
értelmezi, amellyel az eljárást vezeti, meghatározva az eljárás előrehaladásával kapcsolatos
jogkövetkezményeket, vagy amellyel az elemzett ügynek és magának az eljárásnak véget
vet. Eljárásjogi technika alatt az eljárási jog minden olyan módját értjük, amely különösen a
jogok védelmét szolgálja.12 Ebben a szemléletben a bírósági határozat az eljárás tipikus
tárgya, mivel ez a fő eszköze a jogi eljárás lefolytatásának.
Ezt az irányvonalat követve, Brazíliában az az eljárási technika, amely par excellence
bírósági döntésként jelenik meg13 , az ítélet, mivel ez az, amely lezárja az eljárást, és
megállapítja a felek által megvitatott anyagi jogi következményeket.14 Ezért a mondatok
"olyan technikák, amelyek lehetővé teszik a joghatósági jogvédelem megvalósítását".15
Ezért fontos elemezni a büntetés jogi meghatározását annak érdekében, hogy megértsük a
bírósági határozat elemeit.
Az 1973. évi polgári perrendtartás eredeti megfogalmazásában az ítéletet úgy
határozták meg, mint "azt a cselekményt, amellyel a bíró az eljárást befejezi, az ügy
érdemében döntve vagy nem döntve",

10

JAUERNIG, Othmar. Polgári eljárásjog. Coimbra: Almedina, 2002. 301. o.
Ebben az értelemben Galeno Lacerda kijelentette, hogy a gyógyító végzés olyan határozat, amely "deklaratív és
akaratlagos tartalmú", amellyel a bíró "megtagadja vagy elismeri a folyamat vagy a kereset folytatását, szükség
esetén a javítható hibák kijavításáról gondoskodva". A professzor, amikor megpróbálta megkülönböztetni a puszta
közigazgatási végzést a korrekciós végzéstől, azaz a közbenső határozatotól, ezért a joghatás bírósági
megállapításának jellemzőjét figyelte meg (LACERDA, Galeno. Despacho saneador. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1985.
7-8. o.).
12 Az eljárási technika fogalmát széles körben vizsgálta MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos
direitos. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
13 Ebben az értelemben Liebman kifejezése, hogy a mondat a Kiválóság joghatósági aktusa (LIEBMAN, Enrico Tullio
Enrico. Manuale di diritto processuale civile. 4.szerk. Milano: Giuffrè, 1980. 217. o.).
14 "Az ítélet a kódex meghatározása szerint az a cselekmény, amellyel a bíró befejezi az eljárást, eldöntve vagy sem az
ügy érdemét". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Elítélés: élő polgári eljárásjog. Rio de Janeiro: Aide, 1991. 21. o.).
15 MARINONI, Luiz Guilherme. Eljárási technika és jogvédelem. 2.szerk. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 114. o.
11
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a 162. cikk 1. §-a alapján.o16. Az ítélet par excellence jogkövetkezménye a brazil polgári
eljárásjogban az eljárás megszüntetésének lehetősége17 . De ez a megállapítás önmagában
nem elegendő ahhoz a mélyebb vizsgálathoz, amelyet el kívánunk végezni - ahogyan az
1973. évi polgári perrendtartás sem volt az.
A büntetés koncepciójának megfogalmazása után a törvénykönyv 458. cikkében (18 )
előírta, hogy e határozatnak jelentése, indoklása és eszköze legyen. Ovídio Baptista da Silva
szavaival élve, ez a három követelmény a büntetés "alapvető szerkezeti elemeit" jelenti, így
az nem létezik anélkül, hogy a bíró a döntését ezekben a feltételekben hozná meg.19 A
professzor számára ezek az alapvető szerkezeti elemek lehetővé teszik a bíró számára, hogy
bizonyítsa a konkrét esetre vonatkozó ítélkezési gyakorlatot, illetve a jogi szabály konkrét
esethez való hozzárendelését.

20

A mondat tehát szillogizmusként értelmezhető: "a fő

premissza a jog, a konkrét eset tényei és körülményei, a mellék premissza pedig a
szillogizmus következtetése lenne, amelyet a mondat úgynevezett diszpozitív része
képvisel"21 .
Az ítélet lényeges elemei közül a jelentés az, amelyben a bíró "beszámol az ügy főbb
eseményeiről"22 . Az indokolás viszont az a tér, amelyben a bíró elemzi a "ténybeli és jogi
kérdéseket". Az eszköz végül "tartalmazza azt a jogi parancsot, amely a felek életét
szabályozza"23 , azaz a mondat azon eleme, amely meghatározza a jogkövetkezményt.
Ezeket a következtetéseket a jogerőre emelkedés fogalmának fegyelmezése is megerősíti,

16o

A5.869/1973. sz. törvény szövege szerint, ao 11.232/2005. sz. törvénnyel történt módosítás előtt.
Azt mondják, hogy a folyamat véget érhet, mivel az ítéletek megfellebbezhetők.
18 458. cikk. Az ítélet alapvető követelményei a következők: I. - a jegyzőkönyv, amely tartalmazza a felek nevét, a
kereset és az alperes válaszának összefoglalását, valamint az eljárás során történt főbb események feljegyzését; II. a jogalapok, amelyben a bíró elemzi a ténybeli és jogi kérdéseket; III. - a rendelkező rész, amelyben a bíró eldönti a
felek által elé terjesztett kérdéseket.
19 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. 1. évf. 401. o.
20 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. 1. évf. 401. o.
21 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. 1. évf. 404. o.
22 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Polgári eljárásjogi tanfolyam: ismeretszerzési folyamat.
São Paulo: Atlas, 2012. 2. évf. 144. o.
23 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Polgári eljárásjogi tanfolyam: ismeretszerzési folyamat.
São Paulo: Atlas, 2012. 2. évf. 147. o.
17
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különösen az 1973. évi polgári perrendtartás következő 468. és 469. cikkei tekintetében24 .
A 468. cikk a jogvita keretein belül, azaz a felek között és az érintett kérdésben a "jog
erejét" állapítja meg. A 469. cikk úgy rendelkezik, hogy a határozat indokolása nem válik
jogerőssé, "még akkor sem, ha az ítélet diszpozitív részének terjedelmének meghatározása
szempontjából fontos", sem a tények igazsága vagy az előítéletes kérdések.
A jogerős és jogerős határozatra, amellyel az ügy érdemi részét eldöntötték, a
jogerőnek nevezett hatás érvényesül, így ez a határozat az eljárásban részt vevő felek
számára vitathatatlanná válik. Ezen túlmenően az ilyen felek alávetik magukat a határozat
rendelkezéseinek, betartva annak feltételeit, vagy kényszer-végrehajtási eljárás alá
kerülnek.25
A polgári perrendtartás 1973. évi reformja, amelyet az 1990-es és 2000-es években
egy sor rendes törvény támogatott26 , nem változtatta meg lényegesen a büntetés fogalmát.
A 162. cikk (1) bekezdését azonban módosították.o , amely elismerte, hogy léteznek olyan
ítéletek, amelyek nem szüntetik meg az eljárást. E módosítás célja azonban az volt, hogy
elismerje egy új eljárási szakasz, nevezetesen a büntetés végrehajtása létezését. A par
excellence bírói döntés tehát nem változott meg lényegesen, hanem az eljárást
megszüntető vagy "a megismerési szakaszt lezáró" bírói aktus lett27 . A mondat, hogy
létezzen és érvényes legyen, továbbra is a jelentéstől, az alapítástól és az eszköztől függött.
Az 1973. évi polgári perrendtartás érvényessége során a jól körülhatárolt büntetésről
szóló lecke a hatályának kiterjesztése. A 459. cikk előírja, hogy a
24

468. cikk. A jogvitát részben vagy egészben eldöntő ítélet a jogvita és az eldöntött kérdések keretein belül jogerővel
bír. 469. cikk. Nem minősülnek jogerőnek: I - az indokolás, még ha az a határozat diszpozitív részének terjedelmének
meghatározása szempontjából fontos is; II - a határozat alapjául szolgáló tényállás igazsága; III - az eljárásban
mellékesen eldöntött előzetes kérdés vizsgálata.
25 A munka nem ismeretlen az úgynevezett strukturális döntésekről szóló vitában. A döntéseknek ezek a formái
azonban nem jellemzőek, bár nem is jogellenesek. Emiatt az itt elfogadott magyarázat az egyes ügyek eldöntésének
eljárási technikájára összpontosítja az erőfeszítéseket. A strukturális döntésekről lásd ARENHART, Sérgio Cruz.
Strukturális döntések a brazil polgári eljárásjogban. Revista de Processo, v.225, p.389-410, 2013.
26 A törvénykönyv reformjáról lásd többek között: DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2.szerk.
São Paulo: Malheiros, 2007; NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
27 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Polgári eljárásjogi tanfolyam: ismeretszerzési folyamat. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 2. évf. 404. o.
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a bíró "meghozza az ítéletet, amely a felperes által megfogalmazott keresetet részben vagy
egészben elfogadja vagy elutasítja"28 , ami korlátozza a határozat határait. A mondat
követelményeiből kitűnik, hogy a bírósági határozat olyan aktus, amelynek célja, hogy csak
és kizárólag a jogszabályban kifejezetten említett felekkel szemben fejtsen ki hatást. Ebben
a felfogásban az ítélet a feleknek szóló válasz, mivel ténybeli és jogi kérdésben dönt, és csak
azokkal szemben fejt ki hatást, akik rendszeresen részt vettek a perbeli jogviszonyban.
A bírósági határozat pragmatikus célját tükrözi a 469. cikk I. pontja is, amely
kimondja, hogy a bíró által adott indokolás (az indokolás) nem válik jogerőssé29 ;
hasonlóképpen a tényállás igazsága és az előzetes kérdések nem jogerősek. Összefoglalva
érdemes elmondani, hogy a bírói döntésnek, legyen az ítélet vagy ítélet, csak az adott ügyre
és az adott kérdést megvitató felekre nézve van értéke30 . A brazil ítélet fogalmának
kialakulásakor, illetve a bírói döntés általánosabb kifejezésénél nem foglalkoznak az ilyen
ügynek az eljárási jogviszonyon túlmutató következményeivel.
Az új polgári perrendtartás első elemzése arra utal, h o g y megmarad az a felfogás,
miszerint a bírósági határozat egyszerű eljárási technika. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga
és Rafael Alexandria de Oliveira fenntartják, hogy az új törvénykönyv általános
rendelkezései, amelyek a 485-495. cikkelyekben szerepelnek, nem csak az ítéletre, hanem
bármely bírósági határozatra vonatkoznak31 . Ebben az értelemben az ítélet "egy
nemzetség".32 Az ítéletről, mint fajtáról a 203. cikk 1. §-a rendelkezik.o . A téma ily módon
elvégzett rendszerezése összhangban van a bírósági döntés fentebb elfogadott fogalmával,
hiszen az idézett szerzők számára a határozatok
28

459. cikk. A bíró ítéletet hoz, amelyben részben vagy egészben elfogadja vagy elutasítja a felperes keresetét. Az
eljárás érdemi tárgyalás nélküli megszüntetése esetén a bírónak tömören kell döntenie.
Egyetlen bekezdés. Ha a felperes egy bizonyos követelést fogalmazott meg, a bírónak tilos illiquid ítéletet hoznia.
29 A jogerőre emelkedés témájáról lásd: TALAMINI, Eduardo. Jogerő és felülvizsgálata. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005.
30 Ezen a ponton nem tárgyaljuk a koncentrált alkotmányossági ellenőrzésben hozott döntések hatásait, a főútvonalon,
ahol a döntés hatásai teljesen eltérőek.
31 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito de direito processual civil:
teoria da prova, direito probatório, açőes probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos
da tutela. Salvador: Juspodivm, 2015. 2. évf. 303. o.
32 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito de direito processual civil:
teoria da prova, direito probatório, açőes probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos
da tutela. Salvador: Juspodivm, 2015. 2. évf. 303. o.
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A

bírósági

határozatok

megvizsgálnak

egy

kérdést

és

megoldják

azt,

azaz

jogkövetkezményeket állapítanak meg. Első pillantásra a határozat és az ítélet alapvető
szerkezeti elemei érintetlenül maradnak, mivel a 489. cikk úgy rendelkezik, hogy a jelentés,
az indokolás és a rendelkező rész lényeges.
Az új kódex részletes vizsgálata és rendszerként való értelmezése azonban ezzel
ellentétes, a klasszikus proceduralizmus hagyományával szakító következtetésre enged
következtetni.
Ez nem jelenti azt, hogy a határozat mint eljárási technika perspektívája megszűnt
volna. Ez nem csak az új kódexben, hanem a brazil bíróságok összes doktrínájában és
működésében jelen van. Az történik, hogy ez a technika ma már a folyamat olyan elemének
tekinthető, amely túlmutat azon, hogy pusztán a jogkövetkezményeket a felekre ruházzák.
A doktrína részben tudomásul vette ezt a változást, és készített néhány olyan művet, amely
a bírói döntés új jellemzőit igyekszik megmagyarázni, amit az ítélet indokolásának elemzése
részeként tesz. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a határozatok indoklása miért kapott ilyen
fontos szerepet a kortárs jogtudományban.
Számos olyan kollektív vagy egyéni mű létezik, amelyben a szerzők a bírói döntés
indokolásának új sajátosságaira fordítják figyelmüket.33 Nyilvánvaló, hogy az indokolás egy
része a pozitív jog értelmezéséhez fűződő érdek, különösen az új polgári perrendtartás 489.
cikkének 1. §-a.o , amely normatív módon meghatározza, hogy mi a megalapozott bírói
döntés. Más szóval, az ilyen eszköz kibontja az alapozás alapvető szerkezeti elemét, és azt
más részkövetelményekben tárja fel. Így egy határozat nem tekinthető megalapozottnak, ha
I - egy normatív aktus feltüntetésére, reprodukálására vagy parafrázisára korlátozódik,
anélkül, hogy annak az ügyhöz vagy a tárgyban hozott döntéshez való viszonyát kifejtené;

33

Lásd például: RAMINA DE LUCCA, Rodrigo. O dever de motivação das decisőes judiciais. Salvador: Juspodivm, 2015;
VASCONCELLOS, Fernando Andreoni; ALBERTO, Tiago Gagliano Pinto (Orgs.). O dever de fundamentação no novo
CPC: análises em torno do artigo 489. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

144

II - meghatározatlan jogi fogalmakat használnak, anélkül, hogy megmagyaráznák, hogy azok
milyen konkrét okból fordulnak elő az ügyben;
III - olyan indokokra hivatkozik, amelyek bármely más határozatot igazolnának;
IV - nem tér ki az eljárás során felhozott valamennyi olyan érvre, amelyek elméletileg
alkalmasak a bíró által elfogadott következtetés érvénytelenítésére;
V - csak egy precedensre vagy egy sor precedensre való hivatkozásra korlátozódik, anélkül,
hogy meghatározná annak meghatározó indokait, vagy bizonyítaná, hogy a per tárgyát
képező ügy megfelel ezeknek az indokoknak;
VI - a fél által hivatkozott precedens, ítélkezési gyakorlat vagy precedens követésének
elmulasztása, anélkül, hogy bizonyítaná a tárgyalt ügyben fennálló különbségtétel fennállását
vagy a megértés megdöntését.

Azzal, hogy a Kódex megköveteli a bírótól, hogy indokolja döntését, elismeri, hogy a
döntés

a "normatív

tapasztalat"

par

excellence

terepe,

de

egyben

"a

bíró

szubjektivitásának"34 . Pontosan e két arc összeillesztése érdekében van szükség először is
arra, hogy a bíró kifejtse a normatív aktus és a eldöntött ügy kapcsolatát. Ez a szillogizmus
bizonyítása, vagy inkább a fentebb leírt, egyszerű esetekre alkalmazható következtetéses
igazolás. A kódex azonban nem korlátozódik erre a követelményre. Ez a záradék más
helyzetekre is alkalmazható: például egy relevanciaprobléma esetén a döntést úgy kell
indokolni, hogy a normatív aktus összeegyeztethetőnek bizonyuljon a bírói testület által
vizsgált jogi helyzettel. Ugyanez vonatkozik a bizonyítási és osztályozási problémákra is35 .
A 489. cikk 1. §-a.o , kimondja, hogy a bírónak a határozatlan jogi fogalmak
előfordulásának konkrét okát is meg kell magyaráznia, ugyanakkor nem hivatkozhat olyan
okokra, amelyek más döntést igazolnának. Mint látható, a határozatlan jogi fogalmak végül
értelmezési problémát okoznak, és a határozat indokolásában igazolni kell az eset
előfordulásának bizonyításával.
34

ROMÁN BORGES, Guilherme. Filozófiai szempontok az alapozási kötelezettség mögött. In: VASCONCELLOS,
Fernando Andreoni; ALBERTO, Tiago Gagliano Pinto (Orgs.). Az indokolási kötelezettség az új Ptk-ban: elemzés a
489. cikk körül. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 19. o.
35 Annak elemzése, hogy a bizonyítékok hogyan dolgozhatnak az új CPC által a büntetésben, ellenőrizhető a GIOTTI,
Daniel. O dever de motivação em questőes de fato e de direito como garantia do jurisdicionado no Novo CPC:
breves notas sobre os aportes da teoria do direito para a constitucionalização do processo civil. In: MACÊDO, Lucas
Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. Az új CPC kiválasztott tanítása: a megismerés folyamata, valamint a
végső és átmeneti diszpozíciók. Salvador: Juspodivm, 2015. 2. évf. 373-386. o.
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beton.
Az V. és VI. alszakasz új követelményt vezet be a határozatok indokolásával
kapcsolatban: a bíráknak figyelembe kell venniük a korábbi határozatokat, akár
precedensek, akár ítélkezési gyakorlat formájában, bár e cikkek jelentésének magyarázatát
e munka egy másik pillanatára kell halasztani. Tény, hogy a határozatok elemzése ma már a
megalapozott jogi döntés meglétének feltételét jelenti.
Ami ebben a pontban megkérdőjelezhető, az ennek a szabálynak a létjogosultsága.
Elsőre úgy tűnik, hogy a válasz egyszerűen az, hogy ez az Alkotmány 93. cikkének IX.
pontjában előírt, a határozatok indokolásának alkotmányos követelményéből következik.36
A tanítás annyira foglalkozik ezzel a kapcsolattal, hogy még azt is kimondja, hogy az indoklás
minden döntéshez elengedhetetlen, nem csak az ítélethez37 . Ez tulajdonképpen az ilyen
követelmény egyik arca, de nem meríti ki a kódex szisztematikus magyarázatát.
A követelmény másik oldala azzal a javaslattal kapcsolatos, hogy a bírósági
határozatoknak, különösen a felsőbíróságok által hozott határozatoknak kötelező vagy
meggyőző hatást tulajdonítsanak. E célból a jogszabály a precedensek alakjának
bevezetésére törekszik, és említést tesz a joggyakorlatról is, de ez a két intézmény nem új
eljárási technika, vagyis a kódex nem hozott létre egy új típusú bírói cselekményt, amelyet
"precedensnek" neveznek. Valójában a kódex ugyanazt az eljárási technikát használja, mint
a bírósági határozat, és új hatásokat alkalmaz rá. Éppen ezért a határozat az úgynevezett
"jogtudományi jog" többi intézményének megértéséhez nélkülözhetetlen elem.

36

Ebben az értelemben "az új Ptk. a CRFB 1988. évi IX. cikkének 93. cikkében, a 489. cikkben már foglaltak teljesítését
írja elő, mivel a határozatok (rossz) indokolásának elemzésekor elengedhetetlenül szükségessé vált az alkotmányos
klauzula megfelelő perspektívája, többek között ezen (új) jogszabály támogatásával, amely hatékonyan támogatja a
brazil alkotmányos folyamat modelljére jellemző expanzivitást és tökéletesíthetőséget". (THEODORO JÚNIOR,
Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. kiadás. Forense: Rio de Janeiro, 2015. 301-302. o.).
37 "Legyen világos, hogy a garancia nem csak az ítéletre vonatkozik, hanem a bírói hatalom minden döntő aktusára,
amely magában az Alkotmányban csúcsosodik ki, és amelynek eredményeképpen a semmisség pechjére a
semmisség a tiszteletlenség." (SILVA, Beclaute Oliveira. Az alapvetés körvonalai az Új KPK-ban. In: MACÊDO, Lucas
Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. Új CPC doctrina seleccionada: ismeretszerzési folyamat és végleges és
átmeneti diszpozíciók. Salvador: Juspodivm, 2015. 2. évf. 360. o.).
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Az alapozás objektív követelményei ebből a szempontból nem találnak kapcsolatot
az Alkotmány által előírt alkotmányos alapozási kötelezettséggel. Az új kódex 489. cikkének
1. §-ában (o ) előírt hat elemet t á r g y a l ó indokolás ugyanis olyan objektív kritériumokat
kíván felállítani, amelyek alapján a bírák kialakítják a jogi érvelést, és kifejtik a döntéseiket
vezérlő értelmezési szempontokat. Az indokolási kötelezettség tehát az ítélkezés
gyakorlásához és a bírói tevékenységnek a törvény részeként való elismeréséhez
kapcsolódik.
Ily módon a bírósági határozat továbbra is eljárási technikaként szolgál egy eljárás
járulékos vagy végső kérdéseinek eldöntésére. Másfelől azonban a bíróságok jogi
érvelésének termékévé és vektorává válik, amely az ezek precedenssé történő javasolt
átalakításából eredő hatásokkal terhelt. Érdemes megjegyezni azt is, hogy az indokolás az a
lényeges elem, amelyen keresztül az érvelés fejlődik, de a jelentés38 és a diszpozitív39 is
kapott változásokat, közvetlen vagy más módon, az általuk kiváltott hatásokhoz képest.
Ennek fényében a brazil jogban régóta ismert bírósági határozatok a precedensek és
a jogtudomány tanulmányozásának kapuját jelentik. Ami azonban megváltozott, az az a
szemszög, amelyen keresztül a bírói testület kidolgozza és a joghatóság megvizsgálja őket. A
határozatok

koncepciójukban

továbbra

is

olyan

bírói

nyilatkozatok,

amelyek

jogkövetkezményeket határoznak meg, de a brazil felfogás számos kiegészítést ad hozzájuk,
hogy a bírói testület bizonyos tekintéllyel felruházott termékeként használhatók legyenek.
Ehhez azonban olyan szilárd érvelést kell tartalmazniuk, amely
38

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira és Daniel Mitidiero a jelentés klasszikus ismereteit egy kortárs megközelítéssel
ötvözve úgy érvel, hogy a jelentés "alapvető fontosságú a eldöntött ügyek és a joghatóság által adott megoldások
összehasonlítása szempontjából. Ezért jól érthető, hogy milyen kiemelkedő szerepe van a Common Law
rendszerekben. Ugyanezen a vonalon könnyen belátható, hogy egyre nagyobb jelentőséget kap a római-kánoni
hagyományokkal rendelkező országokban, amelyeknek valóban fontos a jogbiztonság és a törvény előtti egyenlőség.
A jól megírt jelentés lehetővé teszi az esetek analóg megértését, ami alapvető fontosságú a precedensek megfelelő
alkalmazásához, valamint a jogtudományi eltéréseken alapuló rendkívüli és különleges fellebbezések
megfogalmazásához". (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Processo de conhecimento. São
Paulo: Atlas, 2012. 144. o.).
39 Az alkotmányosság koncentrált ellenőrzése esetén a rendelkezés kötelező erejű, amint az az Alkotmány 102. cikke 2.
§-ának értelmezéséből következiko , "A Legfelsőbb Bíróság által az alkotmányellenességre vonatkozó közvetlen
keresetekben és az alkotmányosságot megállapító keresetekben hozott érdemi jogerős határozatok minden félre
nézve kötelezőek, és kötelező hatást gyakorolnak az igazságszolgáltatás más szerveire, valamint a szövetségi,
tartományi és önkormányzati szintű közvetlen és közvetett közigazgatásra".
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legitimálni és igazolni.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
E cikk célja, hogy bemutasson egy elképzelést: a bírói döntés új köntöst öltött,
nagyrészt az alkotmányjog és a jogalkalmazás újításainak köszönhetően. Ez az intézmény,
amelyet hagyományosan egy egyedi ügy megoldására irányuló bírói aktusnak tekintettek,
nem tudja megtartani ugyanazokat a jellemzőit, amikor bebizonyosodik, hogy a
bíróságoknak olyan nagy horderejű ügyekben kell dönteniük, amelyekben a joghatóság által
javasolt megoldás az egész lakosságra hatással lesz.
Ezt a változást már a jogalkotó is megértette, amely a 2015. évi polgári perrendtartás
489. cikkét szerkesztette meg, olyan érvelési követelményekkel, amelyek a határozatból a
normatív racionalitást kívánják kihámozni. Az a határozat, amely precedensként kíván
érvényesülni, több annál, hogy a feleknek megmagyarázza, miért adtak helyt az egyikük
kérelmének, jó érvektől függ, amelyeket a jövőben maga az igazságszolgáltatás is
figyelembe vesz.
Végezetül térjünk vissza a cikk elején említett esetre: ha a Szövetségi Legfelsőbb
Bíróság alkotmányosnak tartja a mikrokefáliás magzatok abortuszát, akkor be kell mutatnia
azokat az okokat, amelyek a minisztereket ilyen döntés meghozatalára késztették. Ez
minden kétséget kizáróan egy bírósági határozat révén fog megtörténni. Ez a határozat
azonban nem csak az egyik fél számára jár majd anyagi jogi következményekkel.
Ellenkezőleg, amikor az abortusz kérdésével szembesül, a Bíróságnak meg kell magyaráznia
az okot és az indokokat, amelyek alapján a terhesség megszakítását az egész társadalom
számára elismeri. A döntés indoklása minden bizonnyal a brazil társadalom élethez való
joggal kapcsolatos alapvető értékrendjének részévé válik.
Az alkotmánybírósági döntés tehát nem egy konkrét ügy megoldásának egyszerű
aktusa. A bírósági döntés meghozatala manapság azt jelentheti, hogy normatív módon
meghatározzuk az állam útjait és azokat az indokokat, amelyek alapján a joghatóság a
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intézkedések.
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A BRAZIL ALKOTMÁNYOSSÁGI ELLENŐRZÉSI RENDSZER: A JOGOK VÉDELME ÉS A
REND VÉDELME KÖZÖTT
Alexandre Walmott Borges1
Fabiana Angélica Pinheiro
Câmara2
Ivette Esis Villaroel3

BEVEZETÉS
A cikk témája az alkotmányossági ellenőrzés alakulása a brazil alkotmányos
rendszerben. A téma problematizálása azon besorolás alapján történt, hogy az
alkotmányossági ellenőrzési rendszerek eltérő működési prioritásokat mutathatnak. Ezek
lehetnek az alapvető jogokat védő rendszerek, vagy az objektív rendet védő rendszerek. Ezt
a problematizálást azért végezték el, hogy a hét nemzeti alkotmányt az egyik vagy a másik
ellenőrzési rendszerbe sorolják.
Az alkalmazott megközelítés lehetővé teszi a brazil alkotmányossági ellenőrzés
történetének megértését az egyes alkotmányos szakaszokban e rendszerek teleológiáiból. A
kutatás egy másik fontos eleme a rendszer ellenőrzése a

1

Jogi doktorátus - UFSC. Történelem szakos doktorandusz - UFU. Az Uberlândiai Szövetségi Egyetem (UFU) docense. Az
UFU és az UNESP jogi posztgraduális programjainak résztvevői (látogató), valamint az UFU bioüzemanyag. Az
Amerikai Összehasonlító Alkotmánytani Tanulmányok Laboratóriumának (LAECC) vezető kutatója. Ez a cikk a
FAPEMIG által finanszírozott projekt része, egyetemes igény.
2 PhD-hallgató társadalomtörténetből - UFU. Master's Degree in International Trade - Reading, Egyesült Királyság. Az
Amerikai Összehasonlító Alkotmánytani Tanulmányok Laboratóriumának (LAECC) munkatársa.
3 Posztdoktori jogi program, jogi mesterképzés, Uberlândiai Szövetségi Egyetem (UFU) - PNPD-CAPES. PhD nemzetközi
jogból (Universidad de València, Spanyolország); diploma felsőfokú tanulmányokból (DEA, Universidad de València,
Spanyolország); mester nemzetközi magánjogból és összehasonlító nemzetközi jogból (Universidad Central de
Venezuela, Venezuela); bankjog szakirány (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) és jogi alapképzés (La
Universidad del Zulia, Venezuela). A São Paulo-i Egyetem (USP) Nemzetközi Befektetési Vitarendezési Központ és
Állandó Választottbíróság (ICSID/CPA) kutatási alcsoportjának koordinátora, a Nemzetközi Bíróságok Tanulmányok
Központja (NETI). Az Amerikai Összehasonlító Alkotmánytani Tanulmányok Laboratóriumának (LAECC) külföldi
kutatója.
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az alkotmányossági ellenőrzés mint az alapvető jogok védelmét szolgáló eljárási rendszer,
vagy differenciáltan az alkotmányossági ellenőrzés rendszere, amely az alkotmányon kívüli
szabályok alkotmányhoz kapcsolódó globális ellenőrzésére irányul.
A szöveg célja, hogy elemezze a brazil alkotmányossági ellenőrzési rendszer
természetét, mint az alapvető jogok védelmét szolgáló ellenőrzési rendszer vagy mint a
rend általános ellenőrzésének rendszere. A konkrét célok a rendszer e jellegének elemzése
az alkotmányozás minden egyes időszakában, 1824-től 1988-ig.
A probléma megközelítése a rendszerek két típusa közötti általános osztályozással
történt: (1) a jogrendszer általános védelmét szolgáló rendszerek, általában az objektív
alkotmányossági ellenőrzés rendszerei; (2) az alapvető jogok szubjektív helyzetének
védelmét szolgáló rendszerek, általában az alkotmányosság szubjektív ellenőrzésének
rendszerei. Ebből az osztályozásból kiindulva ellenőrizték az alkotmányossági ellenőrzési
rendszer jellegét az egyes nemzeti alkotmányos időszakokban. Még az 1824-es
alkotmányosság is bekerült, annak ellenére, hogy nem mutatott be bírói ellenőrzési
rendszert. Az egyes alkotmányos korszakok kontextusba helyezése lehetővé tette
számunkra annak ellenőrzését, hogy a nemzeti alkotmányos modellek az alapvető jogok
felemelkedésének modelljeit váltogatták az állam okai felemelkedésének korszakaival. Az
eredmények azt mutatták, hogy az állam okai felemelkedésének időszakai az objektív
ellenőrzés megjelenésének időszakai, az alapjogok felemelkedésének időszakai pedig az
alkotmányosság szubjektív ellenőrzésének megjelenésének időszakai. A következtetés az,
hogy a 46-88 (jelenlegi) rendszer, hibrid modell, amelynek tendenciái a modell objektív
ellenőrzés.
A szöveg felépítése négy témakörből áll: az egyik, kezdeti, a téma megközelítésének
alapelméletéről; a második, az 1824-es és 1891-es alkotmányok brazil alkotmányos
modelljéről; a harmadik, a 34-es, 37-es és 67-es alkotmányosságról; a negyedik, a 46-os és
88-as alkotmányos modellről.
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1. AZ ÉRTELMEZÉS ELMÉLETI ALAPJA: A JOGOK ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLLAPOTA
Gustavo Zagrebelsky megkülönbözteti az alkotmányos rendeket aszerint, hogy mi a
fő célja az alkotmányossági ellenőrzés védelmének. Vannak tehát olyan alkotmányos
rendek, amelyek alkotmányossági ellenőrzési rendszerei a szubjektív alkotmányos jogok
(különösen az alapjogok) védelmét szolgálják, más alkotmányossági ellenőrzési rendszerek
pedig a jogi szabályokkal (tehát az alkotmányon kívüli szabályokkal) való objektív
szembenállásban a jogi-alkotmányos rend védelmét célozzák. Zagrebelsky osztályozásának
kiindulópontja az amerikai rendszerre épülő diffúz ellenőrzési rendszerek és a kontinentális
Európára épülő objektív ellenőrzési rendszerek közötti felosztás. Az ellenőrzési intézmények
e két történelmi modellje között az az összefüggés áll fenn, hogy a szubjektív ellenőrzési
rendszerek az anticipáció és az alapvető jogok felemelkedésének gondolatára épülnek a
jogalkotó és az adminisztrátor intézkedéseivel szemben; az objektív ellenőrzés rendszerei a
jogalkotónak a jogrend alakítására vonatkozó általános hatalmáról szóló elképzelésből,
beleértve az alkotmányt is, és ezért csak a későbbi időszakokban - a 20. században alakultak ki az alkotmányossági ellenőrzés bírósági rendszerei (ZAGREBELSKY, 2008;
BUNDESVERFASSUNGSUNGERICHT , 2016; ENGDAHL, 2000; USA SUPREME COURT, 2016).
A szubjektív vagy egyéni jogok elsődleges gyámságának ellenőrzési rendszerei azok,
amelyek a konkrét esetben az ellenőrzés diffúz, esetleges formáit választották. A normák
közötti védelem objektív ellenőrzésének rendszerei azok, amelyek az absztrakt elemzés
cselekvés általi koncentrált ellenőrzését választották. A formák közötti különbség mellett az
absztrakt rendszer a diffúz rendszerhez képest későn fejlődött ki (ZAGREBELSKY, 2008;
REPUBBLICA ITALIANA - CORTE COSTITUZIONALE, 2012; USA SUPREME COURT, 2016;
FRANCIAORSZÁG - CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 2016).
A két rendszer közötti különbség az eredetükben rejlik, azaz aszerint, hogy a nemzeti
államok szerveződésének idején (18. és 19. század) hogyan épültek fel ezek a rendszerek.
Ma a különbségek kevésbé hangsúlyosak, sok helyen előfordulnak.
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Államok, hibrid vagy vegyes rendszerek kialakulása. Ez a hibridizmus könnyen megfigyelhető
olyan rendszerekben, amelyek az alkotmányossági ellenőrzés szinkretikus formáit
egyeztetik össze a koncentrált ellenőrzés és a diffúz rendszer között (ZAGREBELSKY, 2008;
BRASIL STF, 2016).
A rendszerek közötti különbségek eredete két vonalon követhető nyomon: az egyik a
jogállamiságtól, az angol rendszertől az USA-ig, a másik a kontinentális Európától és az
európai jogállamiságtól. Az angol-amerikai rendszer eredete az, hogy a jogról mint
tökéletesítendő dologról van szó, és nem a jogalkotó munkájával jön létre. A jogot úgy
tekintik, mint valami befejezetlen dolgot, amelyet fel kell fedezni (tehát előzetesen
létezőnek) és a konkrét esetben meg kell alkotni, egy olyan dialektikában, amelyben a
bíróságok és a parlament között nincs különbség a jog megalkotásában. Az Egyesült
Államokban az írott és szerves alkotmány léte megerősítette az alapvető jogok jellegét, mint
olyan jogokét, amelyek nem szenvedhetnek korlátozásokat vagy korlátozást - magasabb
rendű jog. A kontinentális európai rendszer más módon a jogalkotónak adott felhatalmazást
arra, hogy a jogokat törvénybe foglalja: az alapvető jogok azok, amikről a törvény azt
mondja, hogy azok. A 19. század folyamán a kontinentális európai jogállam a jogállami
jogállam volt, és még csak nem is létezett az alkotmányosságot ellenőrző bírósági rendszer
(ZAGREBELSKY, 2008; FIORAVANTI, 2012).
Az alkotmányossági ellenőrzés azon rendszerei, amelyeknek központi célja a
szubjektív vagy egyéni alkotmányos jogok védelme, az angol rendszerben a jog és az
alkotmány fogalmával kezdődnek, és az amerikai alkotmányosságban találják meg
legmegalapozottabb formájukat4 . A szubjektív vagy egyéni alkotmányos jogok
gyámságának teleológiájával működő kontrollrendszerek működése azon elképzelésekből
fakad, amelyek szerint az alapjogok a jogalkotó vagy akár a bírói tevékenységet megelőzően
léteznek (ZAGREBELSKY, 2008).
Másrészt az európai államokra jellemzőek az objektív alkotmányossági ellenőrzési
rendszerek, amelyek objektív elemzést végeznek az alkotmányszöveg és a jogi szöveg,
illetve az alkotmányon kívüli szöveg közötti antinomikus konfliktusokról. Az ilyen típusú
rendszerek a
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4

A paradigma az 1804-es, gyakran említett Marbury kontra Madison ügy (US SUPREME COURT, 1803).
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20. századi fejlődése, tehát későbbi fejlemények, mint a szubjektív alkotmányos jogok
ellenőrzésének a 19. században (vagy, ha az angol anyagi alkotmányosságot tekintjük, a 18.
század óta5 ) kezdődő rendszerei. Ezen objektív rendszerek alapvető oka a szubjektív
jogrendszerhez

képest

differenciált

eredetükben

rejlik:

az

objektív

ellenőrzési

rendszerekben a jogalkotó szuverenitásának eszméje érvényesült, ellentétben a szubjektív
jogok gyámsági rendszereivel, amelyek a jogalkotó tevékenységét a jogok elsőbbsége és logikai és anyagi - elsődlegessége révén korlátozzák a jogalkotó által előállíthatóval
szemben (ZAGREBELSKY, 2008; JUDT, 2007).
A 19. század objektív ellenőrzési rendszereiben nem volt az ellenőrzés eljárásibírósági formájának strukturálása. Amint fentebb említettük, az uralkodó forma a jogalkotó
szuverenitása volt, függetlenül attól, hogy ez a jogalkotó az uralkodó vagy a törvényhozás
volt. A 20. században, a 19. századhoz képest bekövetkezett változással, ez a rendszer azon
logika mentén működött, hogy az alkotmány volt az a paraméter, amely nemcsak a
közigazgatást, a bírót, hanem a jogalkotót is kötötte. Az amerikai típusú ellenőrzési
rendszerekkel ellentétben az ellenőrzési rendszer az alkotmánnyal szemben a teljes
normatív rend globális objektív ellenőrzésévé vált. Ebben a logikában az alkotmányossági
ellenőrzés által biztosított alapjogvédelem felhígul a globális ellenőrzésben (az amerikai
rendszerben ez a logika az alapjogok elsőbbsége az ellenőrzésben) (ZAGREBELSKY, 2008).
E kettős besorolás alapján elemezhetjük a brazil alkotmánytörténetet a hét
alkotmányos korszakban, meghatározva, hogy az egyes korszakok alkotmányos rendszerei a
jogok elsőbbségének hagyományát követték-e, vagy éppen ellenkezőleg, a jogállamiság
hagyományát.

5

Az angol rendszer és az amerikai rendszer közötti különbség az, hogy az utóbbiban a törvényhozás és az organikus
alkotmány függvényében létezik egy valódi alkotmányossági ellenőrzési rendszer. Az angol rendszerben egy sokrétű,
különböző forrásokból származó rendszer létezik, a jogok elsőbbségének és elsőbbségének gondolatával. Az angol
rendszerben a parlament szuverenitása nem a törvényhozás szuverenitásának szinonimája, hanem inkább a
parlamentnek a kormányzatban, vagy akár mint bírói testületnek a kiemelkedő szerepét jelenti. Az angol jogfelfogás
ellenáll a jog eredeti keletkezésének gondolatának. A jogot a bírák, a parlament fedezi fel és tárja fel, anélkül, hogy a
jog megalkotóinak címkéjét adnánk nekik. Ezen a vonalon a megírt és törvénybe iktatott szerves alkotmány
szükségtelen (ZAGREBELSKY, 2008).
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az ellenőrzés hagyománya, mint az objektív törvényes rend korlátozója6 .

2. AZ ÁLLAM ÉS AZ ALKOTMÁNY A LIBERÁLIS KORSZAKBAN: A

AZ 1824-ES CSÁSZÁRI

ÉS AZ 1891-ES REPUBLIKÁNUS
Az 1824-es császári nemzeti állam az alkotmányban a liberális állam és a liberális
alkotmányosság általános formuláját fogadta el: az alkotmány által feltételezett hatalom, és
ez a hatalom az alkotmányhoz volt kötve, hogy a társadalom szabadsága ne szenvedjen
csorbát. Ideális esetben az alkotmánynak korlátoznia kellett volna az államhatalmat és
korlátoznia az alapvető egyéni jogokat. Ezt a birodalmi alkotmány félmerev jellege
képviselte. A jogokat és az államszervezetet az alkotmányos merevség védte, az alkotmány
más részeit nem. Az alkotmányban a jogokat a 79. cikk hosszú listája rögzítette. A rendszer
választási képviseleti rendszer volt, amelyben a szuverén uralkodó kiemelkedő szerepet
játszott a választott testületek feletti felemelkedés változatos viszonyai között. A hatalmi
ágak szétválasztása funkcionális négyosztatúsággal történt (BRASIL CONSTITUIÇÃO DO
IMPÉRIO DO BRAZIL, 1824).
Ebben a birodalmi alkotmányban két szempont volt figyelemre méltó: a szuverén
uralkodó szerepe és a jogok anyagi és formális védelme. E két szempontot Benjamin
Constant műveinek a keletkezett szövegre gyakorolt hatása alapján lehet megérteni.
Constant olyan intézményi projektet tervezett, amely az egyéni jogok elsőbbségét és a
parlamenti szuverenitás korlátozását célozta. Constant gondolkodása konzervatív volt a
parlamenti szuverenitás kérdéseit illetően, reagálva arra, amit a forradalom utáni években a
parlamenti szuverenitással való visszaéléseknek nevez. A szerző meglehetősen kritikusan
viszonyult a közvetlen vagy gyülekezeti demokrácia formáihoz, emlékeztetve arra, hogy
ezek a formák összeegyeztethetetlenek "a modernek szabadságával" (CONSTANT, 1815;
CONSTANT, 2003)".
Constant az angol anyagi alkotmány modelljét kereste, hogy korlátozza a

6

A szövegben az 1969. évi 01. számú EK-számot nem fogadják el alkotmányként.
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a

parlamenti

szuverenitás

és

a

"modern

szabadságjogok"

megfoghatatlan

felsőbbrendűsége. Az általa bemutatott terv egy mérséklő hatalom volt, amelyet az
uralkodó képvisel, és amely képes megfékezni a parlamenti akaratot, vagy az állam politikai
irányítása érdekében a népszuverenitásra hivatkozni. A hatalom alapja a nemzet - és nem a
nép - volt, és az uralkodó volt a nemzet legitim képviselője a közgyűlés mellett (de a
moderátor előjogával az utóbbi felett). A fiatal brazil állam számára ez a császárra
támaszkodó egység és koordináció volt az ideális formula a gyűlések, illetve a
helyi/regionális hatalmak frenetikus ritmusának megakadályozására. Ez egy olyan
rendszerben történt, amely kezdettől fogva a területi széttagoltság megakadályozására
törekedett, és a helyi és nemzeti szintek közötti egyeztetést tűzte ki célul. Az 1824-es
alkotmányos rendszer a jogokat a politikai rendszer kvintesszenciájává emelte, szinkronban
a császári moderátor korlátozásával és védelmével (CONSTANT, 1815; CONSTANT, 2003;
VIANNA, 1993)7 .
E jogok anyagi megvalósulását egy sor olyan értelmezési, alkalmazási és jogi
kultúrára vonatkozó kritérium korlátozta, amelyek korlátozták, szelektívvé és kizárólagossá
tették őket. Másrészt a moderátor/monarcha egysége a nemzettel, sőt a vallási egységgel
is megerősítette a territorialista alkotmányos stratégiát. A territorializmus a terület
épségben tartásának kulcsfontosságú folyamatát jelentette, távol tartva a dezintegráló
centrifugális/centripetális, azaz szeparatista mozgalmakat (SCHWARTZMAN, 2007; VIANNA,
1993; FERRAJOLI, 2001)8 .
7

A cikkek sorozata eléggé magyarázza ezt a képletet: 9. cikk: A politikai hatalmak megosztása és összehangolása az az
elv, amely megőrzi az állampolgárok jogait, és a legbiztosabb módja annak, hogy az Alkotmány által nyújtott
garanciák hatékonyak legyenek. 10. cikk. A brazil császár alkotmánya által elismert politikai hatalom négy: a
törvényhozó hatalom, a moderátori hatalom, a végrehajtó hatalom és a bírói hatalom. 11. cikk. A brazil nemzet
képviselői a császár és a közgyűlés.
A Brazil Birodalomban mindezek a hatalmak a Nemzet küldöttségei. A
Mérséklő Hatalom a kulcsa minden politikai szervezetnek, és a Császárra, mint a Nemzet Legfelsőbb Fejére és Első
Képviselőjére ruházzák, hogy szüntelenül őrködhessen a többi Politikai Hatalom függetlenségének, egyensúlyának és
harmóniájának fenntartása felett. 178. cikk: Csak az alkotmányos, ami a politikai hatalom korlátait és a politikai
hatalomhoz való hozzárendelését, valamint az állampolgárok politikai és egyéni jogait érinti. Mindazt, ami nem
alkotmányos, a rendes törvényhozás a fent említett formalitások nélkül is megváltoztathatja. 179. cikk. A brazil
állampolgárok polgári és politikai jogainak sérthetetlenségét, amely a szabadságon, az egyéni biztonságon és a
tulajdonon alapul, a császári alkotmány a következő módon garantálja (BRASIL CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO DO
BRAZIL, 1824).
8 Az alkotmányos stratégiák jobban elemezhetőek Philip Bobbitt munkájában. A szerző szerint az államok alkotmányos
stratégiák révén valósulnak meg, és ezek különböző célokat követhetnek (BOBBITT, 2003). Az elszakadás elkerülése
nem tekinthető a decentralizáció tiltásának szinonimájaként. A decentralizáció valósággá vált
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Az alkotmányosság bírósági ellenőrzésének rendszerére nem volt formula, és még a
jogalkotási folyamat esetleges alkotmányellenességeit is kifejezetten a közgyűlésnek kellett
ellenőriznie (a törvények felfüggesztésével és ellenőrzésével), vagy általános módon a
moderátornak. Bár az 1824-es alkotmányos rendszer messze állt az egyéni jogok eljárási
ellenőrzéssel történő védelmének képletétől, mégis példátlan módon, de kevéssé objektív
módon mutatta be a jogokkal egyenrangú és egyidejű garanciákat (GROFF, 2008).
Bár a köztársaság kikiáltása és az 1891-es alkotmány megjelenése megváltoztatta a
kormányzati formát és rendszert, valamint az államformát, a köztársasági modell
fenntartotta a liberális alkotmányosság formálását. Az 1891-es szöveg programadó tartalma
a régi birodalmi rendszer leküzdése volt, bár fenntartotta a jogállami alkotmány klasszikus
liberális modelljét: a választójogi képviseletet, az állampolgári jogokat és a hatalmi ágak
szétválasztását. A moderátor kizárása az új alkotmány egyik korai vívmánya volt. Constant
modellje és az angol modell, valamint a jogállamiság maradék hatásai átadták helyüket az
akkor új amerikai alkotmányos modellnek (CONSTANT, 1815; ZAGREBELSKY, 2008).
A legközvetlenebb következmény az alkotmányosság bírósági diffúz ellenőrzésének
modelljének elfogadása volt. Így a brazil nemzeti rendszer elfogadta azt a rendszert,
amelyben az alkotmányos jogok bírósági védelem tárgyát képezhetik a polgárokat érdeklő
szubjektív jogok konkrét helyzeteiben. Rui Barbosa hangsúlyozta ezt a feladatot, amikor azt
mondta, hogy a brazil ellenőrzés, akkor még a kezdet kezdetén, hermeneutikai ellenőrzés
volt, és nem a jogalkotás hatalma (MAMEDE, 2012)9 .

9

A császárkorban a politikai jogok sokkal inkább a választási legitimáció egyik formáját jelentették, mintsem az eltérő
javaslatok közötti verseny folyamatát. A császárkorban a politikai jogok sokkal inkább a választási legitimáció egyik
formáját jelentették, mintsem az eltérő javaslatok közötti verseny folyamatát. Tegyük hozzá a politikai jogok
birtokosainak korlátozását, a férfi és a népszámlálással kapcsolatos szavazati joggal.
Az intézmény az 1890. évi 848. számú rendelettel jött létre. 1. cikk A szövetségi igazságszolgáltatást a legfelsőbb
szövetségi bíróság és a szekcióbíráknak nevezett alsóbb szintű bírák gyakorolják. 2. cikk A szövetségi bírák
élethossziglani megbízatásúak, elmozdíthatatlanok, és tisztségüktől csak az illetékes bíróság jogerős és
megfellebbezhetetlen ítélete alapján foszthatók meg. Egyetlen bekezdés. Az alsóbb szintű bírák azonban
áthelyezhetők egyik szekcióból a másikba, ha ezt kérik. 3. cikk. Az Alkotmány és a nemzeti törvények őrizetbe
vétele és alkalmazása során a szövetségi bírói testület csak természetben és a fél kérelmére avatkozhat be. 9. cikk A
Bíróság feladata: [...] Egyetlen bekezdés. A Legfelsőbb Szövetségi Bírósághoz is lehet fellebbezni a bíróságok és a
bírák által hozott jogerős határozatok ellen.
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Az alkotmányosság pályáját az 1889-30 közötti köztársasági időszakban a pozitivista
ideológia felemelkedésének epizódjai és a kivételes államokhoz való némi ragaszkodás
jellemezte. Az ostromállapot és némi önkényes szövetségi beavatkozás jellemezte az első
köztársasági időszakot. Már az 1891-es alkotmány megalkotásának folyamatában is voltak
pozitivista javaslatok, amelyek a jogok megfordítását az állam alapjaként, az állam
jogállamaként konfigurálták. A pozitivizmus a jogrend alapelemeként az államérdeket
rögzítette, és igen aktívan részt vett az alkotmányozás folyamatában és az alkotmány
kiadását követő évek jogalkotásában (CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASIL, 2009; BOSI,
1992; JELLINEK, 2002; FIORAVANTI, 2012).
Emiatt a köztársasági alkotmányos rendszer végül is magába olvasztotta a
törvényhozó szuverenitásának modelljének néhány jellegzetes vonását. Ezt az állítást
bizonyítja a polgári törvénykönyvnek a régi köztársaságban betöltött nagy szerepe. Az
alkotmányos mulasztásokat a jogszervezés különböző tartalmairól - a családi jogoktól
kezdve a szociális és gazdasági jogokig - a kódex törvénybe iktatta. Az akadémián a legalista
pozitivizmus is nagyobb teret nyert (ALMEIDA Fº, 2005; FIGUEIREDO, 1972).
A humanitárius jogvédelem kirekesztő, szelektív és kevéssé befogadó alkalmazása a
császárság idején megszokott módon folytatódott a köztársaság idején is. A
császárkorszakhoz képest a politikai jogok visszaesést szenvedtek. A szöveg idealizált
olvasata szerint az 1891-es politikai jogok rendszere általános választójogot vezetett be
minden törvényhozói és végrehajtói tisztségre. A gyakorlatban a választási folyamat
gyakorlatilag a választási csalásokhoz és a választási csalásokhoz kötődött (CÂMARA DOS
DEPUTADOS BRASIL, 2010;

Államok: a) ha a határozat ellentétes volt egy szerződés vagy egyezmény érvényességével, a szövetségi kongresszus
valamely törvényének alkalmazhatóságával, végül az Unió nevében eljáró bármely hatóság gyakorlásának
jogszerűségével - függetlenül a joghatóságtól; b) ha bármely állam törvényének vagy aktusának érvényességét
megkérdőjelezték, mivel az ellentétes az Alkotmánnyal, a szerződésekkel és a szövetségi törvényekkel, és a
határozat a törvény vagy aktus érvényessége mellett szólt; c) ha egy alkotmányos rendelkezés vagy szövetségi
törvény, illetve egy szerződés vagy egyezmény záradékának értelmezése megkérdőjeleződik, és a jogerős határozat
ellentétes a rendelkezésből vagy záradékból származó jogcím, jog, kiváltság vagy mentesség érvényességével
(BRASIL - 848. sz. 1890. évi BRASILIAI TÖRVÉNY).
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FERRAJOLI, 2009; FERRAJOLI, 2001)10 .
Egy másik probléma, amelyet a brazil rendszer a diffúz alkotmányossági ellenőrzés
megvalósításával nem oldott meg kielégítően, a konkrét esetben a brazil rendszer által, az
volt, hogy az ellenőrzéshez nélkülözhetetlen struktúrák, mint például az STF határozatainak
kötelező erejű precedens-tényezője, eltávolodtak. Az általános hatásokkal járó szükséges
kötöttség nélkül a konkrét ügyben hozott ítéletek végül kazuisztikus konkrét esetekké váltak
(MENDES, 2012; MAMEDE, 2012; MENDES, 1995).
Az 1926-os alkotmányreform, miközben az új realitásokhoz való intézményi
korszerűsítésre törekedett, rámutatott azokra a tételekre, amelyek az alkotmányos modell
kimerüléséhez vezettek: az új alkotmányos gazdaságpolitika, a szociális jogok, a föderatív
forma és az alkotmányosság ellenőrzésének szükségessége (BRASIL
- AZ 1926. SZEPTEMBER 3-I ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS, 1926).
1822-től 1889-ig a jogok előtérbe kerültek a moderátorra épülő rendben. 1889 és
1930 között ismét a jogok törvényhozással szembeni előtérbe kerülésének modellje került
elfogadásra, az amerikai alkotmányos modell térhódításával, és az egyes állampolgári jogok
alkotmányossági ellenőrzésének beiktatásával. A két alkotmányos rend azonban nem
rendelkezett egyetemes politikával e jogok védelmére, és a jogok gyakorlása lényegében
kizárólagos és szelektív volt. A köztársasági korszakban a pozitivizmus koncepciói utaltak
arra az új felfogásra, amely 1930 után a brazil alkotmányosságban érvényesült.

3. A TEKINTÉLYELVŰ SZOCIÁLIS ALKOTMÁNYOSSÁG VAGY AZ ÁLLAM OKAINAK
ALKOTMÁNYOSSÁGA
A 30-34-es alkotmányos törés valami többet jelentett, mint a beiktatott
10

A korlátozások egy része a birodalom végéből származik, mint például az írástudatlanok szavazati tilalma, amelyet a
"Saraiva-törvény" hozott. Az 1890. júniusi 510. sz. rendelet így határozta meg a leendő alkotmány politikai tervét:
Tekintettel arra, hogy a köztársaság végleges megszervezésének felgyorsítása és a nemzetnek a lehető leghamarabb
saját kormányát kell átadni, a legszélesebb demokratikus és liberális alapokon, a tapasztalatok tanulságai,
szükségleteink és a november 15-i forradalmat inspiráló elvek alapján úgy döntött, hogy megfogalmazza egész
közjogunk jelenlegi eredetét, [...] (Szövetségi Szenátus, 510. sz. rendelet, 1890)....] (SZÖVETSÉGI SZENÁTUS, 510. SZ.
RENDELET, 1890).
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társadalmi és gazdasági rend a brazil alkotmányosságban. Az 1934-es alkotmányt a
kollektív/állami megoldás és a társadalom feletti állami irányítás ideológiai víziója, valamint
a jogalkotónak a jogokkal szembeni felemelkedésének előrejelzése töltötte fel. Az 1934-es
alkotmány gazdasági és szociális rendje sokkal inkább az állami gazdaságpolitikát jelzi, mint
az alapvető szociális jogok listáját. A pozitivizmus erkölcsi víziójának az alkotmányos
rendben való térnyerése az 1937-es szöveggel erősödött meg. A pozitivizmus
kollektivizmusa/államisága túllépett a szerveződés anyagi irányán, és megértette, hogy az
állami irányítás megfelel az állam erkölcsi projektjének követelményének (RODRÍGUEZ,
2000; FGV CPDOC, 2015)11 .
A 34. és a 37. alkotmányos rendszerre az akkor hatályos autoriter jobboldali
projektek voltak hatással, és e projektek vitatható jogállamisági jellege, beleértve a 34.
alkotmányt is. Mindkét alkotmány az állam abszolút elsőbbségének projektjét tartalmazta,
amelyet mindig a törvényhozás (egyes esetekben a végrehajtó hatalom által képviselt
törvényhozás) elsőbbsége kötött. E szövegek alkotmányos tervei a közszféra és a
magánszféra állami szabályozásának gondolatát hozták magukkal, és azt, hogy ez a
szabályozás a jogállamiságot mint a két szféra önkényének csökkentését szolgáló állapotot
képviseli. Ez a korlátozás abban különbözött a liberális alkotmányosság által elképzelt
korlátozástól, hogy nem adott hitelt a társadalom természetes erőinek, mivel, mint láttuk,
az állam volt felelős a társadalom erkölcsi irányításáért. Az állam lenne felelős a köz- és
magánirányításért. A 34-37-es jogállam a tekintélyelvű jogállam volt (ZAGREBELSKY, 2008;
RODRÍGUEZ, 2000; SCHMITT, 1985; SCHMITT, 1996)12 .
Mindkét
beiktatásával,

szövegben
vagy

a

képviseleti

szélsőséges

formát

esetben

a

feladták

az

törvényhozás

osztályképviseletek
tevékenységének

megszüntetésével. A törvényhozói szuverenitást a végrehajtó hatalom testesítette meg. Az
alkotmányosság időszakában az alkotmányosság a
11

A kollektív irányítási projekt nem tévesztendő össze a kollektív jogok alkotmányos projektjével. A kollektív jogok
alkotmányos rendje a jogokat a jogalkotó politikai konformitásával szemben érvényesíti. A 34-es és 37-es rendeletek
a kollektív projekteket hangsúlyozták az egyéni és kollektív jogokkal szemben. Egy kollektív projektben az állam
funkcionális szempontjai elsőbbséget élveznek az alapvető jogok anyagi szempontjaival szemben.
12 Bár a 34-es alkotmányt egy választott alkotmányozó testület hozta létre, tartalma nyíltan állami irányítású volt.

163

A 34. és 37. alkotmányban a végrehajtó hatalom igazgatási struktúrái sűrűsödtek és
erősödtek. Mint elhangzott, nem a közigazgatási struktúrák jelentették önmagában a jóléti
állam (és a szociális és gazdasági jogok) kiterjesztését, hanem az állami gazdaságpolitika
kiterjesztését, amely végső soron az alkotmányok gazdasági és társadalmi rendjén alapult
(CANO, 1999; FIORI, 2003)13 .
Az alkotmányossági ellenőrzési rendszer jelentős módosításokon ment keresztül. A
szövetségi szenátus átvette az alkotmányellenességi határozatok általános kötelező erővel
történő előmozdítását. A bíróságok az alkotmányellenesség kimondásának feltételeként
minősített többséget állapítottak meg. Az alkotmányossági ellenőrzés rendszerének a
beavatkozó képviseletbe való beillesztése a föderatív konfliktusok objektív ellenőrzését
kívánta

gyakorolni.

Az

1937-es

alkotmány

újszerű

formulát

vezetett

be

az

alkotmányellenesnek nyilvánított szabály megerősítésére, amelyet a törvényhozás
kétharmada erősített meg. Az 1937-es szöveg az igazságszolgáltatást a törvényhozó és a
végrehajtó hatalom előtt kisebbségi helyzetbe helyezte az ellenőrzés tekintetében (BRASIL
CONSTITUIÇÃO DOS EUB , 1934; BRASIL - CONSTITUIÇÃO DOS EUB , 1937; MENDES, 1995)
.14
A tekintélyelvű vonások modellje a 46-os demokratikus alkotmányos időszak
megszakítása után az 1967-es (vagy 67-es, 69-es) alkotmányossággal folytatódott. Ebben az
alkotmányos modellben a tekintélyelvű alkotmányozó hatalom rendje a jogok és az
alkotmány felett lebegett. A szuverén szuverenitásnak ez a rendje az intézményi
aktusokban, az 1969-es nagy módosításban és a kongresszusi működés felfüggesztésének
pillanataiban öltött testet (BRÁZILIA, 1964-1969; BRÁZILIA ÖSSZEFOGLALÓSÁGA AZ
ELLENŐRZÉSSEL
13

A 34. évi alkotmány a végrehajtó és a törvényhozó hatalom aktusainak a bírói testület általi felülvizsgálhatóságát
korlátozó cikket tartalmaz: 68. cikk - Tilos, hogy a bírói testület kizárólag politikai kérdéseket ismerjen (BRASIL
CONSTITUIÇÃO DOS EUB
, 1934).
14 12. cikk - Az Unió nem avatkozhat be a tagállamokra jellemző ügyekbe, kivéve: [...] V - a 7. cikk I. pontjának a-h.
betűiben meghatározott alkotmányos elvek betartásának biztosítása és a szövetségi törvények végrehajtása
érdekében; [...]. VII - a szövetségi bírák és bíróságok rendeleteinek és határozatainak végrehajtására. [...] 2. § - Ha az
V. pont szerinti első eset bekövetkezik, a beavatkozásra csak azt követően kerülhet sor, hogy a Legfelsőbb Bíróság a
köztársasági főügyész provokációjára megismeri az azt elrendelő törvényt és megállapítja annak alkotmányosságát.
[...] 4. § - A beavatkozás csak felfüggeszti az azt kiváltó állam jogát, és csak ideiglenesen szakítja meg az azt kiváltó
hatóságok tevékenységét, amelyek felelősségre vonását elő kell segíteni. 5º § - A VII. bekezdés értelmében, valamint
a helyi bírói hatalom szabad gyakorlásának biztosítása érdekében a beavatkozást a Legfelsőbb Bíróság vagy adott
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esetben a Választási Bíróság kéri a köztársasági elnöktől, és a kérelmező fél megbízhatja a bírót, hogy a végzés vagy
határozat végrehajtását végrehajtsa vagy felügyelje (BRASIL CONSTITUIÇÃO DOS EUB , 1934).
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AZ 1969. ÉVI 01. SZ. ECB ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAK SZERINT).
Az absztrakt normakontroll beillesztése, bár az EK az 1946-os alkotmány idején
vezette be, a katonai diktatúra autoriter pályáján, a 67-es alkotmány előtti törvények
körébe fészkelte be magát. Figyelemre méltó, hogy az absztrakt kontroll beillesztésének
logikája a régi beavatkozó képviselet módosításával nem a jogok védelméért, hanem a
törvények központi ellenőrzéséért küzdött a szövetség egész területén, a rend globális
ellenőrzését a központi normarendnek megfelelően alakítva. Az absztrakt normatív kontroll
rendszerének bevezetése egybeesik a tekintélyelvű időszak eljövetelével és reformjaival.
Világos tehát, hogy az ellenőrzés nem a jogok védelmének reményteli előrejelzése volt,
hanem az - új - tekintélyelvű rend fenntartása (BRASZÍLIA 16. számú alkotmánymódosítása,
1965; MAMEDE, 2012; MENDES, 1995)15 .
1965 óta, az EK 16. sz. bevezetésével a rendszer kétféleképpen strukturálódott:
diffúz ellenőrzés a fellebbezéseken keresztül vagy konkrét ügyekben felmerülő
incidensként; és az alkotmányellenességre vonatkozó közvetlen keresetek növekvő
részvétele az absztrakt ellenőrzésben és a kereset útján. A beavatkozó képviseletek kezdtek
teret veszíteni az absztrakt ellenőrzésben az alkotmányellenesség közvetlen akciói javára.

4. AZ 1946-OS ÉS 1988-AS DEMOKRATIKUS ALKOTMÁNYOK
Az 1946-os és az 1988-as alkotmányok voltak azok, amelyek a brazil
alkotmánytörténetben a demokratikus jogállamiság struktúráját képviselték (illetve az
1988-as szöveg esetében még mindig képviselik). Mindkettőben az egyéni jogok, a széles
körű

politikai

részvételi

jogok,

valamint

a

szociális

és

gazdasági

jogok

kombinálódtak/lesznek. Mindkettőben a képviseleti rendszer működése a pártok versenyén
és a

15

A 95. cikk I. pontja új szövegezést kapott: k) a köztársasági főügyész által továbbított képviselet valamely szövetségi
vagy állami törvény vagy normatív aktus alkotmányellenessége ellen; [...] (BRASZÍLIAI ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS
1965. évi 16. sz. módosítása). Az emblematikus eset az 1970. évi 1077. sz. törvényerejű rendelet
alkotmányosságának vizsgálata. A tárgyalás eredményeként az STF egyik miniszterét eltávolították, mivel nem értett
egyet az 1971. évi 849. számú panasz ügyében hozott határozatban foglaltakkal.
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a választópolgárok egyetemessége, átlátható és szabályos választásokkal .16
Az 1946-os alkotmány az 1934-ben és 1937-ben létrehozott ellenőrzési rendszer
egyes struktúráit fejlesztésekkel megtartotta. A föderatív szövetség alapelveit jobban
szabályozták, így 1965-ig ez az intézkedés lett az egyetlen a brazil jogban a koncentrált
ellenőrzés rendszerében. Az intézkedés kezdeményezése kizárólag a köztársasági főügyész
hatáskörébe tartozott. A diffúz ellenőrzésben továbbra is fennmaradt az a korábbi
elképzelés, hogy a szenátus részt vesz a fegyelemben, hogy egy konkrét ügyben hozott
döntésekből általános hatásokat érjen el. A rendkívüli fellebbezés útját, az alkotmányos
ügyek visszatérésével, az 1891-es alkotmány ó t a eltelt általános vonalakon tartották fenn
(MENDES, 1995; MENDES, 2012; MAMEDE, 2012).
Az 1988-as alkotmánnyal a diffúz és a koncentrált rendszer az alkotmányossági
ellenőrzés történetében a legnagyobb változáson ment keresztül a kezdetektől fogva. A
változások egy része az eredeti szöveggel, más része az alkotmánymódosításokkal történt.
Új cselekvéseket és a diffúz szabályozás differenciált modulációját vezették be.
Általánosságban elmondható, hogy 1988 után megerősödött az absztrakt és
koncentrált ellenőrzés. Először is, új fellépéseket vezettek be, mint például az ADC-k és az
ADPF-ek. Az absztrakt rendszer közvetlen keresetekkel, megállapítási keresetekkel és az
alaptörvény megsértésére vonatkozó jogalapokkal volt felszerelve, amelyek mindegyike
alkalmas az alkotmányos normák általános ellenőrzésének végrehajtására. Az intervenciós
képviseletet a PGR petíciójának felkeltésére alkalmas új érzékeny elvek beillesztésével
tartották fenn. Másodszor, a rendkívüli fellebbezést kötelező erejű precedens lehetősége és
az elfogadhatóság általános visszahatásszűrőjének előírása kísérte.
A beavatkozó képviselet tartalma az 1988-as alkotmánnyal bővült. A szöveg túllépett
a képviseleti struktúrák és a helyes pénzügyi gyakorlatok tiszteletben tartásának
hagyományos elvein, és az emberi jogok védelmét is az emberi személy jogaira irányította.
Ezzel a képviselet a szövetségen belüli tiltott cselekmények ellenőrzésére irányuló akcióból
átváltott,
16

Bár az analfabéták szavazására csak 1985 után került sor.
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a szövetségi szervek közötti konfliktusok esetén a szövetségi szervek ellenőrzésére irányuló
fellépés, ha azok megsértik az alapvető jogok rendelkezéseit. Az STF ítéleteinek konkrét
elemzése az adott időszakban ténylegesen azt mutatja, hogy a szövetségi beavatkozás
lehetősége a személyiségi jogok megsértése miatt távoli hipotézis, mivel "a beavatkozó
intézkedés kivételessége" (STF - IF N° 114, 1991; BRAZILIA - LAW N° 12.562, 2011)17 .
Az 1988-as alkotmány új eszközt vezetett be az alapvető jogok érvényesítésére, a
bírósági végzést. Ezt az eszközt olyan egyének vagy csoportok használhatják és
javasolhatják, akiknek alapvető alkotmányos jogát szabályozási norma hiányában
meghiúsították vagy meghiúsították. Az e tevékenység természetéről és pályájáról való
megértés pályája azt mutatta, hogy csak a 2000-es évtizedben ért el jobb körvonalakat, és a
felhasználást szabályozó törvény csak 2016-ban jelent meg (STF - NEWS, 2007; BRAZÍLIA 13.300. számú törvény, 2016).
Az alkotmányos jogok érvényesítését szolgáló alkotmányellenes szabályok
megalkotásának elmulasztására irányuló jogalkotói mulasztást a mulasztás általi
alkotmányellenesség újszerű - 1988-ban - közvetlen keresetével támasztották alá. A
végzéssel ellentétben, amely az egyéni vagy kollektív szubjektív jogok védelmére irányuló
kereset, ez az absztrakt mulasztási kereset a jogrendszer általános védelmére irányult,
objektív módon. A szabályozó eljárási törvény csak 2009-ben jelent meg. A kereset
alkalmazását a határozatok hatályával kapcsolatos bizonytalanságok jellemezték, sőt, még a
bírói parancs meghatározását, az extravizíciót és a más hatalomba való beavatkozást
elválasztó meridiánnal kapcsolatos bizonytalanságok is (Brazília - 12.063. sz. törvény, 2009;
Brazília - 3.682. sz. törvény, 2007).
Az alkotmánymódosítás beillesztése és a szabályozási eljárási törvény megalkotása
után az absztrakt kontrollrendszer két központi alkotmányossági keresettel alakult ki: az
alkotmányellenesség közvetlen keresetével és a megállapító keresetével.
17

34. cikk Az Unió nem avatkozhat be az államokba vagy a szövetségi körzetbe, kivéve:[...] VII - a következő
alkotmányos elvek betartásának biztosítása: a) köztársasági forma, képviseleti rendszer és demokratikus rendszer; b) az
emberi jogok; c) önkormányzati autonómia; d) a közvetlen és közvetett közigazgatás elszámoltathatósága; e) az
állami adókból származó bevételekből, beleértve a transzfereket is, az oktatás és a cselekvések fenntartása és
fejlesztése, valamint a közegészségügyi szolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében szükséges minimális
összeg felhasználása (BRAZÍLIA - SZÖVETSÉGI ALKOTmány, 1988).
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alkotmányosság. Ez utóbbi azt szolgálta, hogy az STF-et olyan bíróságként alakítsák ki, amely
megerősíti vagy szankcionálja a hatályos szabályokat. Minden olyan helyzetben, amikor a
szabályok alkotmányosságával kapcsolatban bírósági vita alakul ki, a kereset benyújtása az
STF-hez lehetővé teszi, hogy az döntsön a szabály alkotmányosságáról - vagy
alkotmányellenességéről -, megoldva az egyedi és konkrét vitákat. Röviden, ez a rendszerrel
kapcsolatos szabályok objektív ellenőrzésére irányuló kereset, és nem a jogok védelmére
irányuló kereset. A javasolt keresetek többségében a per tárgya a hatóságok adó- és
közigazgatási normái voltak, amelyek megerősítették vagy nem megerősítették a
rendelkezések alkotmányosságát (BRASIL - 9.868. számú törvény, 1999; ATALIBA, 1994).
Mivel az alkotmányellenesség megállapítása iránti közvetlen kereset és az
alkotmányosság megállapítása iránti kereset eljárásjogi hasonlóságokat mutat, a közvetlen
kereset története sok tekintetben nagyon hasonló a megállapítási keresetéhez. Az
alkotmányellenességgel kapcsolatos közvetlen keresetekben az eszköz használatát az
igazságszolgáltatásnak a jogrendszer politikai irányításának eszközeként is megfigyelték,
sokkal inkább, mint a jogok (különösen az alapvető jogok) védelmének eszközeként. A
kereshetőségi joggal rendelkező személyek körének megnyitása a bírói testületet a
jogalkotónak a jogalkotás alkotmányhoz való igazítására vonatkozó mérlegelési jogköréről
szóló viták színterévé alakítja át, a bírói testület meghatározása és körvonalai mellett. Az
objektív ellenőrzés az igazságszolgáltatást - az STF-et - szupertörvényhozóvá teszi,
megerősíti és irányítja a jogalkotói szuverenitást. Az igazságszolgáltatás a normatív rendszer
objektív irányítójává vált/vált, nem pedig a jogállami gyámság elkötelezett központjává
(BRASIL - 9.868. sz. törvény, 1999; ABBOUD, 2012).
Az 1988-as alkotmány értelmében az absztrakt ellenőrzési keresetek alperesi
körének kibővítése vagy azt a hajlandóságot mutatja, hogy a rendszert a jogrendszer
objektív ellenőrzési rendszereként szervezzék meg, a szubjektív védelem korlátozásával. Az
ADPF kialakításakor a 9882-es törvény megvétózta azt a rendelkezést, amely bárkinek
közvetlen hozzáférést biztosított volna az STF-hez. Ugyanez történt a 9868-as törvény
megvétózott rendelkezéseivel is, amelyek széles körű hozzáférést biztosítottak a bármely
más törvényes fél által javasolt intézkedéshez. Ez utóbbi kijelentés paradoxonja az, hogy a
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joggyakorlat a
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Az STF számos legitimált fél számára teremtette meg annak szükségességét, hogy az
absztrakt ellenőrzési keresetek benyújtásához tematikus relevanciát mutasson fel. A
paradoxon abban rejlik, hogy ez megszünteti a széleskörű felülvizsgálatot, beleértve a
jusfundamentális tartalmat is, és a széleskörű felülvizsgálat tilalmát nem azzal az érvvel
adták meg, hogy a felülvizsgálatot szubjektív helyzetekre kell végezni, hanem a bírósághoz
való hozzáférés elherdálásának elkerülése érdekében (BRAZIL - 1.674. számú ÜZENET, 1999;
BRAZIL - 1807. számú ÜZENET, 1999; STF - ADI 4462 - MC, 2011).
Szokatlan helyzetben, az STF gyakorlata által meghatározott alkotmányellenes
szokás, visszavonta az alkotmányos szöveg hatályát abban, amely a szenátus részvételét
igényelte az alkotmányellenes normák általános hatályának visszavonásában. Az a mód,
ahogyan az STF joggyakorlata az ellenőrzési eljárási törvények értelmezése során kialakult,
azt jelentette, hogy a mindenkivel szemben hatályos és kötelező erejű határozatban a
jogalkotó nem vesz részt. Az STF a felüljogalkotó negatív intézkedésekkel (a szabály
érvénytelenségének kimondásával), vagy felüljogalkotó pozitív intézkedésekkel (az
alkotmánynak megfelelő értelmezéssel vagy a szöveg csökkentése nélkül hozott
határozatban) (FAUSTINO és BASTOS, 2008; BRASIL - 9.868. sz. törvény, 1999).
1999-ben, a törvény megalkotásával egy új, fennmaradó és kiegészítő absztrakt
ellenőrzési tevékenység került beillesztésre: az alapvető jogelv megsértésének igénye. E
jogalkotási alkotás általános irányvonala az absztrakt ellenőrzés minden olyan normára,
amelyet az egyéb ellenőrzések nem tartanak be kellőképpen. Bár a kereset elnevezése az
alapelvek védelmét sugallja, mint az alapvető jogok átfogó kifejezését, a jogalkotó által
adott modellezés a keresetet a rendszer objektív ellenőrzésének maradványfedezetévé
alakította át. Így az ADPF az ADI és az ADC által nem szabályozott szabályok ellenőrzésére
szolgál/szolgáltatott, mint az alkotmány kiadása előtt keletkezett szabályok esetében (ezzel
még a befogadás jelensége is az absztrakt/objektív ellenőrzés tárgyává válik) (BRAZÍLIA 9.882. sz. törvény, 1999; ABBOUD, 2012).
Az ADPF és az IF érdekes összetevője, hogy az igazságszolgáltatás alkotmányossági
ellenőrzést gyakorolhat a jogszabályok, és nem a normák felett. Helyes a következő
megállapítás
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hogy az alapvető jogok megsértése nem kizárólag normákból fakad, és hogy számos
jogsértő cselekmény vagy mulasztás olyan cselekmény vagy mulasztás, amely bírói
védelmet érdemel. Az ADPF és az IF alkotmányossági ellenőrzésen keresztüli eljárási útja
azonban megerősíti az igazságszolgáltatás túlhatalmát a politikai mozgástéren, nemcsak a
törvényhozás, hanem általában a politikai vezetés és a közigazgatás felett. Így az IF-ben és
az ADPF-ben az alkotmány politikai szervek vagy az adminisztrátor által történő esetleges
konformizálásának tartalmát másodlagosan az igazságszolgáltatás vizsgálja felül. Ezt a
revíziós szerepet nem a norma x norma antinómiák meghatározásával, hanem a megfelelő
magatartás vs. az alkotmánynak nem megfelelő magatartás elemzésével, objektív
paraméterek alapján végezzük. Az alapjogok szubjektív gyámságának lehetősége távoli,
mivel a javaslat legitimitásának korlátozottsága miatt nincs lehetőség arra, hogy az egyes
alanyok tegyenek javaslatot. Ezért az ADPF-ben is, és ha a nyilatkozat az 1988-as alkotmány
rendszerében történt, az 1988-as alkotmány volt/van objektív ellenőrzési aktus a renddel
kapcsolatban (Brazília - 12.562. számú törvény, 2011).
Az alkotmánymódosítási reformok és az alkotmányon kívüli eljárási szabályok
létrehozása az 1990-es és 2000-es években az úgynevezett "diffúz ellenőrzés absztrakciója"
jelenséget eredményezte. A rendkívüli fellebbezések esetében a fellebbezőre hárult az
elfogadhatósági teher, hogy bizonyítsa, hogy a fellebbezésnek van jelentősége vagy
visszahatása a közösségre. Másrészt a diffúz ellenőrzésű alkotmányos kérdésekre vonatkozó
egységesített ítélkezési gyakorlat kötelező erejű precedensben foglalható össze. Mindkét
változtatást a joggyakorlat egységessége és a határozatok biztonsága indokolta. Az biztos,
hogy az alkotmányossági ellenőrzési határozatok alacsony kötelező jellege és a feltételezett
alkotmányos indokokkal ellátott fellebbezések elburjánzása problémát jelent a nemzeti
alkotmányossági ellenőrzési rendszerben. Az általános visszahatás bizonyításának terhe és a
kötelező precedens azonban ahelyett, hogy a biztonsághoz való jog kielégítő
megvalósulását tekintené elsődlegesnek, a szubjektív helyzetek ellenőrzését objektív
ellenőrzéssé alakítja át, a folyamatok tömegesítése és tömeges elrendelése révén (BRAZÍLIA
- 2006. évi 11.417. sz. törvény; STF - A VINKULÁCIÓS SZUMMULA 01. sz. jóváhagyásának
vitája, 2007).
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A rendszer jellemzői az absztrakt ellenőrzési csatornák elburjánzásával azt
mutatják/mutatják, hogy az igazságszolgáltatás szerepe a törvényhozás és a politikai
hatalom intézkedéseinek átfogó ellenőre. Az objektív ellenőrzés rendszere az
igazságszolgáltatást a jogalkotás és az állam közigazgatási és politikai irányításának végső
döntőbírájává teszi, megállapítva a szabályok és aktusok általános alkotmányossági vagy
alkotmányellenességi megfelelőségét. Az alapvető jogok védelme felhígult a rendszer
igazságszolgáltatás általi általános ellenőrzésének túlsúlya miatt.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Az alkotmányossági ellenőrzés nemzeti rendszere három szakaszon ment keresztül: a
liberális alkotmányok ellenőrzési időszaka, 1824, 1891; a tekintélyelvű alkotmányok
ellenőrzési időszaka, 1934, 1937, 1967; és a demokratikus alkotmányok időszaka, 1946 és
1988. Az ellenőrzés minden egyes fázisban a szubjektív védelem rendszeréből az objektív
védelem rendszerébe ment át, az egyik vagy másik rendszer dominanciájának
váltakozásával. Egyes időszakokban vegyes rendszerek alakultak ki, ahogyan ez a globális
tendencia is látszik, de az egyik vagy a másik intézményi és eljárási szempontjainak
túlsúlyával.
Az 1824-es alkotmányosság olyan rendszer túlsúlyára mutatott rá, amely a
törvényhozói tevékenységgel szemben a jogokat helyezte előtérbe. Ez a rendszer azonban
nem számolt az egyéni/szubjektív jogok védelmére szolgáló eljárási és bírósági formákkal, a
moderátor felhígított ellenőrzésére bízva a jogok megőrzését a jogalkotó alkotmányellenes
termelésével szemben. A köztársasággal az alkotmányosság diffúz ellenőrzésének rendszere
- legalábbis kezdetben - teljes mértékben asszimilálódott, jelezve a jogok elsőbbségét a
jogalkotó tevékenységével szemben, az egyéni/szubjektív helyzeteket védő ellenőrzési
formák erőteljes asszimilációjával. A köztársasági korszakban megerősödtek azok a formák,
amelyek csökkentették a jogok fölényét a törvényhozó tevékenységével szemben, és
egyértelműen az állam szuverén indokainak, a törvényhozó akaratának a jogokkal szembeni
túlsúlyát részesítették előnyben, és a törvényhozó feladatává tették, hogy
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átfogóan megfelel az alkotmány általános konformitásának.
Az állami okok felemelkedése és a jogalkotónak a jogokkal szembeni túlsúlya a 34-es,
37-es és 67-es alkotmányok idején megerősödött. Az alkotmányok objektív ellenőrzési
rendszereket vezettek be azzal a céllal, hogy a jogrendszert globálisan, absztrakt
ellenőrzéssel irányítsák, és az alapvető jogok védelmével való törődés felhígult. Az állam
okai ebben az időszakban a végrehajtó hatalom okaiban öltöttek testet. Az
igazságszolgáltatás autonómia nélküli és korlátozott ellenőrzési lehetőségekkel rendelkező
időszakokon ment keresztül. Így az objektív ellenőrzés a brazil alkotmánytörténetben a
tekintélyelvű és centralizáló időszakokból ered, és egyértelműen a jogrendszer
központi/globális gyámkodása a célja, nem pedig az alkotmányos alapjogok legfelsőbb
ellenőrzésének célja.
A '46-os és '88-as alkotmányok a vegyes rendszerekre jellemző tendenciát mutattak
a diffúz és absztrakt ellenőrzés összeegyeztetésére, mind a jogrendszer globális ellenőrzését
- objektív és absztrakt ellenőrzésen keresztül -, mind az egyéni és szubjektív jogok
ellenőrzését - konkrét és diffúz ellenőrzésen keresztül. Az 1988-as alkotmányban az
ellenőrzési módszerek tékozlása volt tapasztalható, különösen a koncentrált és absztrakt
ellenőrzésben. A diffúz ellenőrzés hagyományos formái felhígultak az objektív ellenőrzés
által egyre inkább lenyűgözött formákban: ADC, az általános visszahatás bizonyításának
szükségessége a REXT-ben, és a kötelező hatások precedensének lehetősége. A jelenlegi
rendszer arra utal, hogy az igazságszolgáltatás szerepe az alkotmány alapján a jogrendszer
globális irányítójává válik, amely alakítja a törvényhozás tevékenységét és az állam általános
politikai és közigazgatási irányvonalát, felhígítva az ellenőrzés feltételezett teleológiáját,
mint az alapvető jogok védelmét.
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS PARALEGISLATÍV ÉS PARAKONSTITÚCIÓS
HATÁSKÖREI: AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS SZERVEINEK DÖNTÉSI
TECHNIKÁI A JELENKORBAN ÉS A NORMATÍV TERMELÉS ÁLLAM

Luís Fernando Sgarbossa1
Geziela Iensue2

BEVEZETÉS
A demokratikus jogállamiság kialakulása után kialakult alkotmányelmélet által
nyújtott elméleti és fogalmi panoráma hajlamos a jog előállítását olyan folyamatból
kiindulva felfogni, amelyben két alapvető fázist különböztetünk meg, az egyik (elsősorban) a
jogalkotás, a másik (elsősorban) a végrehajtó hatalom.
Intuitív, hogy az egyes fázisokban megengedett mérlegelés és érvelés típusa
különbözik a másikban megengedettől (RAZ, 1986; MACCORMICK, 2006), tekintettel a
jogalkotó nagyobb - még ha alkotmányosan negatív és pozitív értelemben korlátozott is - és
a közigazgatási tisztviselő és a bíró kisebb - még ha nem is lehet radikálisan megszüntetni
minden mérlegelési lehetőséget - mozgásterére (KELSEN, 2003).
Az is nyilvánvaló, hogy az államszervezet szempontjából ez a koncepció a hatalmi
ágak vagy az állami funkciók szétválasztásának jól ismert doktrínájában vagy elméletében
testesül meg, annak néhány történelmileg ismert változatában.
1

A Paranai Szövetségi Egyetem (UFPR) doktora és jogi mestere. A Mato Grosso do Sul-i Szövetségi Egyetem (UFMS) jogi
karának adjunktusa. A Mato Grosso do Sul-i Szövetségi Egyetem (UFMS) jogi mesterképzésének állandó professzora.
2 A Paranai Szövetségi Egyetem (UFPR) jogi doktora. A Mato Grosso do Sul-i Szövetségi Egyetem (UFMS) jogi karának
önkéntes professzora. A CNPq - Nemzeti Tudományos és Technológiai Fejlesztési Tanács és a Mato Grosso do Sul
Állam Oktatás, Tudomány és Technológia Fejlesztéséért Alapítvány (FUNDECT) kutatója DCR ösztöndíjasa.

186

Annak ellenére, hogy a jogelmélet már régóta magába foglalta azt a gondolatot,
hogy a jogalkalmazás minden aktusa bizonyos mértékig megfelel a jogalkotás aktusának,
kivéve a puszta alkotás vagy alkalmazás szélsőséges helyzeteit, ahogyan azt Hans Kelsen
gondolkodásában láthatjuk (KELSEN, 2003), tény, hogy a formálisan jogalkotó szervek
jogalkotási monopóliumának vagy kvázi-monopóliumának gondolata még mindig közhely a
kortárs jogi-politikai gondolkodásban.
Továbbá, annak ellenére, hogy a politikai és alkotmányelmélet már régóta magában
foglalja a normatív hatáskörök formálisan törvényhozó és formálisan végrehajtó szervek
közötti megoszlásának átalakulását (HORTA, 1994) - ami például az anyagilag végrehajtó és
anyagilag törvényhozó funkciók fogalmában, valamint a formális és az anyagi értelemben
vett jogalkotás megkülönböztetésében is megmutatkozik -, a kortárs állami szervek
jogtermelésének dinamikájában vannak olyan új fejlemények, amelyek közelebbi elemzést
érdemelnek.
Ebben a tekintetben úgy tűnik, hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a
különböző rendszerekben - monopolisztikusan vagy sem - alkotmányos joghatóságot
gyakorló különböző szervek, nevezetesen az alkotmánybíróságok és a legfelsőbb bíróságok3
egyre nagyobb mértékben vesznek át fontos normatív hatásköröket.
Ily módon el kell gondolkodni a kortárs állam jogi termelésén, a normatív hatáskörök
elosztásában bekövetkezett változások fényében, amelyeket az alkotmányosság bírói
ellenőrzésének megjelenése, első pillanatban, és az alkotmányos joghatósági szervek által
az utóbbi időben alkalmazott döntéshozatali technikák egyre kifinomultabbá válása idézett
elő.

3

Ezért ezeket a szerveket itt különösen figyelembe vesszük, és az alkotmánybíróságok vagy bíróságok alatt az
igazságszolgáltatáson belül azokat a szerveket értjük, amelyek monopolizálják a törvények alkotmányosságának
ellenőrzését, és általában alkotmányos ügyekre szakosodnak. Ezért megkülönböztetjük őket a legfelsőbb
bíróságoktól, amelyek olyan csúcsszervek, amelyek, bár a törvények alkotmányossága tekintetében az utolsó szóval
rendelkezhetnek, nem monopolizálják ezt az ellenőrzést, és nem rendelkeznek alkotmányos ügyekre korlátozott
hatáskörrel. Ebben a tanulmányban mindkettőre az alkotmányos joghatósági szervek általános kifejezéssel fogunk
hivatkozni. Másrészt nem foglalkozunk más olyan szervekkel, amelyek az alkotmányos joghatósággal lényegében
egyenértékű funkciót töltenek be, mint például a politikai szervek, például a francia Alkotmánytanács. Másrészt nem
foglalkozunk a szabadságjogok alkotmányos joghatóságát gyakorló alacsonyabb szintű joghatósági szervek
teljesítményével; jelen munka az alkotmányos joghatóságra a törvények alkotmányossági ellenőrzésének vagy a
normakontrollnak megfelelő dimenzióban összpontosít.
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Meg kell tehát vizsgálni, hogy van-e értelme azt állítani, hogy az ilyen szervek
jelenleg paralegislatív vagy akár parakonstitúciós funkciót töltenek be, abban az
értelemben, hogy jelenleg képesek lennének-e a parlament által elfogadott rendes és
alkotmányos törvényekkel (módosításokkal) egyenértékű általános és elvont szabályokat
bevezetni a jogrendszerbe - más szóval, hogy képesek lennének-e normatív változásokat
bevezetni nemcsak az alkotmányon kívüli, hanem az alkotmányos szférában is.
E téma vizsgálata érdekében ez a cikk a demokratikus jogállamiság égisze alatt a jog
előállításának koncepcióját vizsgálja felül, majd a normakontroll területén az alkotmányos
joghatóság megjelenése által e koncepcióra gyakorolt hatást vizsgálja.
Ezt követően a negatív jogalkotó téziseinek (KELSEN, 2003; KELSEN, 2001)
meghaladását vizsgálja, nemcsak a joghatóság kreatív jellegéről szóló kortárs elképzelések
miatt, hanem különösen a különböző alkotmányos rendszerek és az alkotmányos
joghatóság átalakulása miatt, nevezetesen a döntéshozatali technikák kifinomultsága
tekintetében, akár pragmatikus szükségszerűségek miatt, akár a második világháború utáni
tipikus alkotmányos alapokmányok által támasztott új követelmények miatt.
Végül

megvizsgálja

az

alkotmányos

joghatósági

szervek

paralegislatív

és

parakonstitúciós hatáskörét, kiemelve azok mai elismerésének plauzibilitását.

1. A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAMBAN A JOGI TERMELÉS KÉPE
Az állam, a modernitás sajátos, politikailag szervezett társadalmi formájának
megjelenése, amely a 16. század körül következett be Európában, megváltoztatta a jog
társadalmi előállításának addig általánosan elfogadott felfogását.
Az uralkodó felfogás egészen az újkorig a politikai szervek és a társadalom között
megosztott jogalkotás volt (GROSSI, 2010), amit az is bizonyít, hogy a
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a középkori jogi pluralizmus és a szokás mint jogforrás jelentősége a történelem nagy
részében.
A modern állam monopóliumot követel magának a jog előállítása fölött, amely
jelenség szimbolikus értelemben valószínűleg legalábbis a romanista rendszerekben,
különösen a 19. századtól kezdődően bekövetkezett kodifikációs jelenségben csúcsosodott
ki.
A társadalom politikai szerveződésének új formája által hirdetett jövőképből
kiindulva a jogról egy államilag és hivatalból kialakított elképzelés terjedt el, amely egy
időben elutasította a jusnaturalista elképzeléseket (BOBBIO, 2006) és a jog társadalmi
termelésének más formáit (ROMANO, 2008).
Ez a nézet fokozatosan hegemónná vált, ami egyrészt a jog állami monopóliumára
való igényt, másrészt a létező nem állami társadalmi jogforrások másodlagos és alárendelt
szintre való visszaszorítását jelentette (BOBBIO, 2006), így a társadalom fokozatosan
elkezdte a jogot az állami jogalkotással azonosítani.
A modern állam először az abszolutista államok formájában jelenik meg, mint
ismeretes, a jog előállítása egyértelműen autokratikus, a fejedelem által létrehozott, és az ő
akaratát és tekintélyét érvényességi alapként használó jog. Ugyanezt az autokratikus
jogtermelési módot korábban más kontextusokban, például a premodern despotikus
politikai társadalmakban már igazolták, és később, a modern autokratikus politikai
társadalmakban, például a tekintélyelvű és totalitárius államokban is igazolni fogják, bár
eltérő módon.
A 17. és 18. századi liberális forradalmak és az általuk az államra és szervezeteinek
szervezetére kivetett jelentős átalakítások után az állami szervek, hatáskörök vagy funkciók
szétválasztásának doktrínája jött létre, amely egy széles körben ismert liberális ideológián
alapul.
Ez a vízió hegemón, széles társadalmi körök által elfogadott képpé válik, részben
átalakítva a modern állam megjelenéséből származó felfogást, amely már
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hivatkozott.
A liberális forradalmak előtti és utáni látásmód között nincs törés a már említett, a
jog előállításának kizárólagosságára vagy állami monopóliumára vonatkozó igény
tekintetében, amely elem a liberális államban és a modern állam által felvett későbbi
formákban is fennmarad.
Másfelől a jog úgynevezett officialista felfogása is átalakul, amennyiben a hatalmi
ágak szétválasztásának fent említett doktrínája a törvényhozó hatalmat alkotó szervek
monopóliumát szorgalmazza a törvényhozás funkciójának ellátására, amelynek ráadásul
demokratikusan megválasztottnak és demokratikusan elszámoltathatónak kell lennie.
Itt az állam és a jog különböző legitimációs elemei jelennek meg, nevezetesen a
hatalomba való beiktatás legitimitásának gondolata - ami különösen az időszakos
választások révén történik - és a hatalom gyakorlásának legitimitása - ami különösen a
hatalom jogi korlátainak betartása révén történik.
Ez a kép a jogállamiság - később a demokratikus jogállamiság - megteremtése óta
eltelt évszázadokban is fennmaradt, és a politikai-jogi diskurzusban közhelyszerűvé vált a
jogot létrehozó és alkalmazó szervek közötti különbségtétel, valamint a hatalomnak ezen
intézményi

berendezkedéssel

való

megfékezése,

amelyhez

más,

a

modern

alkotmányosságra jellemző technikák társulnak.
A 19. és különösen a 20. század folyamán fokozatosan elhalványult a törvényhozás
jogmonopóliumának gondolata (HORTA, 1990; 1994). A nem jogalkotó szervek által
gyakorolt normatív funkciók létezése - és egyesek szerint elkerülhetetlensége - egyre
nyilvánvalóbbá vált, ebben az esetben a végrehajtó szervek által - az úgynevezett
kormányzati jogalkotás jelensége.
Különösen a 20. század elejétől kezdve kezdett kialakulni egy olyan kép, amelyben a
végrehajtó hatalom anyagi jogalkotói hatáskörök gyakorlása egyértelműen nyilvánvalóvá
vált (HORTA, 1994).
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felhatalmazáson alapuló és sürgősségi vagy kivételes jogszabályok, egészen az ideiglenes
intézkedésekig4 .
Mindenesetre e jelenségek ellenére a jogalkotó jogalkotási monopóliumának
gondolata, valamint a jog és a törvény közötti azonosítás - a valóban kivételes helyzetek
kivételével - még mindig nagyrészt dogmaként van megerősítve .5
A hatalommegosztás eszméje tehát nagy életképességről tesz tanúbizonyságot, és
úgy tűnik, hogy ideális szabályozási koncepcióként bizonyítja szerepét, még akkor is, ha a
jogtörténeti-politikai változások azt mutatják, hogy léteznek olyan helyzetek, amelyek
ellentétesek ezzel az ideális koncepcióval, mint például a végrehajtó hatalom növekvő
normatív tevékenysége.
Az alkotmányossági bírói ellenőrzés intézményeinek megjelenése viszont - amint azt
a következő témakörben látni fogjuk - a jogrend alakítására jelentős befolyással bíró állami
szervek meghatározásában is érezteti majd hatását, tovább ássa alá a demokratikus
jogállamban kialakult hatalommegosztás ideális felfogását.

2. AZ ALKOTMÁNYOSSÁG BÍRÓI ELLENŐRZÉSE ÉS A NEGATÍV JOGALKOTÓ TÉZISE
Az előző témák felidézték a jogalkotás és a jog közötti modern azonosítás
megszületését, valamint a jogalkotás állami monopóliumának és a jogalkotó hatalom
szerveinek monopóliumának fogalmát, annak ellenére, hogy a normatív kompetencia
megoszlik közöttük és a végrehajtó hatalom szervei között, a múlt században bekövetkezett
folyamatok hatására.
4

5

Ebben az időszakban a jogalkotói és a végrehajtói funkciók közötti, eddig egyértelműnek tekintett különbségtétel is
elmosódott, amit egyrészt a formális értelemben vett törvények - jogi formájú közigazgatási aktusok -, másrészt a
nem parlamenti eljárásokkal elfogadott törvények - jogalkotási felhatalmazás - jelenségei illusztráltak. HORTA, R. M.
Poder legislativo e o monopólio da lei no mundo contemporâneo. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 123.
szám, 1994. július/július, 149-158. o.
Mint például a német szövetségi alkotmánybíróság 1968-ban hozott híres döntése a kivándorolt zsidók
denacionalizálásának ügyében, amely elismerte a szuprapozitív jog érvényességét és a jognak a jogalkotással való
feloldhatatlanságát - BVerfGE 23, 98 (106). ALEXY, R. A jog fogalma és érvényessége. Hagyományos. Gercélia B. de
O. Mendes. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, pp. 6 és ss.
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A kortárs panoráma alapos elemzése azonban azt mutatja, hogy a jelenlegi
jogrendszerekben a jog előállításának vizsgálatakor nem tűnik helyénvalónak kizárólag a
formálisan jogalkotási eszközökkel történő előállítási folyamatokra összpontosítani,
megérdemli, hogy a jogrend alakítására befolyással bíró extralegisztenciális folyamatokat is
figyelembe vegyük, ami indokolja a témakörbe való betekintést.
Elsőként meg kell jegyezni, hogy egy olyan politikai-jogi tevékenység, amely
ugyanolyan fontosnak bizonyulhat, mint annak meghatározása, hogy egy adott
jogrendszerben milyen anyagi jogi tartalom van érvényben, alakítva annak anyagi tartalmát,
az annak meghatározása, hogy mi nem tekinthető jognak állítólagos formai vagy tartalmi
hibák - formai és anyagi alkotmányellenesség - miatt.6
Ahhoz, hogy a mai államokban a jogalkotás panorámáját megvizsgáljuk, figyelembe
kell vennünk az alkotmányossági ellenőrzés különböző mechanizmusainak, intézményeinek
és rendszereinek megjelenését, amelyek a közelmúlt történelme során, különösen a 19.
század eleje óta alakultak ki, de amelyek azóta intenzív átalakuláson és nagyfokú
kifinomultságon mentek keresztül.
Legalábbis már a 18. század végén léteztek olyan elképzelések, amelyek a jogi
normák valamiféle ellenőrzésének lehetőségét, sőt szükségességét jelezték azzal a céllal,
hogy biztosítsák azok alkotmányos előírásoknak való megfelelését, valamint néhány olyan
történelmi helyzetet, amelyek a következő események előzményeiként szolgáltak .7
A 19. század elejétől kezdve azonban az amerikai szövetségi és állami bírói testületek
alkotmányossági ellenőrzési gyakorlata egyértelműen megalapozott és az Egyesült Államok
Legfelsőbb Bírósága által elismert,
6

7

Ez az a helyzet, amelyet a klasszikus politikai elmélet szerint a jogszabályalkotó és az akadályozó hatalom közötti
kettősség alapján állapítanának meg, vagy a kortárs elméletben a vétójoggal rendelkező szereplők, illetve a
vétójátékosok szerepe alapján. BONAVIDES, P. Ciência Política. 16. kiadás. São Paulo: Malheiros, 2009. TSEBELIS, G.
Vétójátékosok: hogyan működnek a politikai intézmények. Princeton: Princeton University Press, 2002.
A gondolatok és tények láncolata hosszú, elég csak Coke-nak a törvényhozónak a Common Law általi korlátozására
vonatkozó, már a 17. században tett kijelentésére gondolni, vagy Hamilton, Madison és Jay 18. századi, a Federalist
Papersben megfogalmazott gondolataira, valamint a gyarmati chartáknak nem megfelelő gyarmati törvények brit
bíróságok általi érvénytelenítésére, sőt a Marbury kontra Madison ügyet megelőző, az Egyesült Államok Legfelsőbb
Bírósága által a 19. század elején hozott állami bírósági döntésekre is, amelyek ugyanebben az irányban mutatnak.
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mint ismeretes (CANOTILHO, 2003) .8
Az ilyen hatáskör vagy kötelesség-hatalom politikai alapját az a gondolat képezte,
hogy az állampolgár nem köteles betartani az alkotmányellenes jogszabályokat, de
ellenezheti azokat, valamint azakorrelatív gondolat, hogy az államhatalom nem segítheti az
alkotmányellenes jogszabályok alkalmazását (CAPPELLETTI, 1999).
Logikai szempontból - bár az alkotmányellenesség önmagában nem logikai, hanem
normatív kategória (MIRANDA, 2008) -, másrészt elemi alapja az alkotmányozó hatalom és a
konstituált hatalom fogalmi megkülönböztetése, amely előfeltevés egyfajta conditio sine
qua non az ilyen ellenőrzés lehetőségének elismeréséhez9 .
Logikai szempontból is alapvető a bírói ellenőrzés igazolásához az a gondolat, hogy a
joghatósággal megbízott szervek a joghatóságot a jog konkrét ügyekre való alkalmazásával
gyakorolják, és hogy funkciójuk velejárója, ezért az egyes ügyekre alkalmazandó
alkotmányellenes szabályok alkotmányosságának előzetes vizsgálata - Hamilton híres érve a
The Federalistban, amelyet Marshall 1803-ban reprodukált -, valamint annak diffúz jellege,
amely az ellenőrzésnek a joghatósági tevékenységhez való, fent említett belső jellegéből
ered.
Az alkotmányosság bírói ellenőrzésének forradalmi lehetősége, amelyet az amerikai
alkotmányos mátrix nyitott meg, mint tudjuk, az egész világon éreztette hatását,
befolyásolva az alkotmányosság ellenőrzésének számtalan rendszerének létrehozását,
amelyek mára különböző formákban megszilárdultak a különböző országokban.
Az európai megoldás - a bírósági ellenőrzés alá nem tartozó országok, mint például
az Egyesült Királyság és Franciaország kivételével - az amerikai modelltől eltérő modell felé
tendál, amely mindenekelőtt a rendes joghatóság és a joghatóság szétválasztásán alapul.

8
9

Marbury kontra Madison, 5 US, 137 (1803).
Olyannyira, hogy az angol jogban az ilyen ellenőrzés hiányának egyik doktrinális alapja éppen a parlamenti
szuverenitás fogalma, annak az elvnek az alapja, amely szerint tilos, hogy egy törvényhozó megpróbálja kötelezni a
jövőbeli törvényhozókat. HART, H. L. A. A jog fogalma, o. Trad. Antonio de O. Sette-Câmara. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2009.
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alkotmányos, és ez utóbbit egy erre szakosodott szerv - Alkotmánybíróság vagy bíróság monopóliumával (MIRANDA, 2008).
Mindenesetre a kontinentális Európa alkotmányossági bírói ellenőrzésének
különböző rendszerei közötti figyelemre méltó szerkezeti hasonlóság ellenére számos
fontos eltérés van olyan szempontok tekintetében, mint például az alkotmányellenes
szabályok érvénytelenségének elmélete, amelyen alapulnak - ami jelentős hatással van az
ellenőrzés hatásaira -, vagy akár az alkotmányosság eseti ellenőrzésének módja, amint azt
egy klasszikus tanulmány a témában szakszerűen bemutatta (CAPPELLETTI, 1999).
Ezek a rivális rendszerek - az észak-amerikai és az európai - világszerte elterjedtek, és
az alkotmányosság bírósági ellenőrzésének különböző helyi rendszerei alakultak ki. LatinAmerikában például hibrid vagy vegyes ellenőrzési rendszerek domináltak, olyan
rendszerek, amelyek figyelemre méltó jellemzője, hogy absztrakt ellenőrzési intézményeket
- nevezetesen az európai típusú közvetlen intézkedéseket - ötvöznek az észak-amerikai
ihletésű diffúz ellenőrzési alapokkal, ahogyan az olyan országokban is előfordul, mint
Brazília.
Függetlenül az alkotmányosság bírói ellenőrzésének különböző rendszereiről
alkotott általános kép megfogalmazásától, amelyek egyébként meglehetősen jól ismertek,
fontos megjegyezni, hogy ezen intézmények megjelenése a bírói karnak a jogrend
alakításában való példátlan protagonizmusához vezetett.
A korábban szigorúan a jognak alárendeltként felfogott hatalomról - például a
franciaországi Exegézis Iskola által képviselt elképzelésekben (MARINONI, 2013) fokozatosan olyan hatalomként kezdtek el gondolkodni, amely nemcsak a konfliktusok
jogszerűség alapján történő megoldásának fontos hatáskörével van megbízva, hanem azzal
a komoly feladattal is, hogy ellenőrizze a törvények alkotmányosságát, és megtagadja az
erre illetékesnek elismert szervei által alkotmányellenesnek ítélt törvények alkalmazását.
Meg kell jegyezni, hogy függetlenül a kialakított igazságügyi ellenőrzési rendszertől legyen az diffúz vagy koncentrált, bármelyik változatában - az ilyen jellegű
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Ez a vétó gyakran terminatív - azaz sokkal erősebb, mint a végrehajtó vétó, általában relatív
és ezért leküzdhető -, és magához a törvényhez közeli vagy azzal egyenértékű
hatékonysággal rendelkezik - azaz lényegében valódi általános jogi normaként nyilvánul
meg .10
Az Egyesült Államok diffúz rendszerében ez az állami vagy szövetségi
igazságszolgáltatás felsőbb bíróságai által hozott alkotmányellenes határozatokkal
kapcsolatban történik, amelyekről köztudott, hogy a stare decisis - kötelező precedens alapján képesek megakadályozni az alsóbb fokú bíróságok által alkotmányellenesnek
nyilvánított szabály alkalmazását azon az egész területen, amelyre az alkotmányellenesség
kimondása után az ilyen szerv joghatóságot gyakorol .11
A koncentrált rendszerben a határozatok normatív jellege még nyilvánvalóbb
annyiban, hogy akár az alkotmánybírósági hatáskör közvetlen kereset útján történő
kiprovokálásával, akár az előterjesztő határozatok célszerűségén keresztül történő
kiprovokálásával (CAPPELLETTI, 1999) az alkotmányellenes határozatok általános és
kötelező erejűek, így magánszemélyeket és közhatalmi szerveket érintenek, és ezért
"törvény erejével" ruházzák fel őket.
Egy ilyen mechanizmus bevezetése nyilvánvalóan erősen érintette a hatalmi ágak
szétválasztásának dogmáját, és különösen azt a dogmát, hogy a bírói hatalom aláveti magát
a törvénynek, és nem avatkozik be a törvényhozás hatáskörébe.
A hatalmi ágak szétválasztásának posztulátumát ilyen kedvezőtlen körülmények
között, az újonnan kialakuló valósághoz igazítva próbálták megőrizni, és olyan álláspontok
alakultak ki, mint amilyeneket a híres kelseni tézis a bírói hatalomról mint negatív
jogalkotóról (KELSEN, 2003).
10

Nem kell megerőltetni magunkat, hogy belássuk, hogy például egy európai alkotmánybíróság által hozott, egy
törvény alkotmányellenességéről szóló határozat hatékonyságát tekintve egyenértékű a jogrendszerben egy másik
törvényt hatályon kívül helyező törvénnyel, ha az visszaható hatályú, sőt felülmúlja egy tipikus hatályon kívül
helyező törvény hatását, ha az visszaható hatályú.
11 A román jogrendszerekbe illesztett diffúz rendszerekben a kérdés, mint tudjuk, összetettebb, és szükség volt
kiegészítő intézmények alkalmazására, mint például a brazil szövetségi szenátus felfüggesztő határozata, amelyet
jelenleg a hatályos alkotmány 52. cikkének X. pontja ír elő, és amelyet az 1934. évi alkotmány (91. cikk IV. pontja)
vezetett be alkotmányos rendszerünkbe, mint olyan eszközt, amely általános jelleggel ruházza fel az
alkotmányellenességet kimondó jogerős határozatokat, amelyeket eredetileg megfosztottak az általános
hatályuktól, különösen azokat, amelyeket mellékesen hoztak.
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Függetlenül ennek a már sokat vitatott és elutasított szempontnak a mélyebb
vizsgálatától, meg kell jegyezni, hogy az igazságszolgáltatás kvázi-jogalkotó funkcióját végül
is elismerik, még ha az ilyen elképzelés által képviselt félénk negatív változatban is.
A törvények alkotmányosságának bírósági ellenőrzésének lehetősége valójában legalábbis az alkotmányos joghatósággal megbízott fő szervek számára - a következőket
vezeti be
- legfelsőbb bíróságok és alkotmánybíróságok - egyfajta paralegislatív - kvázi jogalkotási -,
sőt parakonstitúciós hatáskör vagy kompetencia, amint azt látni fogjuk, amely hatáskör a
konkrét kérdések és a jogi és alkotmányos normatív kontextus összetettebbé válásával
fejlődik és erősödik, amint azt a következő témakörben látni fogjuk.

3. AZ ALKOTMÁNYOS JOGKÖRREL RENDELKEZŐ SZERVEK DÖNTÉSHOZATALI
TECHNIKÁINAK KIFINOMULTSÁGA ÉS A NEGATÍV JOGALKOTÓ TÉZISÉNEK VÉGLEGES
MEGHALADÁSA
Úgy tűnik, hogy két fő jelenség befolyásolta az alkotmányos joghatósági szervek
döntéshozatali technikáinak kifinomultságát, amelyek több mint kétszáz éves fennállásuk
során

paralegislatív

hatáskörük

bővülését

eredményezték,

sőt,

parakonstitúciós

hatáskörüket is bizonyították.
Az egyik ilyen jelenség az volt, hogy az ilyen szervek által megítélt összetett helyzetek
váltak az ítélkezés tárgyává, ami egyértelművé tette, hogy az alkotmányossági
ellenőrzésnek az a leegyszerűsítő szemlélete, amely az ilyen tevékenységet a kezdeti
időkben kísérte, nem volt fenntartható.
A másik jelenség az alkotmányok típusának és az alkotmányokba beépülő
normáknak a megváltozása volt, ami az alkotmányosság ellenőrzésének új, korábban nem
létező vagy még nem érzékelt dimenzióit tette szükségessé.
Az első jelenség azt eredményezte, hogy az alkotmányossági ellenőrzésnek
pragmatikus megfontolások alapján korlátokat szabtak a hatásainak szélessége vagy
terjedelme tekintetében (MARINONI, 2013; MENDES, 2014); a második jelenség pedig azt
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eredményezte, hogy a
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az ellenőrzés kiterjesztése a hagyományos felfogáson túl, új dimenziókkal bővítve azt az
alkotmányosság által a huszadik század folyamán, különösen annak második felében
végbement átalakulásoknak köszönhetően (MIRANDA, 2008).
Egyrészt

felismerték,

hogy

az

alkotmányellenesség

cselekvéssel

történő

ellenőrzésének lehetőségei óhatatlanul korlátokba ütköznek, és relativizálták az
alkotmányellenes

jog

semmisségének

posztulátumán

alapuló

bizonyos

abszolút

elképzeléseket. Ahogy CAPPELLETTI (1999) tanítja, az alkotmányossági kontroll északamerikai eredetű kialakulásában az alkotmányossági kontroll alapja az alkotmányellenesség
mint abszolút jogi érvénytelenség fogalma volt, amelynek logikus következménye volt
mindannak a gondolat, hogy vissza kell vonni mindazt, amit az alkotmányellenes szabály
alapján tettek, mivel az de pleno iure érvénytelen volt már a kezdetektől fogva, mivel valódi
ultra vires aktusnak minősült, és nem lehetett érvényes hatásokat kiváltani belőle.
Az alkotmányellenességnek ez a leegyszerűsített, az alkotmányosság erős dogmatikai
követelményén alapuló felfogása végül olyan visszaható hatályú deklaratív határozatokat írt
elő, amelyek az alkotmányellenes szabály és annak minden konkrét alkalmazási aktusának
semmisségét jelentették, akár magánszemélyek, akár hatóságok által (CAPPELLETTI, 1999).
Az ilyen nézet kellemetlenségét hamar megérezték, amikor a konszolidált
alkotmányellenesség

visszafordíthatatlan

helyzeteivel

vagy

olyan

helyzetekkel

szembesültek, amelyeket nehéz vagy nem kívánatos visszafordítani, mint például azok a
helyzetek, amelyekben az alkotmányellenesség kimondása a szabály semmisségével és
visszaható hatályával együtt alkalmasnak bizonyulna arra, hogy jóhiszemű harmadik
személyeket, konszolidált jogi helyzeteket és általában hasonló helyzeteket érintsen,
amelyek a jogbiztonságot vagy más, alkotmányosan védett vagyont vagy érdekeket
veszélyeztetnének.12
Már 1920-ban az osztrák alkotmány, amely egy Kelsen által készített előzetes
tervezet gyümölcse volt, nemcsak hogy nem támogatta az alkotmányellenes törvény
semmisségének doktrínáját - elfogadva a
12

A felülbírálat - a precedens visszavonása, visszaható hatállyal vagy anélkül - és az alkotmányossági ellenőrzés közös
jogi intézménye között érdekes, itt nem vizsgálható párhuzam áll fenn a jogbiztonságra, sőt a jogrendszerbe és
annak legitimitásába vetett bizalomra gyakorolt hatása tekintetében. A téma közel áll a jogelmélet más klasszikus
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témáihoz, például a visszaható hatályú jogalkotás lehetőségéhez és korlátaihoz.
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alkotójának elméletét, az alkotmányellenes szabály visszaható hatállyal vagy anélkül
történő

megsemmisíthetősége

értelmében

(KELSEN,

2001)

-,

valamint

az

alkotmányellenessé nyilvánítás hatásainak modulációjának intézményét is előirányozza a
csak jövőbeli hatályú döntések lehetőségével (CAPPELLETTI, 1999).
Még az alkotmányellenes törvények semmisségének doktrínája hazájában, az
Egyesült Államokban is szükségessé vált e doktrína szigorának enyhítése (MARINONI, 2013;
MENDES, 2014), amit a Legfelsőbb Bíróság már az 1940-es években megtett olyan
precedensekkel, mint a Chicott County Drainage District v. Baxter State Bank (1940)13 és
Linkletter v. Walker (1965)14 , amely az osztrák hatásmodulációhoz hasonló, de azzal nem
azonos rendszerben lehetővé teszi az alkotmányellenességet megállapító határozatokat
visszaható hatállyal vagy anélkül, illetve semmissé nyilvánítással vagy anélkül.
Röviden, az összetett kérdések megbecsülése, különösen azoké, amelyek
irreverzibilis tényállásokban, illetve a nehezen vagy kényelmetlenül visszafordítható
helyzetekben testesülnek meg, pragmatikus megfontolásokból arra késztette az
alkotmányossági ellenőrzés különböző rendszereit, hogy elhagyják a rendkívül logikus
doktrínákat megfogalmazásuk során
- mint az alkotmányellenes törvény és következményeinek puszta semmisségét - de
konkrétan kivitelezhetetlen.15
A második jelenség, amelyre utaltunk, az új alkotmányok széles körben ismert
megjelenése volt, különösen a második világháború vége után. Ezeket az alkotmányokat
általában programszerűnek nevezik, mivel nemcsak negatív normákat tartalmaznak, abban
az értelemben, hogy az állam tartózkodást követelnek meg, hanem pozitív normákat is,
abban az értelemben, hogy állami cselekvést követelnek meg, például jogalkotási vagy
közigazgatási tevékenységet, vagy akár közpolitikák végrehajtását (CANOTILHO, 2003).
Ezek az alkotmányok kifinomult alkotmányos normatív valóságot teremtettek azáltal, hogy
13

308 U.S. 371 (1940).
381 U.S. 618 (1965).
15 Plauzibilisnek tűnik, hogy jelenleg az alkotmányellenesség ellenőrzésének különböző rendszerei között az
alkotmányellenes jog érvénytelenségének doktrínájával kapcsolatban közelítés van. A különböző rendszerek
hajlamosak arra, hogy mind az olyan helyzeteket lefedjék, amelyekben az alkotmányellenesség semmisséghez vezet,
mind pedig azokat, amelyekben megsemmisíthetőséghez vezet, kombinálva, néha az egyik, néha a másik
túlsúlyával, sőt, mint látni fogjuk, ettől a binomiálistól eltérő egyéb helyzeteket is.
14
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az egykor programszerűnek nevezett, jelenleg feladat- vagy célnormáknak nevezett normák
(CANOTILHO, 2003) bevezetése vagy fokozottabb alkalmazása, amelyek, mint említettük,
állami cselekvést követelnek meg, és nem pusztán állami mulasztást, ahogyan az addig
érvényben lévő alkotmányos modellben túlnyomórészt történt.
Valójában a "programszerű" alkotmányok megjelenése a cél- vagy feladatnormáikkal
együtt az alkotmányellenesség legújabb fogalmát hozta létre, a cselekvés általi
alkotmányellenesség mellett, ami természetesen a mulasztás általi alkotmányellenesség
fogalma.
Ezt az új fogalmat - vagy az alkotmányellenesség módozatát - nyilvánvalóan nem
lehetett kielégítően kezelni ugyanazokkal a technikai eszközökkel, amelyeket több mint egy
évszázadon keresztül az alkotmányellenesség helyzetének kereset általi védelmére találtak
ki és alkalmaztak.
Ha az utóbbi esetben az olyan technikák alkalmazása, mint a visszaható hatályú
semmisség kimondása vagy a visszaható hatályú, visszaható hatályú vagy akár jövőbeli
hatályú megsemmisítés technikailag alkalmas volt az alkotmányossági problémák
megoldására,

a

mulasztásos

alkotmányellenesség

esetében

ezek

egyértelműen

hatástalanok, a technikailag alkalmatlanok értelmében.
Itt egyébként újra felbukkannak azok a nehézségek, amelyekkel az alkotmányossági
ellenőrzés a kezdeti időkben szembesült, amikor például a hatalmi ágak szétválasztásának
dogmáját gyakran tekintették az alkotmányossági bírói ellenőrzés legitimitásának
akadályának. Ezért régóta köztudott, hogy az igazságszolgáltatásnak nincs hatásköre arra,
hogy a jogalkotó vagy a közigazgatás helyébe lépjen az alkotmányos előírások
végrehajtásában, amelyek arra kötelezik ezeket a hatalmakat, hogy tegyenek valamit, és ne
tartózkodjanak.
Ezek a nézetek azonban fokozatosan leküzdhetők, amint azt a különösen egyes
európai bíróságok által alkalmazott alkotmányossági ellenőrzési technikák jelenlegi állása - a
negatív jogalkotó doktrínáját egyértelműen meghaladva - lehetővé teszi számunkra, amint
azt az alábbiakban megvizsgáljuk.
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Jelenleg azt kell hangsúlyozni, hogy mind a már említett pragmatikai kérdésekből
fakadó átalakulások, mind pedig az alkotmányosságnak a 20. század folyamán a célnormák
és az azokból fakadó pozitív állami kötelezettségek megjelenése következtében végbement
átalakulásai példátlanul kifinomult döntéshozatali technikákat eredményeztek az
alkotmányos joghatóságot gyakorló különböző szervek által alkalmazott döntéshozatali
technikákban16 .
Az elmondottak illusztrálására példaként említhetünk több európai alkotmányossági
ellenőrzési rendszert, például a portugál és az olasz rendszert, amelyeknek az
alkotmányossági ellenőrzés innovatívabb technikái más alkotmányos rendszerekben is
visszahatnak.
A portugál rendszerben például, ami az érvénytelenség elméletét illeti, az egyszerű
alkotmányos-alkotmányos binomiálison, valamint az egyszerű binomiális semmisségérvénytelenség egyszerű társításán az alkotmányellenes cselekményekhez túlléptek
(MIRANDA, 2008).
Így nemcsak az alkotmányellenességből eredő semmisség vagy megsemmisíthetőség
esetei léteznek, hanem a nemlét vagy a puszta szabálytalanság esetei is, amelyek
mindegyike különböző jogkövetkezményekkel jár (MIRANDA, 2008).
Sőt, ehhez kapcsolódóan a portugál jogban nemcsak alkotmányellenes vagy
alkotmányossági

határozatok

lehetségesek,

hanem

olyanok

is,

amelyek

nem

alkotmányellenesek, az úgynevezett köztes határozatokon kívül, amelyek - mint maga az
elnevezés is mutatja - sem a tiszta alkotmányellenesség, sem a tiszta alkotmányosság
értelmében vett határozatok.
A portugál alkotmánybíráskodás technikai pluralizmusában nemcsak az értelmező
közbenső határozatok - amelyek az alkotmányellenesség részleges kimondásával
egyenértékűek anélkül, hogy

16

Van azonban egy fontos jelentésbeli különbség: míg a pragmatikus kérdések inkább az alkotmányellenesség
relativizálásával, a döntések hatásainak az alkotmányellenesség értelmében vett korlátozásával működtek, addig a
pozitív alkotmányos kötelezettségekből és a kapcsolódó mulasztásos alkotmányellenesség fogalmából eredő
kérdések kiterjesztették az alkotmányellenesség fogalmát és következésképpen a bírói beavatkozás lehetőségeit.
Mindkét kérdés az alkotmányosság ellenőrzésére használt technikák kifinomultságához vezetett.
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a szövegnek a brazil jogban az alkotmánnyal összhangban lévő értelmezéssel - vagy a
közbenső határozatok korlátozásával - elért csökkentése megközelítőleg egyenértékű az
alkotmányellenes határozatokkal, a hatások modulációjával.
Az ilyen újítások leglényegesebb aspektusa konkrétan az úgynevezett köztes additív
vagy módosító határozatokban áll, amelyek konkrét tartalma az lehet, hogy valamely
alkotmányellenesnek ítélt hipotézis jogi fegyelmét egy másik, a joghatóság által
megállapított jogi fegyelemmel helyettesítik, vagy akár az alkotmányellenességet részleges
kihagyás útján leküzdik (MIRANDA, 2008) - egy olyan probléma, amelyre a brazil
alkotmányos eljárásjog még mindig nem rendelkezik kielégítő megoldással, pusztán a
felszólító határozatokra - a jogalkotóhoz intézett felhívásra - korlátozódik (MENDES, 2014).
Az ilyen technikák, amelyek távolról sem teljesen elszigeteltek, más rendszerekben is
találnak párhuzamokat, például az olasz alkotmányjogban, amely a manipulatív döntések
kategóriájába - amely nagyjából a lusitaniai köztes döntések kategóriájának felel meg olyan alfajokat foglal magában, mint az additív vagy módosító hatású manipulatív döntések,
hasonló jellemzőkkel (MENDES, 2014).17
Nyilvánvaló, hogy a kötelező értelmezés alkalmazása - ahogyan az az értelmező
határozatokban a konform értelmezés révén történik - olyan technikai eszköz, amely képes
fontos változásokat bevezetni a jogrendszerbe, különösen a jogi szabály mai felfogásában,
amely a szövegével összetéveszthetetlen.
Még nyilvánvalóbb az igazságszolgáltatás, mint valódi pozitív jogalkotó által
támogatott normatív módosítás, amikor a jogalkalmazói funkció gyakorlása során
elfogadott technikák lehetővé teszik, hogy egy adott helyzetre előirányzott jogi rendszert
egy másik, az alkotmányos renddel jobban összhangban lévőre cseréljen fel, vagy hogy egy
jogi rendszert kiterjesszen más, eredetileg általa nem szabályozott helyzetekre is.18

17

A mexikói alkotmányos eljárásjog hasonló technikáiról lásd FERRER MAC-GREGOR, E. Efectos y contenidos de las
sentencias en acción de inconstitucionalidad: análisis teórico referido al caso "ley de medios" című munkájának első
fejezetét. Mexikóváros: UNAM, 2009.
18 Megjegyzendő, hogy ezek a technikák a brazíliai végzéssel kapcsolatos "konkretista álláspont" közeli megfelelői, de
ezek is az absztrakt ellenőrzésre vonatkoznak, és nem csak a konkrét ellenőrzésre.
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Az itt különösen érdekes szempont a negatív jogalkotó tézisének végleges
meghaladása, amely nemcsak a bíró relatív mérlegelési jogkörének világos megértését
jelenti a jogértelmezés és -alkalmazás összetett folyamatában, hanem annak lehetőségét is,
hogy az alkotmánybíráskodás szervei legalábbis kivételes esetben valódi pozitív
jogalkotóként lépjenek fel olyan helyzetekben, amelyekben az alkotmányellenesség puszta
és egyszerű kimondása a szöveg redukálásával és semmissé nyilvánításával többek között
"jogalkotási vákuumot" eredményezhet, súlyosbítva egy már meglévő alkotmányellenes
helyzetet.
Olyan technikák, mint például az olasz manipulatív módosító vagy additív
határozatok, vagy a portugál köztes módosító vagy additív határozatok, amelyek az
alkotmányos joghatósági szervek valódi paralegislatív és talán parakonstitúciós funkciójának
létezését mutatják, a következő témakörben vizsgálandó egyéb jelenségek mellett.

4. AZ ÁLLAM NORMATÍV HATÁSKÖREINEK (ÚJRA)ELOSZTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNYOS
JOGHATÓSÁG

PARALEGISLATÍV/PARAKONSTITUTÍV

FUNKCIÓINAK

ELMÉLETI

ELISMERÉSE
Amint az e tanulmány előző pontjaiból kiderült, a 20. század folyamán és a 21.
század elején a jogalkotás képessége újraelosztásra került az államhatalmak vagy -szervek
között, és az utóbbi időben fontos szerep jutott az alkotmányosság ellenőrzésével
megbízott

szerveknek,

nevezetesen

a

legfelsőbb

bíróságoknak

és

az

alkotmánybíróságoknak.
Ily módon ezek a testületek a jogrendszer kiigazítására vonatkozó hatáskört
szereztek, amely kezdetben negatív, majd később akár pozitív is lehetett, nevezetesen
azokban a rendszerekben, amelyek megengedik az értelmező döntések technikáját - mint
például a brazil és számtalan más -, valamint azokban a rendszerekben, amelyek kivételesen
olyan bírói döntéseket fogadnak el, amelyek ténylegesen általános és elvont szabályokat
hoznak

létre

az

alkotmányellenes

jogszabályok

alkotmányellenesség elleni küzdelemre.
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helyettesítésére

vagy

az

a részleges mulasztásos alkotmányellenesség jelensége - mint a portugál vagy az olasz.
A normatív hatáskör átalakulásai és jogalkotáson kívüli áthelyeződései nyilvánvalóan
átalakítják a jogrendszer pozitív vagy negatív alakítására képes állami szervek körképét, új
normák

bevezetésével,

a

meglévők

módosításával

vagy

a

módosítások

megakadályozásával/kizárásával (HORTA, 1994).
Kétségtelennek tűnik, hogy az alkotmányosság ellenőrzése mind a common law,
mind a romanista rendszerekben lehetőséget teremt arra, hogy az igazságszolgáltatás
általános érvényességgel felruházott normákat vezessen be a jogrendszerbe, tiszteletben
tartva azokat a sajátosságokat, amelyek megkülönböztetik az előbbi rendszerben hozott
határozatot, amelynek transzcendens hatása a kötelező precedens elvéből ered, az utóbbi
rendszerben a közvetlen keresetekben hozott, általános és kötelező érvényességgel
felruházott határozatoktól.
A fent tárgyalt témákból ki lehetett emelni a bírói kar normatív funkcióinak
közelmúltbeli növekedését, amely különböző rendszerekben fontos szerepet tölt be,
nemcsak azáltal, hogy megvétózza bizonyos normák maradandóságát a jogrendszerben,
hanem azáltal is, hogy széles körben elterjedt technikákon alapuló normákat alkot, például
a kötelező alkotmánynak megfelelő értelmezéssel (vagy köztes vagy manipulatív értelmező
döntésekkel).
Ez az új intézményi valóság azt mutatja, hogy a bírói kar tipikusan joghatósági
funkciói

mellett

ma

már

egy

olyan

funkcióról

is

beszélhetünk,

amelyet

paralegisztenciálisnak nevezhetünk.
Amint a kifejezéssel érzékeltetni kívánjuk, ez egy kvázi jogalkotói funkció,
amennyiben még kivételes és kellően indokolt körülmények között is - például
alkotmányellenes mulasztás esetén - lehetővé teszi általános és absztrakt szabályok
beillesztését a jogrendszerbe, és nem csupán megakadályozza, hogy azok beillesztése vagy
fenntartása megtörténjen.
Ez a jelenség nem korlátozódna a legmerészebb ellenőrzési modellekre, mint például
a fent említett lusitániai és olasz rendszer, amelyek, mint láttuk, lehetővé teszik a döntések
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meghozatalát.
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rendkívül konstruktív és kreatív tartalommal, hogy módosítsa vagy helyettesítse az
alkotmányellenes jogi szabályokat, vagy akár jogi szabályokat hozzon létre olyan
helyzetekben, amikor alkotmányellenes mulasztásról van szó.
Elég csak arra emlékeztetni, hogy az olyan értelmező döntések, mint amilyenek
Brazíliában az alkotmánynak megfelelő értelmezés alkalmazásából származnak, ma már a
legkülönbözőbb alkotmányos rendszerekben gyakoriak, és hogy - tekintve a hiteles
értelmezés jellegzetességét (KELSEN, 2003) - valódi általános és absztrakt normáknak
minősülnek, amelyek az absztrakt ellenőrzés főhadiszállásán történő átadásuk esetén
tagadhatatlanul kötelező jellegűek.
Ezen túlmenően nem szabad elfelejteni, hogy egy reális jogelmélet szempontjából a
bírói kar legfelsőbb szervei valójában ilyen paralegislatív, sőt parakonstitúciós funkciókkal
rendelkeznek, amennyiben olyan határozatokat hoznak, amelyek alkotmányos jellegű
szabályokat vezethetnek be vagy módosíthatnak.
A bírósági határozatok általában különböző típusú szabályszerűségi ellenőrzéseknek
vannak alávetve (KELSEN, 2001), legyen szó akár a törvényességi ellenőrzésről - mint
például az Olaszországban és Franciaországban működő kasszációs bíróságok, vagy más
országok hasonló szervei által végzett ellenőrzésről -, akár az alkotmányossági ellenőrzésről.
A törvényes termelés szabályszerűségének ellenőrzése működőképességének
technikai előfeltétele azonban az ellenőrzési esetek megléte. Más szóval, ahhoz, hogy a
közigazgatási vagy joghatósági szervek határozatainak jogszerűségét vagy alkotmányosságát
ellenőrizni lehessen, elengedhetetlen, hogy létezzenek olyan felsőbb szintű ellenőrzési
instanciák, amelyek képesek arra, hogy a határozatot jogorvoslattal helyettesítsék, vagy
legalábbis hatályon kívül helyezzék, és egy másik határozat meghozatalát határozzák meg.
Tekintettel a végtelen számú ellenőrzési fokozatok lehetetlenségére, természetesen
a bírói csúcsszervek - mint a legfelsőbb bíróságok - vagy a felülvizsgálati szervnek nem
alárendelt különleges bírói szervek - mint az Alkotmánybíróságok - nem rendelkeznek
magasabb felülvizsgálati fokozatokkal, a szabályszerűség kérdéseit egyetlen vagy utolsó
fokon bírálják el.
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például.
Ebből

következik,

hogy

az

ilyen

szervek

képesek

a

jogrend

anomális

megváltoztatására (KELSEN, 2001; 2003, RAZ, 1986). Így abban a - nem szokatlan hipotézisben, hogy egy nyilvánvalóan alkotmányellenes törvényt alkotmányosnak ítél meg
az a testület, amelyik az utolsó szót mondja ki a kérdésben, és amelynek a döntései kötelező
érvényűek, bár ideális szempontból a jogrend megsértését lehetne fenntartani, reális
szempontból, a döntés kötelező ereje miatt, úgy tűnik, hogy a jogrend - bár rendellenes módosulása következik be.
Valójában egy alkotmányellenes rendes törvény19 , amelyet az egyetlen olyan szerv,
amely képes alkotmányosságának hiteles megítélésére - például egy alkotmánybíróság vagy
törvényszék - alkotmányosnak nyilvánít, végül is teljes mértékben hatályban marad az adott
jogrendszerben, sőt az alkotmány egyfajta anomális módosításaként működik, amennyiben
felfüggeszti vagy hatályon kívül helyezi az ezzel ellentétes alkotmányos szabályt20 .
Így, bármennyire is sérti ez az alkotmányos ideológiát és az alkotmány
elsőbbségének dogmatikus megerősítését, valójában egy jogilag megdönthetetlen bírói
döntés - egy utolsó vagy egyetlen fokon hozott döntés -, amely egy törvényt
alkotmányosnak nyilvánít, még akkor is, ha az nyíltan alkotmányellenes, a gyakorlatban
azzal a hatással jár, hogy érvényesíti21 az említett alkotmányellenességet, és anomális
változást okoz az alkotmányos rendszerben (CAPPELLETTI, 1999). Az alkotmányellenes
törvény az alkotmányellenességet cáfoló határozattal együtt ebből a szempontból
egyenértékű egy rendellenes eljárással jóváhagyott alkotmánymódosítással22 .
A helyzet nyilvánvalóan kellemetlen, de előfordul, és előfordulhat, hogy nem
19

Képzeljük el itt a nyilvánvaló, szó szerinti alkotmányellenességet, hogy ne menjünk bele a nyitott szövegrész, a
relatív szemantikai meghatározatlanság, az ésszerű értelmezési kétség érdemébe, amelyek bonyolultabbá teszik a
problémát.
20 Ugyanez történik például egy olyan politikai ellenőrzési rendszerben, mint a francia, mind az Alkotmánytanács által
szükségszerűen ellenőrzött szabályok esetében, mind pedig a provokált ellenőrzés alá eső szabályok esetében, ha az
ellenőrzés során az Alkotmánytanács tagadja a törvény alkotmányellenességét, vagy ha az ellenőrzés nem provokált.
Ezekben az esetekben elismerik, hogy az alkotmányellenes törvény a gyakorlatban az alkotmány rendellenes
módosításaként működik, mivel nincsenek olyan jogi mechanizmusok, amelyek képesek lennének megtisztítani a
jogrendszert ettől az alkotmányellenességtől.
21 Ráadásul nem ez az egyetlen eset, amikor az alkotmányellenesség érvényesítésére kerül sor, mivel a különböző
jogrendszerekben olyan intézmények is jelen vannak, mint a hatásmódosítás vagy a közbenső döntések korlátozása.
22 Ugyanez értelemszerűen vonatkozik a hatóságok jogellenes aktusaira is, feltéve, hogy a jóváhagyó határozatot a
jogszerűség megítélésére illetékes legfelsőbb vagy egyetlen hatóság hozta.
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Csak a politikai ellenőrzés rendszereiben, mint például a francia, vagy a korlátozott
kezdeményezésű, koncentrált bírói ellenőrzés rendszereiben, mint például az osztrák, de
minden olyan rendszerben, amely az alkotmányosság vagy a törvényesség ellenőrzését
fogadja el, egyszerűen azért, mert az ellenőrzés végtelen számú eseteinek gyakorlati
lehetetlensége miatt.
Ezekben az esetekben nemcsak paralegislatív, hanem parakonstitúciós hatáskört is el
lehet ismerni, amennyiben, mint már bemutattuk, a kötelező erővel felruházott, egyetlen
vagy jogerős és megfellebbezhetetlen ügyben hozott határozattal érvényesített
alkotmányellenes aktus a gyakorlatban a jogi-alkotmányos rendszer megváltoztatásának kvázi módosításnak vagy kvázi alkotmánymódosításnak - felel meg.23
A realisták számára ez csak és kizárólag a jogrend - még ha rendellenes is megváltozásának helyzete, ahogyan az például az alkotmányos mutációs folyamatok révén
történik (JELLINEK, 1991). Az idealisták számára ez az alkotmányosság vagy a jogszerűség
megsértése lesz, bár nincs jogorvoslati lehetőség ennek orvoslására.
Ami az ilyen jogszerűtlen vagy alkotmányellenes helyzetek ellenőrzésének
lehetőségét illeti, azok számára, akik ilyennek tekintik őket, nincs kilátásban jogorvoslat,
feltételezve az alkotmányellenes szabályt kimondó vagy alkotmányosnak minősítő
határozat jogerős és kötelező jellegét, és feltételezve, hogy a határozat megfelelő
eszközökkel van ellátva a betartás kikényszerítésére - például fegyelmi szabályokkal és
intézményekkel, amelyek lehetővé teszik a nem megfelelő aktusok megsemmisítését vagy
megsemmisítését -, ami a hatékony technikai-jogi működőképességhez kapcsolódó feltétel.
Az ilyen, a jogszerűség korlátaiba ágyazott problémák lehetséges megoldásai
szükségszerűen jogon kívülieknek tűnnek, például a szinte elfeledett "közvetlen
alkotmányossági ellenőrzéshez" való folyamodás - olyan célszerűségeken keresztül, mint a
vitatott jog a
23

Ugyanez látszik előfordulni közeli, bár különböző helyzetekben, mint például egy contra legem alkotmányos szokás
esetében, amely végül egy vagy több alkotmányos szabály eltörlését eredményezi. A témáról lásd RAZ, J. Concepto de
Sistema Jurídico, el. Hagyományos. Rolando Tamayo y Salmorán. Mexikóváros: Universidad Autónoma de México,
1986; OROZCO HENRÍQUEZ, José de Jesús. Derecho Constitucional Consuetudinario, el. Mexikóváros: Mexikói
Nemzeti Autonóm Egyetem, 1993. Ugyanez az érvelés tűnik érvényesnek a contra legem határozatokra, amelyek
végül érvényesülnek, és a jogrendszer abnormális megváltoztatását eredményezik.
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az ellenállás és a kapcsolódó fogalmak, mint például a polgári engedetlenség (GARGARELLA,
2007) - vagy a politikai szférában, a jogalkotó intézkedései vagy a félig közvetlen
demokrácia intézményeinek használata révén, ahol ezek léteznek, mint például a népi
kezdeményezés a rendellenesen bevezetett szabály visszavonására.
Függetlenül ezektől a vitáktól, amelyek túlmutatnak e tanulmány közvetlen célján,
egyértelmű, hogy minden olyan jogrendszerben, amelyben léteznek a törvényességet és az
alkotmányosságot ellenőrző intézmények, és minden olyan jogrendszerben, amelyben az
ellenőrzésnek véges számú instanciája van - azaz mindenben -, lehetőség van a bírói kar
kivételes paralegzisztenciális, sőt parakonstitucionális funkciójának felismerésére, amely
fontos, még nagyrészt feltáratlan elméleti vizsgálati területet kínál.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Amint láttuk, a demokratikus jogállam fogalmából kialakult ideális kép ellenére a
jogalkotói funkciók - amelyeket a jogalkotás képességeként, és különösen az általános és
absztrakt normák jogrendszerbe való bevezetéseként értelmezünk - különböző módon
oszlottak meg a három hatalmi ág között.
A törvényhozáson kívüli normatív funkcióknak a végrehajtó hatalom javára történő
megjelenésével párhuzamosan, nevezetesen a 20. század folyamán, a század végén és a
jelenlegi század elején a törvényhozáson kívüli normatív hatáskörök növekedése figyelhető
meg a bírói hatalom javára.
Az alkotmányosság bírói ellenőrzésének legelemibb, az alkotmányos-alkotmányos és
az érvényes- érvénytelen binomikusokon alapuló felfogásától, mint láttuk, egy sokkal
összetettebb kontextusig jutottunk el.
Akár az alkotmányellenesség cselekvéssel történő ellenőrzésének pragmatikus
korlátai

miatt,

ami

azt

eredményezte,

hogy

az

alkotmányellenes

helyzeteket

megváltoztathatatlan kész tényként kell elismerni, akár a joghatóság előtt álló új kihívások
miatt.
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Az alkotmánybíráskodással összefüggésben az alkotmányellenességhez kapcsolódó értékek
és a döntéshozatali technikák új és kifinomult kerete alakult ki.
Az alkotmányellenességhez kapcsolódó értékek sokkal összetettebbé váltak, mint
korábban gondolták, a nemlétezés és a semmisség szélsőségeitől az enyhébb helyzetekig,
mint például a semmisség és a puszta szabálytalanság (MIRANDA, 2008).
Ezzel összhangban a különböző alkotmányos rendszerek az alkotmányellenesség
kimondását korlátozó döntésektől - mint például a hatásmódosítás - a rendkívül kreatív
döntéseken át - mint például a köztes módosító vagy helyettesítő döntések - az értelmező
döntésekig - mint például az alkotmányos értelmezésen alapuló alkotmányos döntések mindent felölelnek, oly módon, hogy az alkotmánybíráskodásnak jelenleg minden olyan
jogrendszerben, amely ezt fontolgatja, olyan szerepe van, amely messze meghaladja a
negatív jogalkotó régi tézisét.
Ez a panoráma kiemeli az igazságszolgáltatás szerepét a jogrend alakításában - azaz a
jogrendszer normáinak létrehozásában, akár vétójoggal rendelkező szereplőként, akár a
normák pozitív alkotójaként -, és lehetővé teszi, hogy e hatalom paralegislatív és
parakonstitutív funkcióiról beszéljünk.
Ezek a funkciók, amint az a szövegből látható, a jogrend infra-alkotmányos, illetve
alkotmányos szintű megváltoztatásában állnának, és általános, absztrakt és kötelező erejű
szabályok létrehozásában állhatnak, akár semmissé nyilvánítás vagy megsemmisítés útján,
akár a szabályok pozitív megalkotásában, olyan technikák révén, mint a konform
értelmezés, a hatások módosítása vagy a külföldi jogrendszerekben elfogadott avantgárd
módosító és additív technikák, mint láttuk.
A kortárs jog- és alkotmányelmélet még ilyen eszközök hiányában is elismeri az ilyen
paralegislatív vagy parakonstitúciós funkciókat minden olyan jogrendszerben, amely elfogad
valamilyen ellenőrzési mechanizmust.
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a jogelőállítás szabályszerűségének - azaz az alkotmányosság és/vagy a jogszerűség
ellenőrzésének - szabályszerűségét, és hogy nem számol a felülvizsgálat végtelen számú
instanciájával.
Ezekben az esetekben egyértelmű, hogy egy szabálytalan jogszabály - nevezetesen
egy alkotmányellenes törvény - jóváhagyása a jogi szabályosságának végleges megítélésére
illetékes szerv által a jogrendszer rendellenes módosításának felel meg, ami a bírósági
ellenőrző instancia jogelőállító tevékenységét bizonyítja.
Az ilyen lehetőségek, mint láttuk, a jogi és a jogon kívüli határmezsgyén mozognak,
és nem a jog területén, hanem a politika területén találnak lehetséges megoldást, közvetlen
alkotmányossági ellenőrzéssel (GARGARELLA, 2007) vagy a jogrendszerbe rendhagyó
módon bevezetett norma esetleges törvényi módosításával.
Mindenesetre mind ez a lehetőség, mind pedig a mai alkotmánybíráskodás által
széles körben elfogadott modern döntéshozatali technikákból - mint például a konform
értelmezés - eredő lehetőség rávilágít arra, hogy a jelenlegi jogrendszerekben a bírói karnak
vannak paralegislatív vagy parakonstitúciós funkciói vagy hatáskörei.
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A KONVENCIÓSZERŰSÉG ELLENŐRZÉSE LATIN-AMERIKÁBAN: AZ EMBERI
JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ AMERIKA-KÖZI RENDSZER HATÁSAI

Patrícia Grazziotin Noschang1

BEVEZETÉS
Az egyezményességi ellenőrzés olyan mechanizmus, amelynek célja, hogy az államok
belső jogszabályai összeegyeztethetők legyenek az általuk ratifikált és ratifikálandó emberi
jogi szerződésekkel.
Az emberi jogok védelmének amerikai rendszerében az egyezményesség külső
ellenőrzését az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság végzi, amely tanácsadói vélemények és
ítéletek kibocsátásával biztosítja a felügyelete és joghatósága alá tartozó, regionális szinten
megkötött és hatályban lévő emberi jogi szerződések megfelelő alkalmazását.
A konvencionális ellenőrzés fogalma 2006-ban jelent meg az Emberi Jogok
Amerikaközi Bíróságának joggyakorlatában az Almocinad Arellano et al. ügyben hozott
ítéletével.
Az Almocinad Arellano et al. kontra Chile ügyben hozott döntést követően, amelyet
az Amerika-közi Bíróság joggyakorlatának az alkotmányosság ellenőrzésére vonatkozó
vezető ügyének tartanak, három másik fontos ügy is született a fogalomra utalva és a témát
elmélyítve: Case of the Dismissed Congressional Employees Vs.

1

A PPGD/UFSC jogi doktora és mesterdoktora. A nemzetközi jog és az emberi jogok professzora a Passo Fundói Egyetem
jogi karán és jogi posztgraduális programjában.
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Gomes Lund és társai kontra Brazília, valamint a Cabrera García és Montiel Flores kontra
Mexikó ügyben. Ezek a határozatok fontosak voltak az Emberi Jogok Amerikai
Egyezményének részes államai számára, hogy kezdeményezzék az egyezményesség belső
ellenőrzését annak ellenőrzésével, hogy törvényeik összhangban vannak-e a fent említett
szerződéssel. A Bíróság azt is megállapította, hogy ítélkezési gyakorlatát az Egyezményben
részes államok nemzeti bíróságainak is alkalmazniuk kell.
Ebben az értelemben e cikk célja, hogy bemutassa a "konvencionális ellenőrzés"
fogalmának

fejlődését

és

alkalmazását

az

Amerika-közi

Emberi

Jogi

Bíróság

joggyakorlatában, és bemutassa, hogy ezek a határozatok hogyan hatottak az egyezmény
egyes részes államainak belső jogrendszerére.

1. AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉRE LÉTREHOZOTT AMERIKA-KÖZI RENDSZER
Az Amerikai Államok Szervezetének égisze alatt működik az Emberi Jogok
Amerikaközi Rendszere. Ez a regionális szervezet a bogotái chartával jött létre 1948-ban,
azzal a céllal, hogy regionális szinten fenntartsa a békét és a biztonságot, tekintve, hogy az
amerikai szolidaritásnak és jószomszédságnak nem lehet más értelme, mint "[...] a
kontinensen a demokratikus intézmények keretein belül az alapvető emberi jogok
tiszteletben tartásán alapuló egyéni szabadság és társadalmi igazságosság rendszerének
megszilárdítása". A charta az 53. cikkben létrehozta szerveit is, amelyek között szerepel az
Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság. Ezzel a szerződéssel együtt írták alá az Emberi Jogok és
Kötelességek Amerikai Nyilatkozatát, amelynek célja az volt, hogy az emberi jogok regionális
védelmét biztosítsa az amerikai országok számára. (AMERIKAI ÁLLAMOK ORGANIZÁCIÓJA,
2016).
A külügyminiszterek V. konzultációs ülésének VIII. határozata 1959-ben új szervet
hozott létre az emberi jogok védelmére: az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságát (IACHR).
Az IACHR munkája a következő évben kezdődött, és feladata az volt, hogy előmozdítsa a
Charta által megállapított jogokat.
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Bogotá, mint az Emberi Jogok és Kötelességek Nyilatkozatában.(NOSCHANG, 2013)
Az emberi jogok Amerika-közi védelmi rendszere azonban az emberi jogokról szóló
amerikai egyezmény kidolgozásával vált hatékonnyá 1969-ben, amely a Costa Rica-i San
José-i paktum néven is ismert, és amely csak 1978-ban lépett hatályba, miután megszerezte
a szükséges minimális számú ratifikációt. Ez a szerződés hozta létre a Costa Rica-i San
Joséban székelő Amerika-közi Emberi Jogi Bíróságot is, amely joghatósági és konzultatív
hatáskörrel is rendelkezik. A fenti eszközökhöz hozzáadódik az 1988-as San Salvador-i
jegyzőkönyv a szociális és gazdasági jogokról (AMERIKAI ÁLLAMOK ORGANIZÁCIÓJA, 2016).
Így az emberi jogok amerikai védelmi rendszerének corpus iure-ját alkotó
szerződések a következők: az Emberi Jogok és Kötelességek Amerikai Nyilatkozata (1948), az
Amerikai Államok Szervezetének Chartája (1948), az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye
(1969), valamint a szociális és gazdasági jogokról szóló, 1988-ban aláírt San Salvador-i
jegyzőkönyv2 .
André Carvalho Ramos szerint az emberi jogok védelmének legfontosabb diplomája
ebben a rendszerben az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény (Costa Rica-i San José-i
paktum) a következő okok miatt:
1) a földrajzi hatókör, 24 aláíró állammal; 2) a polgári és politikai jogok katalógusa és 3) az
államok által vállalt kötelezettségek felügyeletét és ellenőrzését szolgáló rendszer felépítése,
amely magában foglalja az Emberi Jogok Bíróságát, az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságát is,
amelynek székhelye San José de Costa Rica. (2009, 248. o.) (2009, 248).

Az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény értelmében az Emberi Jogok
Amerikaközi Bizottsága és az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága illetékes annak
megállapítására, hogy az emberi jogokról szóló amerikai egyezményt aláíró államok
betartják-e annak emberi jogi normáit. A Bizottság feladata, hogy a felek közötti békéltetés
érdekében megpróbálja a tényállást békés úton rendezni. Ha ez nem lehetséges
2

Az emberi jogokkal kapcsolatban regionális szinten később ratifikáltak más szerződéseket is, többek között a nemi
erőszak elleni védelemről, a halálbüntetés eltörléséről és a kínzásról.
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lehetőség szerint jelentést készít a következtetéseiről, amelyben meghatározza az
ajánlásokat és a megfelelő intézkedések meghozatalára vonatkozó határidőt. A Bíróságot
csak a Bizottság vagy a részes államok hívhatják fel (Brazília, 2016).
Az Amerika-közi rendszerben a joghatósági eljárás azzal kezdődik, hogy az egyén
panaszt nyújt be az állam ellen az IACHR-hez, amely ebben a szakaszban az egyéni panaszos
képviseletében jár el. A vádlott államnak joga van a kontradiktórius eljáráshoz, és semmi
sem akadályozza a békés egyeztetést. Az IACHR a tények és a felek állításai alapján dönt
arról, hogy az ügyet le kell-e zárni vagy tovább kell-e vinni. Továbblépés esetén az IACHR
alaposan kivizsgálja a tényeket, és ajánlásokat tesz az érintett feleknek az ügy három
hónapon belüli megoldására. Ha ez nem történik meg, az IACHR kiadhatja saját véleményét
és következtetését, vagy ezen a határidőn belül érdemi jelentést nyújthat be a Bíróságnak.
(PIOVESAN, 2006).
A Bíróság előtti eljárás akkor kezdődik, amikor az IACHR megküldi jelentését a
Bíróságnak. Az elnöklő bíró elvégzi a kereset előzetes vizsgálatát, és a hivatalvezető értesíti
a bírákat, a sértett(ek)et és az államot, amelynek négy hónap áll rendelkezésére, hogy
előterjessze védekezését. Ezt követően a felek meghallgatást tartanak, és végleges döntést
hoznak. Az Egyezmény 67. cikkének megfelelően az ítélet jogerős és nem fellebbezhető.
(AMERIKAI ÁLLAMOK ORGANIZÁCIÓJA, 2016)
Fontos megjegyezni, hogy az államok kötelesek teljes mértékben eleget tenni a
Bíróság ítéletének, ahogyan azt az Egyezmény 68. cikkének (1) bekezdése és 63. cikkének (1)
bekezdése előírja, amely előírja az államok számára, hogy állítsák helyre a megsértett jog
vagy szabadság gyakorlását. Ezekhez a rendelkezésekhez járul az Egyezmény 2. cikke, amely
kimondja, hogy [...] a részes államok vállalják, hogy alkotmányos szabályaiknak és az
Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően elfogadják azokat a jogalkotási vagy egyéb
intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek az ebben a dokumentumban meghatározott
jogok és szabadságok érvényre juttatásához[...]" (Brazília, 2016).
Így az OAS tagállamai, beleértve Brazíliát is, az Emberi Jogok Amerikai
Egyezményének aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy
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a hazai jogszabályok és joghatóságok összhangba hozása az Amerika-közi Emberi Jogi
Bíróság normáival és joggyakorlatával (GUERRA, 2013).
A konvencionális ellenőrzés doktrínája szerint, ha a helyi jog ellentétes az Emberi
Jogok Amerikai Egyezményének rendelkezéseivel, az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság
értelmezése szerint a szabály, még ha alkotmányos is, nem alkalmazható. Így a hazai
bíráknak nemcsak a törvények alkotmányosságát, hanem a törvények egyezményességét is
ellenőrizniük kell, figyelembe véve az Egyezmény Bíróság általi értelmezését. (MARX, 2014).
Az Amerika-közi Bíróság mindig is használta a konvencionális ellenőrzés gyakorlását,
de csak 2006 óta használja ezt a kifejezést ítéleteiben. 2006-ban a Bíróság úgy foglalt állást,
hogy a bíráknak és a bíróságoknak kötelességük a hazai normákat összeegyeztethetővé
tenni az Emberi Jogok Amerikai Egyezményével és annak a Bíróság általi értelmezésével.

2. ÁLTALÁNOS ELKÉPZELÉSEK A KONVENCIONALITÁS ELLENŐRZÉSÉRŐL
A "konvencionális ellenőrzés" kifejezés Franciaországban a francia Alkotmánytanács
1975-ös ítéletében született. A 74-54 DC határozatban a Tanács kijelentette, hogy nem
illetékes annak vizsgálatára, hogy egy nemzeti jogszabály összeegyeztethető-e egy
szerződéssel, jelen esetben az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A Tanács úgy
értelmezte, hogy csak alkotmányossági ellenőrzésre, azaz a törvénynek a francia
alkotmánnyal való összeegyeztethetőségére volt illetékes, nem pedig "konvencionális
ellenőrzésre". Ebből a határozatból a Tanács elismerte, hogy a hazai jognak "két
összeegyeztethetőségi szitán" kell átmennie ahhoz, hogy érvényesnek és hatályosnak
lehessen tekinteni: az alkotmányon és az országban ratifikált és hatályos szerződéseken.
(MAZZUOLI, 2013, 88. o.)
A "konvencionális ellenőrzés" kifejezést Latin-Amerikában először az Emberi Jogok
Amerikaközi Bíróságának ítéletében használták, az alábbi ügyben

219

Almonacid Arellano és társai kontra Chile 2006-ban. Ebben a határozatban a Bíróság
megemlítette, hogy "[...] a bírói hatalomnak egyfajta "egyezőségi ellenőrzést" kell
gyakorolnia az Emberi Jogok Amerikai Egyezményét konkrét ügyekben alkalmazó belső jogi
normák között." Továbbá e feladatának ellátása során figyelembe kell vennie a Bíróságnak a
fent említett Egyezmény értelmezését is. (CORTE, Almonacid Arellano et al. kontra Chile
ügy, 2016, 124. pont).
Az "egyezményesség" kifejezés az olyan szerződések terminológiájából származik,
amelyek egy adott témára vonatkozóan általános szabályokat írnak elő, és amelyeket
"egyezményeknek" neveznek. Az egyezményesség ellenőrzése azonban nem csak az
egyezmény terminológiájával rendelkező szerződések esetében történik, hanem mind az
egyetemes emberi jogi védelmi rendszer (az Egyesült Nemzetek Szervezete), mind a
regionális emberi jogi védelmi rendszerek (az Amerikai Államok Szervezete Brazília és más
amerikai kontinensek országai esetében) valamennyi emberi jogi szerződés esetében.
Logikus, hogy a konvencionális ellenőrzés csak az ilyen nemzetközi kötelezettségvállalásokat
aláíró államokra alkalmazható.
Mazzuoli szerint3 a tanítás a következőket mondja ki.
[...] a "konvencionalitás ellenőrzése" a normatív összeegyeztethetőség gyakorlása, amelyet a
nemzetközi szervek végeznek az emberi jogok védelme érdekében, vagy a jogalkotási
intézkedések, amelyek célja, hogy a készülő törvények összeegyeztethetők legyenek a
nemzetközi szerződésekkel, nem hasonlítva össze ezt az ellenőrzést a hazai jogunk szintjén
létező "alkotmányossági ellenőrzéssel". (2013, 767. o.)

Ebben az értelemben kijelenthetjük, hogy a bírák a konvenciószerűség ellenőrzését
akkor végzik, amikor egy konkrét esetet elemeznek, hogy ellenőrizzék, hogy egy szerződést az emberi jogok esetében - megfelelően alkalmaznak-e a nemzetközi vagy a hazai
szférában. Ily módon az egyezményesség ellenőrzése külső (amikor nemzetközi szinten az
illetékes nemzetközi bíróságok végzik) és belső (amikor a szerződést ratifikáló államok
bíróságai és belső bírái végzik).
3

A szerző által bemutatni javasolt tézis a brazíliai törvények konvencionális joghatósági ellenőrzésének
tanulmányozására vonatkozik. A szerző arra törekszik, hogy megmagyarázza, "hogyan működik" a konvencionalitás
ellenőrzése Brazíliában, és milyen eszközökkel lehet gyakorolni ezt az ellene irányuló érdekérvényesítést
(MAZZUOLI, 2013).
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nemzetközi kötelezettségvállalás).
Így a doktrína nagy része szerint a konvenció külső (nemzetközi) és belső (nemzeti)
ellenőrzéséről

van

szó.

Egyesek

a

konvencionalitás

hiteles

kontrolljaként

is

konceptualizálják, mások pedig diffúzként és koncentráltként.
A konvencionalitás-ellenőrzést lehet belsőleg gyakorolni a nemzetközi emberi jogi
szerződések vonatkozásában, amelyeket az alkotmányellenes normatív jogszabályok
megalkotásakor be kell tartani, és ha ez nem történik meg, a törvények és aktusok a
konvencionalitás nemzetközi ellenőrzése alá kerülhetnek; ha az Amerikai Egyezményre
hivatkozik, akkor az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság előtt. Ez utóbbi esetben olyan, mintha
a konvencionalitás koncentrált ellenőrzése lenne, mert egy konkrét eset révén történik, és
annak hatásai generálják a mindenki előtt előírt módosításokat, amelyek célja az emberi
személy számára előnyökkel járnak. (GUERRA, 2013, 181. o.; MAZZUOLI, 2009, 94. o.).
Valério Mazzuoli szerint a konvencionalitás ellenőrzése diffúz lehet, ha egy
szerződést bármely bíró vagy bíróság elemez, ugyanúgy, ahogyan az alkotmányossági
ellenőrzés esetében is. És, akkor koncentrálódik, ha az STF végzi "[...] az emberi jogi
szerződések (és csak ezek) esetében [...]" (2013, 765-766. o.).
A konvencionalitás hiteles ellenőrzése az, amit első fokon a hazai bírák és bíróságok
végeznek, a normativitást a nemzetközi szerződéseknek és a Bíróság értelmezésének
megfelelően kiigazítva. A nemzetközi bíróságok feladata, hogy véleményt nyilvánítsanak, ha
az államok nem ellenőrzik az egyezményességet e szerződésekkel és az Amerika-közi Emberi
Jogi Bíróság joggyakorlatával összhangban. (ALVES, 2013, 326. o.)
A logika ugyanaz, mint az alkotmányossági ellenőrzésé, amely a belső szférában
történik, amikor az alkotmányos szabályok összeegyeztethetőségét ellenőrzi más
alkotmányellenes belső szabályokkal. Ezen a szinten az alkotmányosság ellenőrzése a
következőkben fordul elő
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koncentrált módon (a legfelsőbb alkotmánybíróságok által végrehajtott) és diffúz módon (a
többi bíró és/vagy bíróság által végrehajtott).
Fontos hangsúlyozni, hogy a konvenciószerűség ellenőrzését nem csak a joghatósági
szférában kell elvégezni. A törvényhozás feladata az is, hogy egy törvényjavaslat
elemzésekor, ahogyan a törvényjavaslat alkotmányosságára is odafigyel, azt is figyelje, hogy
a szabály összeegyeztethető-e az állam által ratifikált szerződésekkel. A végrehajtó
hatalomnak meg kell vétóznia egy nem hagyományos (a ratifikált szerződésekkel ellentétes)
törvényt is.
Ebben az értelemben Ingo Sarlet azt tanítja, hogy a konvencionalitás ellenőrzése
nem az igazságszolgáltatás kizárólagos ellenőrzése, mert,
[...] A törvényhozásnak egy törvényjavaslat mérlegelésekor, ahogyan mindig figyelmet kell
fordítania arra, h o g y a jogszabályok összeegyeztethetők legyenek a fellegvárral, a
nemzetközi szerződéseket is paraméterként kell figyelembe vennie, ami egyébként nem csak
az emberi jogi szerződésekre vonatkozik, hanem ilyen esetekben még komolyabban kell
venni.[...] Hasonlóképpen, a végrehajtó hatalom vezetőjének meg kell vétóznia a
törvényhozás által elfogadott törvényt, ha nemzetközi szerződés megsértését észleli, még
akkor is, ha ez a vétó nem a törvény esetleges alkotmányellenessége miatt indokolt [...].
(2013, 112. o.).)

Amint fentebb említettük, az emberi jogi szerződések általában az ENSZ alá tartozó
egyetemes emberi jogi védelmi rendszer, valamint az Amerikai Államok Szervezete
(Amerika), az Afrikai Unió (Afrika) és az Európa Tanács (Európa) alá tartozó regionális
emberi jogi védelmi rendszerek részét képezik. Ebben a tanulmányban fontos megérteni,
hogyan működik az emberi jogok védelmének Amerika-közi rendszere a konvencionalitás
ellenőrzésével és az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság határozatainak befolyásával a részes
államokban.

3. A KONVENCIONALITÁS ELLENŐRZÉSE LATIN-AMERIKÁBAN: AZ EMBERJOGI BÍRÓSÁG
JOGGYAKORLATÁNAK REFLEXEI
Azok a döntések, amelyek a konvencionalitás ellenőrzéséhez képest pozicionálták magukat
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külső ellenőrzés (amelyet az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság végez) , és az
egyezményesség belső ellenőrzése (amelyet az egyezményben részes államok bírái és
bíróságai végeznek) a következők voltak: Almonacid Arellano és mások kontra Chile ügye; a
kirúgott kongresszusi dolgozók ügye kontra Peru; Cabrera García és Montiel Flores kontra
Mexikó ügye és Gomes Lund és mások kontra Brazília ügye (MAZZUOLI, 2013, 95-111. o.).
A vitatott joggyakorlaton kívül a Bíróság a migrációval összefüggésben és/vagy
nemzetközi védelemre szoruló gyermekek jogairól és garanciáiról szóló, Argentína, Brazília,
Paraguay és Uruguay által kért, 2014. augusztus 19-i OC 21/14 sz. tanácsadó véleményében
is kifejtette véleményét a témában. Ebben a véleményében a Bíróság szükségesnek tartotta
emlékeztetni arra, hogy a nemzetközi jog szerint,
amikor egy állam egy nemzetközi szerződésnek, például az emberi jogokról szóló amerikai
egyezménynek a részes fele, ez a szerződés az összes szervét kötelezi, beleértve az
igazságszolgáltatást és a törvényhozást is, így e szervek bármelyikének megsértése
nemzetközi felelősséget ró az államra. Éppen ezért a Bíróság szükségesnek tartja, hogy az
állam különböző szervei elvégezzék a megfelelő egyezményességi ellenőrzést, a nem vitás
vagy tanácsadói hatáskörének gyakorlása során jelzettek tekintetében is, amely vitás
hatáskörével tagadhatatlanul osztozik az Emberi Jogok Amerika-közi Rendszerének céljában,
az "emberi lények alapvető jogainak védelmében". (Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága, OC 21/14 tanácsadói vélemény, 2016)

A Bíróság első olyan ítélete, amelyben a "konvencionális ellenőrzés" kifejezést
említette, az Almonacid Arellano és társai kontra Chile ügyben 2006. szeptember 26-án
hozott ítélet volt. Amikor beiktatta a törvények konvencionális ellenőrzésére vonatkozó
álláspontját. Az ügy Almonacid Arellano 1976-ban a chilei katonai rezsim által elkövetett
meggyilkolásával foglalkozott, mivel az ország fegyveres erőinek amnesztiát biztosító
törvény megtagadta az igazságszolgáltatást. (CORTE, Case of Almonacid Arellano and Others
v. Chile, 2016) A Bíróság szavai szerint:
124] Más szóval, a bírói karnak egyfajta "konvencionális ellenőrzést" kell gyakorolnia az általa
konkrét esetekben alkalmazott belső jogi normák és az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye
között. E feladat során a bírói karnak nemcsak a szerződést kell figyelembe vennie, hanem azt
az értelmezést is, amelyet a szerződés
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hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.4 (CORTE, Caso
Almonacid Arellano et al. Vs. Chile, 2016).

november 24-én a Bíróság a Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) kontra Perú ügyben ismét hivatkozott a konvencionális ellenőrzésre, megerősítve
felfogását, és leszögezve, hogy az igazságszolgáltatás szerveinek a hazai rendben a
konvencionális ellenőrzést kell gyakorolniuk. (CORTE, Case of Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) kontra Perú, 2016).
A Bíróság ítélete ismételten emlékeztetett arra, hogy amikor egy állam ratifikál egy
olyan szerződést, mint az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény, akkor e dokumentum
alkalmazását is átadja a nemzeti szintű bíráinak, akik kötelesek biztosítani annak
alkalmazását. A Bíróság szerint az államok igazságszolgáltatásának nemcsak az
alkotmányosság, hanem az egyezményesség ellenőrzését is gyakorolnia kell, hivatalból a
belső normák és az Egyezmény között5 . (CORTE, Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) kontra Perú, 2016).
Érdemes megjegyezni Sérgio García Ramírez és Antônio A. Cançado Trindade bírák
külön szavazatait ebben a határozatban. Ramírez szerint az egyezményesség ellenőrzését az
államoknak az összes olyan emberi jogi egyezményes joganyagot figyelembe kell venniük,
amelynek az állam részese, mint például a San Salvador-i jegyzőkönyv, a halálbüntetés
eltörléséről szóló jegyzőkönyv, a kínzás megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezmény, a
kínzás felszámolásáról szóló Belém do Pará-i egyezmény és a kínzás megelőzéséről és
büntetéséről szóló egyezmény.

4

5

Más szóval, a bírói hatalomnak egyfajta "konvencionális ellenőrzést" kell gyakorolnia a konkrét esetekre vonatkozó
belső jogi normák és az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény között. E feladat során az igazságszolgáltatásnak
nemcsak a szerződést kell figyelembe vennie, hanem az Amerikai Egyezmény értelmezője, az Amerika-közi Bíróság
által adott értelmezést is.
128. Ha egy állam ratifikált egy nemzetközi szerződést, például az Amerikai Egyezményt, akkor a bírái is annak
hatálya alá tartoznak, ami arra kötelezi őket, hogy biztosítsák, hogy az egyezmény hasznos hatását ne ássa alá vagy
semmisítse meg az egyezmény rendelkezéseivel, tárgyával és céljával ellentétes jogszabályok alkalmazása. Más
szóval, az igazságügyi hatalom szerveinek nemcsak az alkotmányossági ellenőrzést kell gyakorolniuk, hanem "a
belső normák és az Amerikai Egyezmény közötti hivatalból történő egyezményes ellenőrzést is, nyilvánvalóan saját
hatáskörük és a megfelelő eljárási szabályok keretein belül". Esta función no debe quedar limitada exclusivamente
por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control
deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de
ese tipo de acciones. (CORTE, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, 2016, para
128).

224

Többek között a nők elleni erőszak. Ugyanígy a nemzetközi bíróságok is végeztek
egyezményességi ellenőrzést, amikor olyan szerződésekben előírt jogok megsértésének
eseteit elemezték, amelyek nemzetközi felelősséget keletkeztethetnek az ezeket a
szerződéseket aláíró államok számára (CORTE, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado
Alfaro y otros) kontra Perú ügy, 2016).
Cançado Trindade rámutat arra, hogy az Egyezményben részes minden egyes állam
bírói testületének mind az alkotmányjogot, mind a nemzetközi emberi jogi jogot
alkalmaznia kell, az alkotmányosság, mint a hivatalból való egyezményesség ellenőrzését
végezve, mivel a hazai és a nemzetközi jogrendszerek állandó kölcsönhatásban vannak
egymással az emberi személy védelmének vizsgálata során. (CORTE, Trabajadores Cesados
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) kontra Perú ügy, 2016).
2010-ben a brazil államot az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága elítélte, amiért nem
gyakorolta a konvencionális ellenőrzést az Emberi Jogok Amerikai Egyezményével szemben
a Gomes Lund és társai ügyben. Az ítélet előmozdította a nemzetközi szerződések
hatékonyságáról szóló vitát a brazil belső jogrendszerben (CORTE, Caso Gomes Lund e
outros Vs. Brasil, 2016).
Az ítéletben a Bíróság megerősítette, hogy az államok igazságszolgáltatási szervei
kötelesek a belső normák és az Egyezmény közötti hivatalból történő egyezményességi
ellenőrzést gyakorolni, és hogy a Bíróság joggyakorlata már megállapította, hogy a belső
hatóságok kötelesek az Egyezményben és a Bíróság ítéleteiben előírt rendelkezéseket
belsőleg alkalmazni.
Ebben az ügyben a Bíróság megállapította, hogy az STF elmulasztotta az
egyezményesség ellenőrzését, amikor az amnesztiatörvényt a brazil állam által vállalt
nemzetközi kötelezettségek figyelembevétele nélkül nyilvánította érvényesnek, amelyekre a
jóhiszeműség és a pacta sunt servanda elvei vonatkoznak. E szabályok és elvek be nem
tartása a nemzetközi jog szerint az államok nemzetközi felelősségét vonja maga után. A
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a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 27. cikkével, egyetlen állam sem
mentheti ki magát a szerződés betartása alól a belső jogrendjére hivatkozva." (CORTICE,
Gomes Lund és mások kontra Brazília ügy, 2016).
Az ügyben ad hoc bíróként eljáró brazil bíró, Roberto de Figueiredo Caldas külön
szavazatában megemlítette, hogy az Emberi Jogok Amerikai Egyezménye az emberi jogok
nemzetek feletti alkotmánnyal egyenértékű minden olyan amerikai állam számára, amely
szabadon elfogadta ezt a szerződést. Így az egyezményt minden hatóság, nemzeti szféra,
valamint az egyezményben részes államok szövetségi, állami és önkormányzati törvényei
kötelesek adaptálni és tiszteletben tartani. (CORTE, Gomes Lund és társai kontra Brazília
ügy, 2016).
A Cabrera García y Montiel Flores kontra Mexikó ügyben 2010. november 26-án
hozott ítéletében a Bíróság meghatározta a konvencionális ellenőrzésre vonatkozó
joggyakorlati doktrínáját. Ebből az ítéletből a Bíróság egyhangúlag rögzítette azt a felfogást,
hogy a hazai bíráknak és bíróságoknak alkalmazniuk kell az Emberi Jogok Amerikai
Egyezményét és azt az értelmezést, amelyet az Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága ad róla.
(CORTE, Cabrera García y Montiel Flores kontra Mexikó, 2016) A Bíróság szerint:
Pero cuando un Estado es Parte de un Tratado internacional como la Convención Americana,
todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a
velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la
aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. A bírák és az igazságszolgáltatáshoz
kapcsolódó szervek minden szinten kötelesek hivatalból gyakorolni a "konvencionális
ellenőrzést" a belső normák és az Amerikai Egyezmény között, természetesen saját
hatáskörük és a megfelelő eljárási szabályok keretein belül. En esta tarea, los jueces y
órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana. (CORTE, Cabrera García y Montiel Flores vs.
México, 2016).

Ez a mondat végül az Egyezményben részes államok nemzeti legfelsőbb bíróságainak
egy sor olyan határozatát mutatja be, amelyek már érzik az Amerika-közi Bíróság
joggyakorlata által javasolt egyezményességi ellenőrzés hatását.
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Emberek.
A Bíróság a Cabrera García y Montiel Flores kontra Mexikó ügyben hozott ítéletében
bizonyította, hogy az emberi jogokról szóló amerikai egyezmény részes államaiban a
konvencionális ellenőrzés alkalmazásának reflexeit, amikor rámutatott, hogy "a régió
legmagasabb szintű bíróságai" már hivatkoznak a konvencionális ellenőrzésre és
alkalmazzák azt, figyelembe véve a Bíróság értelmezéseit. Az idézett bíróságok között
szerepel a Costa Rica-i Legfelsőbb Bíróság Alkotmánybírósága, a Bolíviai Alkotmánybíróság,
a Dominikai Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, a Kolumbiai Alkotmánybíróság, a Perui
Alkotmánybíróság és az Argentin Legfelsőbb Alkotmánybíróság.
A perui Alkotmánybíróság például tiszteletben tartja a Bíróság joggyakorlatát és
betartja a konvencionális ellenőrzés szabályait, főként az amnesztiatörvényhez kapcsolódó
követelések tekintetében. Érdemes emlékeztetni arra, hogy Peru hosszú diktatórikus
időszakot élt át Alberto Fujimori korábbi elnök rendszere alatt, aki 1999-ben még javaslatot
is tett a Bíróság vitatott joghatóságának felmondására. 2003-ban, a Fujimori-kormány
összeomlása után Peru letétbe helyezett egy dokumentumot, amelyben elismerte a Bíróság
vitatott joghatóságát (BELAUNDE; MANCHEGO, 2013).
A perui alkotmánybíróság szerint:
La vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] no se agota en su parte
resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que
se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la
[Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la Constitución y el artículo V del Título
Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la sentencia resulta
vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado
peruano no haya sido parte en el proceso. Valójában az Egyezmény értelmező és alkalmazó
képessége, amelyet az Amerika-közi Bíróság a következő cikkben elismert
62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la
interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea
vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.
(CORTE, Cabrera García y Montiel Flores kontra Mexikó, 2016, 227. bekezdés)

Chilében Alcalá szerint az Alkotmánybíróság "poca atención poca atención" a következőkre
fordít
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ítéleteiben az Amerika-közi Bíróság joggyakorlatát, de a chilei bíróság végzi az ellenőrzést az
alapvető jogok elismerésével kapcsolatos ügyek megoldására. A szerző szerint a chilei
bíróság a 2008-ban a fellebbezési joggal kapcsolatban tárgyalt két vonatkozó ügyben az
emberi jogokról szóló Amerika-közi egyezmény 1.1., 2. és 8.2. cikkével ellentétes
döntéseket hozott. Ezekben az esetekben a bíróság vállalta annak kockázatát, hogy a chilei
államot beperelik az Amerika-közi Bíróság előtt, és elítélik a szerződés be nem tartása miatt.
(ALCALÁ, 2013).
Mexikóban az alkotmányossági ellenőrzést mind a Legfelsőbb Bíróság (koncentrált
formában), mind a hatáskörébe tartozó bírák (diffúz formában) gyakorolják. Eduardo Ferrer
Mac-Greogor szerint Mexikó öt tényező miatt "köteles" elvégezni a konvenciószerűség
diffúz ellenőrzését: 1) az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság 2009 és 2010 között Mexikó ellen
hozott négy ítélete, amelyek kifejezetten a bírák és az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó
szervek kötelezettségét határozták meg minden szinten; 2) az 1. cikkek meghatározásaio (a
jogok tiszteletben tartásának kötelezettsége); 2o . (a belső jogba való átvétel kötelezettsége)
és 29. cikke (a kedvezőbb értelmezés szabályai) az emberi jogokról szóló amerikai
egyezmény - Mexikó 1981-ben ratifikálta; 3) a szerződéses jogokról szóló 1969. évi bécsi
egyezmény 26. cikkének (Pacta sunt servanda); 27. cikkének (a belső jogra való hivatkozás
szerződésszegésként) rendelkezései - Mexikó 1980-ban ratifikálta; 4) az emberi jogokról
szóló alkotmányos reform - 1. cikko . - 2011. július 11. óta hatályos; és 5) a nemzet
legfelsőbb bírósága által "kifejezetten" elfogadott egyezményességi ellenőrzés, amely a
Radilla Pacheco kontra Mexikó ügyben hozott ítéletnek való megfelelés fontos részét
képezi. (MAC-GREGOR, 2013).
A konvencionalitás mexikói diffúz ellenőrzését ily módon a helyi bírák végzik,
akiknek lehetőségük van arra, hogy a konkrét ügyben ne alkalmazzanak egyszerre
alkotmányellenes és nem konvencionális normát, ami lehetővé teszi, hogy hivatalból "erős
intenzitással" végezzék a konvencionalitás ellenőrzését. (MAC-GREGOR, 2013, 554. o.)
Így a helyi bírónak ez az új kompetenciája intenzív képzést és
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A bíráknak a Mexikó által ratifikált emberi jogi szerződések és az Amerika-közi Emberi Jogi
Bíróság ítélkezési gyakorlatának ismerete mellett a nemzetközi joggal kapcsolatos
ismereteiket is naprakésszé kell tenniük. A bírák kötelessége, hogy a belső normákat
összhangba hozzák a szerződésekben előírt normákkal, és ennek eredményeként mindig
alkalmazzák a pro homine elvet, amelyet Mac-Gregor pro persona elvnek nevez. A szerző
szerint a harmonizáció és a pro persona elvét kell követni, hogy elkerülhető legyen a
nemzetközi jog alkalmazásának széttöredezettsége (MAC-GREGOR, 2013).
Argentína úttörő állam a konvencionális ellenőrzés gyakorlásában. 1992-ben az
Ekmekdijan v. Sofovich ügyben a Legfelsőbb Bíróság elfogadta az úgynevezett "doctrina del
seguimiento"-t, amely kimondta, hogy az argentin bíráknak döntéseikben az Amerika-közi
Emberi Jogi Bíróság által meghatározott iránymutatásokat kell követniük. Az argentin
alkotmányreform már 1994-ben az emberi jogi szerződéseket az alkotmányos normák
szintjére emelte. (SANGÜÉS, 2013) (PIZZOLO, 2013)
2009-re az argentin Legfelsőbb Bíróság már 42 olyan határozatot hozott, amely az
emberi jogi szerződések belső alkalmazását biztosította, alkalmazva a Bíróság joggyakorlatát
a konvencionális ellenőrzés mellett. Az argentin legfelsőbb bíróság elismeri az Amerika-közi
Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatát, mint a hagyományos értelmezés útmutatóját.
(PIOVESAN, 2013, 136. o.)
Az argentin legfelsőbb bíróság elismeri az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság
joggyakorlatát, mint a hagyományos értelmezés útmutatóját (PIOVESAN, 2013, 136. o.).
Néstor Pedro Sangüés szerint nem sokkal később, a Bramajo ügyben az argentin
legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a helyi bíráknak is követniük kell az Amerika-közi
Emberi Jogi Bizottság előírásait. Ez a megállapítás azonban vitát váltott ki, mivel a
Bizottságtól származó ajánlások és jelentések nem minősülnek jogerősnek, és a Bizottság
nem igazságszolgáltatási szerv. (SANGÜÉS, 2013).
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Az argentin doktrína jól halad a konvencionális ellenőrzés alkalmazásának
értelmezésében és elemzésében, rámutatva az ellene szóló kérdésekre - a szuverenitás
feladása a bírósági rendben - és a kedvező kérdésekre, amelyek az argentin állam által aláírt
szerződések tiszteletben tartását veszik figyelembe (PIZZOLO, 2013).
Elmondható, hogy Brazília akkor kezdte el ellenőrizni a konvencionalitást, amikor a
2004. évi 45. számú alkotmánymódosítás az 1988-as szövetségi alkotmány 5. cikkébe
beillesztette a (3) bekezdést. Ez a módosítás a belső jog és a Brazília által ratifikált
szerződések közötti konfliktusra vonatkozó új követelményeket vetett fel a Legfelsőbb
Bíróság (STF) minisztereinek elemzése során, és arra kényszerítette őket, hogy
felülvizsgálják az emberi jogi szerződésekkel kapcsolatos joggyakorlatot. Figyelemre méltó,
hogy az 5. cikk (3) bekezdése meghatározza, hogy az emberi jogi szerződések, amelyek két
fordulóban a nemzeti kongresszus kétharmadának szavazataiból álló differenciált kvórumon
mennek át, egyenértékűek az alkotmánymódosításokkal.
Az STF ítélkezési gyakorlata a rendes törvény és egy szerződés közötti kollízió
elemzésekor az időrendi kritériumot (egy későbbi törvény hatályon kívül helyez egy korábbi
törvényt) vagy a specialitás kritériumát (egy speciális törvény hatályon kívül helyez egy
általános törvényt, amennyiben ellentmond annak) alkalmazta. A bíróságok az 1977-es
80.004. számú rendkívüli fellebbezésről szóló ítélet (NOSCHANG, 2009) óta ezt a felfogást
követik.
A brazil jogban a konvencionális ellenőrzés hatékonyságát széles körben megvitatták
a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (STF) ítéletében, amely 2008-ban elemezte az Emberi Jogok
Amerikai Egyezményének (San José da Costa Rica-i Paktum) és a Szövetségi
Alkotmánynak/88 összeegyeztethetőségét a hűséges gondnok bebörtönzése tekintetében.
Ebben az ügyben (RE 466.343) az STF megállapította, hogy a Brazília által az EK 45/04 előtt
ratifikált emberi jogi szerződések jogfölötti státusszal rendelkeznek. A (3) bekezdésben
meghatározott

kvórummal

ratifikált

szerződéseko

az

alkotmány

szerint

az

alkotmánymódosításokkal egyenértékűek lennének. (BRASIL, STF, 2016).
A fent említett határozatban csak Celso de Mello bíró hivatkozik az "alkotmányossági
ellenőrzés" fogalmára, amikor Cezar Peluso bíró kérdésére válaszol: "ha van egy szerződés,
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amely egy bizonyos "emberi" jogot véd, és amelyhez Brazília csatlakozik, akkor a
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mit tegyünk? Celso de Mello bíró azt válaszolja, hogy az egyezményt értelmezni kell, és "[...]
adott esetben elő kell mozdítani a hazai állami aktusok egyezményességi ellenőrzését [...]
annak érdekében, hogy a nemzeti jogszabályok ne sértsék a nemzetközi emberi jogi
szerződésekben foglalt záradékokat". (BRAZÍLIA, STF, 2016).

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A konvencionális ellenőrzés hatékony eszköz az összes állam által nemzetközileg
elismert emberi jogok védelmére. Az emberi jogok folyamatos megsértésének
forgatókönyvében rendkívül fontos, hogy az államok összefogjanak az egyének alapvető
jogainak biztosítása érdekében. Ily módon, a jogszabályok egyezményességének
ellenőrzésével az államok arra törekszenek, hogy megerősítsék az emberekkel szembeni
elkötelezettségüket, és az embereket jogrendszerük középpontjába állítsák.
Figyelemre méltó, hogy az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság által hozott határozatok
befolyásolták egyes jogrendszerek reformját, valamint a Bíróság vitatott joghatóságát
elismerő latin-amerikai országok számos legfelsőbb bíróságának határozatát.
Ami a konvencialitás ellenőrzésének vizsgálatát illeti, megállapítható, hogy az
argentin és a mexikói doktrína a legfejlettebb annak az ellenőrzésnek a pozitív és negatív
hatásainak vizsgálatában, amelyet az Amerika-közi Emberi Jogvédelmi Rendszer gyakorol a
részes államok belső joghatóságában és jogrendszerében.
Ami Brazíliát illeti, még mindig sok vitát, gondolkodást és írást kell folytatni a
konvencionalitás ellenőrzéséről.
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FEJTS MEG, VAGY FELFALLAK: ALKOTMÁNYOS JOGHATÓSÁG ÉS A BRAZIL
DEMOKRÁCIA ZSÁKUTCÁI A 4.070/DF ÜGYBEN.

Germana Parente Neiva Belchior1
Italo Holanda da Costa2

BEVEZETÉS
A 2016-os év tele van alkotmányos kérdésekkel kapcsolatos újításokkal, különösen a
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság által, amely a brazil alkotmányjog valódi (újra)írását
importálja. A történelmileg leülepedett téziseket feladták, és ebben a radikális törésekkel
teli környezetben a bizonytalanságok akutak.
Számos kétely merül fel, többek között a Legfelsőbb Bíróság 0070ara pozitív
jogalkotóként való fellépés legitimitása, az a félelem, hogy az alkotmánybírósági joghatóság
paradox módon hozzájárul a demokratikus jogállamiság eróziójához, és talán a legnehezebb
meggyőző választ adni: hol vannak a jogértelmezés, különösen az SZTNH által végzett
értelmezés határai? Az 1988. évi szövetségi alkotmány lehetővé teszi-e és/vagy megengedie az igazságszolgáltatás proaktív tevékenységét? Milyen indokok alapján hozta meg az STF
az AC 4.070/DF elővigyázatossági határozatot, amellyel Eduardo Cunha-t eltávolította
hivatalából? Ezek az álláspontok veszélyt jelentenek-e a demokratikus rendszerekre? A
4.070. sz. ügyben hozott határozat megsértette a brazil alkotmányos rendet? Ezek azok a
kérdések, amelyekkel ez a cikk foglalkozik, amely egy merész kitérőt tesz a zavaros
tengereken keresztül, és inkább arra törekszik, hogy fokozza a problematizálás a

1 A Santa Catarina Szövetségi Egyetem jogi doktora. A Cearai Szövetségi Egyetem alkotmányjogi mesterszakos
hallgatója. Az FA7/CE jogi alapképzésének és posztgraduális jogi programjának professzora. E-mail:
germana_belchior@yahoo.com.br.
2 Italo Holanda da Costa. Jogi hallgató az FA7/CE-n. E-mail: italoholanda.ihc@gmail.com.
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témákat, mint hogy bezárják őket.
E munka általános célja tehát annak vizsgálata, hogy az STF AC 4.070/DF számú
elővigyázatossági határozata összhangban van-e a brazil alkotmányos renddel. A kutatás
elméleti és bibliográfiai jellegű, mivel arra kíván reflektálni, hogy a kortárs államokban az
alkotmányok kompromisszumos eszményétől és az elvek normativizálásától bekövetkezett
paradigmaváltás hogyan teszi lehetővé az értelmező számára a nagyobb cselekvési
környezetet, ami a bírói aktivizmusban és a politika judicializálásában is megnyilvánul.
Látható

tehát,

hogy

a

megközelítés

érinti

az

általános

jogelmélettel,

az

alkotmányelmélettel, a demokráciaelmélettel és a jogi hermeneutikával kapcsolatos
témákat, valamint egyértelmű szociológiai, pontosabban az alkotmányszociológiával
összhangban lévő elfogultságot mutat.
Ezután az induktív módszerrel az AC 4.070/DF ügyben hozott elővigyázatossági
határozat esettanulmányát végezzük el, és a kezdetben tárgyalt elméleti megközelítéssel
értékeljük, hogy a Legfelsőbb Bíróság ezen ítélete összhangban van-e a brazil alkotmánnyal.

1. AZ ALKOTMÁNYOS JOGHATÓSÁG ÁTTEKINTÉSE A JELENKORBAN
Először is meg kell határozni, hogy mi a joghatóság - ez az általános
eljáráselméletben kidolgozott logikai-jogi fogalom -, hogy aztán az alkotmányos
joghatóságot fogalmilag megfogalmazzuk.
Vegyük referenciaként a Didier (2015) által kidolgozott koncepciót, elismerve
munkájának tömegessé válását a brazil tudományos világban:
A joghatóság a pártatlan harmadik félnek tulajdonított funkció, hogy a) a jogot imperatív (b)
és kreatív (rekonstruáló) módon (c), a jogi helyzeteket felismerve/hatékonyan/védelmesen
(d) konkrétan levezetve (e), külső kontrolltól független, vitathatatlanná váló döntésben (g)
teljesítse. (DIDIER, 2015, 153. o.)

A szövegből az olvasható ki, hogy a joghatóság "heterokompozícióval történő
konfliktusmegoldási technika"; Didier azonban a klasszikus doktrínától eltérően úgy
értelmezi, hogy
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a joghatóságnak "alkotó (rekonstruáló) szerepe" is van a törvény megvalósításában. Ezt a
szemléletet az állam elmúlt évszázadban végbement változásaival indokolja, kiemelve "az
Alkotmány normatív erejének, különösen a norma-elvek elismerését", "az alapjogok
jogelméletének fejlődését" és "a jogalkotási technika változását: a korabeli jogalkotó az
általános rendelkezések technikáját alkalmazta, nyitottabbá téve a normarendszert,
kifejezetten a bírói testületre ruházva a konkrét eset jogi szabályalkotásának befejező
feladatát". (DIDIER, 2015, 153-154. o.)
Elég lenne ez a fogalom az alkotmányos joghatóság megértéséhez? A témával
kapcsolatban fontos néhány megállapítást tenni Gilberto Bercovici részéről, aki számára
"[...] a lényeges alkotmányos kérdések politikaiak, nem dönthetők el a bíróságokon": A
szerző szerint,
Az alkotmány egy nép politikai akaratnyilatkozata, a szuverenitás aktusa, alkotmányozó
aktus. A társadalmi-politikai erők konfliktusának gyümölcse, amelynek megoldása a leküzdés,
nem pedig az elrejtés útján történik, az alkotmányt demisztifikálni kell, azzal a kockázattal,
hogy "az ideológiai uralom eszközévé válik" (BERCOVICI, 2013, 14. o.).

Bercovici (2013) jelentősen rávilágít annak szükségességére, hogy a liberális
alkotmányos ideológiát, amelyet gyakran apriorisztikusan, a jelenségek empirikusan
objektív, természetes valóságaként, vagy tiszta, technokrata racionalizáción alapulónak
tekintenek, demisztifikálni kell, tagadva annak kimondottan politikai jellegét. A szerző túllép
és profanizálja a heurisztikus fikciókat:
Az alkotmányjog nem pusztán technikai, hanem politikai jellegű, mivel az alkotmány és a
politika közötti bonyolult viszonnyal kell foglalkoznia. Az alkotmányt nem lehet a valóságtól
elszigetelten értelmezni, mivel politikai jog, azaz az alkotmány a politikai folyamatban
helyezkedik el. Az alkotmány egyoldalú normativizálása az alkotmány deszabsztantizálódását
eredményezte, figyelmen kívül hagyva annak politikai jellegét. Az alkotmánynak kizárólag jogi
normaként való értelmezése az alkotmányjog értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos
kérdések kibővüléséhez vezetett, amelyek ma már az alkotmányozási vita középpontjában
állnak. Az alkotmánybíráskodás tehát azt az igényt vállalta magára, hogy az alkotmányelmélet
minden problémáját redukálja és összpontosítsa benne, elhagyva a központi kérdéseket, mint
például a demokráciát. (BERCOVICI, 2013, 14-15. o.).

A fentiekből látható, hogy a "megtisztított" pozitivizmus példáját követve, fenntartva a
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Az elválasztási tézis3 , amely a jogtól elhatárol minden etikai-morális értékelést, az
alkotmányjog pasztőrözésére tett kísérlet, amely tagadja annak kiemelkedően politikai
jellegét, elméletileg és koncepcionálisan kudarcot vall.
Didier (2015) koncepcióját folytatva, ahhoz, hogy megértsük, mi az alkotmányos
joghatóság, meg kell határozni azt, felruházva azt a megfelelő és nyilvánvaló politikai
jelleggel. Ronald Dworkin (2016) már rámutatott a jogi döntések politikai jellegére, bár
szűkebb és más értelemben, mint amit itt feltárunk, és a Legfelsőbb Bíróság döntései
kapcsán fenntartjuk. Ez az a csomó, amely, ha nem oldódik ki jól, ellenőrizhetetlenné teheti
a demokratikus rendszer diszfunkcionalitását, a jogrendszer látszólagos stabilitását kaotikus
és bizonytalan környezetté változtatva, a jogállamiság eróziójának veszélyével fenyegetve.
Más szóval, ha az alkotmányos joghatóság fogalma és határai nincsenek jól körülhatárolva,
a jogállamiságot felfalhatja a puszta autofágia.
Az alkotmányos joghatósággal és annak korlátaival kapcsolatos megértés nem
korlátozódhat a modernitás klasszikus liberális ideológiában gyökerező paradigmáira,
fontos, hogy azokat az állam- és alapjogi elméletek új felfogása által megszabott
átalakulásból értsük. Ezt a felfogást megerősítve Streck (2014) azt állítja:
[...] nem lehet a témával foglalkozni anélkül, hogy ne vennénk figyelembe a huszadik
században bekövetkezett paradigmatikus töréseket: a formális alkotmány modelljétől,
amelyen belül a jog rendező szerepet vállalt, ennek felértékelődése felé haladunk, amely
most a társadalom átalakításában játszik szerepet, meghaladva még a jóléti állam modelljét
is. (STRECK, 2014, 38. o.).

Az állam jelenlegi felfogása alapvetően a posztpozitivista ideológián alapul, amely
Brazíliában rengeteg támogatóra talál, ahogy arra Belchior (2011) rámutat. A
posztpozitivista gondolkodás magában foglalja az alkotmány normatív erejének
felismerését, a nyelvi fordulatot (linguistic-pragmatic turn), a filozófiai hermeneutikát
(STRECK, 2014, 280. o.) és az elvek normatizálását, ami a
3 A kizárólagos jogi pozitivizmus fő tézise a jog és az erkölcs szétválasztása, vagyis az, hogy a jog érvényessége erkölcsi
értékeléstől függ.
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az értelmezői teljesítménytér potenciálissá tétele, először is a francia exegézis iskolájának
XIX. századi elképzelésében megalapozott cinizmus lerombolásával, miszerint a bíró pusztán
bouche de la loi, aki nem tesz mást, mint alkalmazza a törvényt, anélkül, hogy az értelmezési
folyamatban alkotó tevékenységben versenyezne, az események egyidejű megvalósításával
értelmezés és alkalmazás. Grau (2016) szavaival élve a jog allografikus művészet, mert "a
szöveg teljessége csak akkor valósul meg, ha az általa kifejezett jelentést az értelmező új
kifejezési formaként hozza létre". (kiemelés az eredetiben)
Ferrajoli (2009) például, bár pozitivista, azt állítja, hogy alkotmányos államban élünk,
amely a demokratikus jogállam evolúciója.
Az alkotmányos állam az alapjogok objektív dimenziójának gondolatára épül (ALEXY,
2015), ami nagymértékben megváltoztatja a jogrendszer értelmezését, és az alkotmányos
joghatóság hatókörét sokkal szélesebb helyzetekre vetíti ki, mint amilyenekre az
alkotmányossági ellenőrzés elméletei eredetileg gondoltak.
Vajon ez az újraszignifikáció egy kísérlet lenne arra, hogy megoldja az
alkotmányosság és a demokrácia viszonyának Bonavides (2013, 53. o.) által oly jól
bemutatott paradoxonának zsákutcáit? Ez egy száraz és rendkívül fontos téma, de
meghaladja e munka kereteit. Bonavides (2006) szintén rámutat egy fontos
megkülönböztetésre: alkotmányos válság és alkotmányos válság. Brazília, a történelmi
változékonyságok miatt, amelyek összekovácsolják, egyes szerzők a késő modernitás
országáról beszélnek (STRECK, 2014, 23. o.), alkotó válságot mutatna, mivel az
anakronisztikus

politikai-intézményi

struktúrák

szilárd

megnyilvánulásának

állandó

folyamata a társadalmi-politikai szerveződés új modelljén belül. Megtörténik, hogy az új
soha nem érkezik meg, mert a régi örökké kiheréli. Ezért az alkotmányos joghatóság eltérő
értelmezésének egyik leglényegesebb oka.
Dieter Grimm (2006) klasszikus cikkében az alkotmányos joghatóság és a
demokratikus kockázat kérdését tárgyalja. Kezdetben bemutatta, hogy az alkotmányosság
és a demokrácia bírói ellenőrzése között nincs belső szükségszerűség, és nincs közöttük
rendszerszintű ellentmondás sem, mivel a döntés az alkotmányosság létezéséről vagy
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nem a politikai rendhez kapcsolódó, pusztán pragmatikus okok által motivált alkotmányos
joghatósági mechanizmusok.
A 20. században, a náci fasizmus tragédiája és a latin-amerikai diktatórikus
tapasztalatok után a nyugati világban kezdett megerősödni az alkotmányos joghatóság
eszméje. Grimm (2006, 15. o.) tanulsága szerint "a 20. században az emberi jogokat lenéző
diktatúrákon keresztül megélt tapasztalatokra volt szükség ahhoz, hogy az alkotmányosság
bírói ellenőrzésével szembeni régi fenntartások leküzdhetők legyenek, és megnyíljanak
előtte a kapuk".
A jog alkotmányozásának gondolata, vagyis az, hogy az Alkotmány más normatív
szövegek értelmezési lehetőségének és érvényességének feltételeként szolgál, sokkal
korábban, a Marbury kontra Madison ügyben hozott döntéssel kezdődött az Amerikai
Egyesült Államokban. Bár Grimm (2006) cikke inkább a végrehajtó és a törvényhozó
hatalom által megalkotott normatív aktusok, az alkotmánynak nem megfelelő aktusok
alkotmányosságának

ellenőrzésére

helyezi

a

hangsúlyt,

a

szövegben

szereplő

következtetésekből és gyér szövegrészekből mégis arra lehet következtetni, hogy az
Alkotmány megértése mint a jogrendszer rendszeren belüli határa (NEVES, 2016), mind
anyagi, mind formai értelemben, mind abban az értelemben, hogy mi kerülhet be a
jogrendszerbe, mind pedig a politikai-adminisztratív hatóságok által legitimitással
felruházott lehetséges magatartás.
Ennek fényében az Alkotmány nem engedheti meg, hogy egy ideiglenesen választott
tisztséget betöltő politikai képviselő felforgassa a demokratikus rendet, a jogállamiságot,
ami - a jelen esetben - az 1988-as szövetségi alkotmány alapvető és szerkezeti elveinek
aláásásához vezet. Ez akut logikátlanság lenne. Tagadni minden, az eredeti alkotmányozó
által hozott döntést, a népszuverenitást puszta "emlékké tenné az emlékezet falán",
megmentve azt a maximát, amely ellen az alkotmányozó ideológia felkelt: princeps legibus
solutus.
A témával kapcsolatban Grimm kijelenti:
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Az alkotmányban a nép határozza meg azokat az elveket és szabályokat, amelyek alapján a
politikai hatalmat gyakorolni kell. E cél elérése érdekében az alkotmányt normatív erővel
ruházzák fel, és - tekintettel arra, hogy szabályozza a jogalkotási folyamatot és az állami
szervek által fejlesztendő tevékenységet - mások fölött álló törvény. Ezenkívül az alkotmány a
hatalom gyakorlásának keretéül vagy alapjául szolgál (GRIMM, 2006, 7. o.).

Látható tehát, hogy az Alkotmány normatív ereje a hatalomgyakorlás lehetőségei
közé nem sorol olyan cselekményeket, amelyek közvetlenül és nyilvánvalóan hozzájárulnak
az alkotmányos rend felforgatásához. Ennek fényében metaforikusan közelíthetünk Schauer
(1991) gondolatához, akinek tézise a szabály-normákra összpontosít, fenntartva annak
szükségességét, hogy előzetesen megértsük a "szabály igazoló okát", hogy azt a helyes
normatív programmal tölthessük meg, leküzdve a nyelvi korlátot és kizárva a túlzásokat,
amelyek abszurditásokhoz vezetnének, mint például az állatok bizonyos környezetbe való
belépésének tilalmára vonatkozó klasszikus példa, egy olyan jel segítségével, amelynek
szimbolikus referense az állat - a kutya alakja.
Ha csak a táblán lévő dizájnt vennénk figyelembe, vajon beengednének-e egy
elefántot vagy egy orrszarvút, vagy megtagadnák-e egy látássérült személytől a vakvezető
kutya használatát?! A válasz csakis nem lehet. A következtetés teljesen érvényes a cikkben
feltett kérdésre, még akkor is, ha elvekről van szó, mert hogyan fogadhatnánk el, hogy a
demokratikus, republikánus és a tisztességes jogi eljárás elvei elismerik saját tagadásukat?
Elképzelhetetlen.
A közhatalmi tisztségeket betöltő - akár választott - hatóságok olyan aktusainak
természetessé tétele, amelyek ellentmondanak az Alkotmány axiológiai tartalmának, a
politika alkotmány előtti elsőbbségének elismerése, tehát Carl Schmitt tézisének
elismerése, és az Alaptörvény puszta politikai alapdöntéssé változtatása. Ez az Alkotmány
megalázása.

2. ALKOTMÁNYOS JOGHATÓSÁG BRAZÍLIÁBAN ÉS AC 4.070/DF: ÉRVELŐ ELEMZÉS
A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság az 1988-as alkotmány megjelenésével, a
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kibővített szerep, az eredeti alkotmányozó által idealizált intézményi felépítés döntése
alapján különböző hatásköröket szerezve, így maximalizálva a

Legfelsőbb Bíróság

joghatósági tevékenységét.
A kortárs alkotmányosság paradigmaváltása, amely a hatáskörök ilyen mértékű
megterhelésével jár, tovább növelte az STF jelentőségét a brazil társadalom mindennapi
életében. Ezt nevezte Vieira (2008) "szupremokráciának".
Az STF joghatósági tevékenységének ez a kiemelkedő szerepe nem feltétlenül rossz
dolog; azonban, amint azt Marques de Lima (szinte) prófétikus éleslátása (2009) is nagyon
jól megjegyezte, a Brazíliában megnyilvánuló (alkotmányellenes?) "helyzet" egy komoly és
aggasztó brazil intézményi válságról árulkodik, amely a jogi közösségtől széles körű
együttműködést igényel a megoldása és leküzdése érdekében.
A

4.

politikai

ellenfelek

zsarolása,

üzletemberek

megvesztegetésre

való

kényszerítése, a Házban folyó bírósági eljárások elkerülése és a bírósági eljárások megfelelő
lefolytatásának akadályozása különböző bűncselekmények miatt, beleértve egy kifinomult
pénzmosási rendszert, amelynek keretében a korrupciós rendszerekből származó nagy
összegeket külföldre küldtek.
Ez határozottan nem könnyű döntés. Itt arról van szó, hogy az egyik kormányzati ág
nyilvánvalóan ellenőrzi egy másik ág atipikus tevékenységét. Ráadásul egy olyan személyről
van szó, aki a köztársasági elnöki poszt várományosa. Ezért szigorúan felépített indoklást
kell

nyújtani,

rendkívüli

bizonytalanságok,

amelyek

érvelési

szigorral,

precedenst

anélkül,

teremthetnének

hogy
a

felsejlenének
jogi

és

olyan

intézményi

bizonytalanságra.
A határozat indokolásának kialakításakor a főügyész kérelme nyomán Teori Zavasck
bíró a következő szempontok alapján járt el
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érvelési irányvonalának fenntartása érdekében, hangsúlyozva, hogy az a büntetőjogi
joghatóság megnyilvánulása. Permissa vernia, mi nem követjük ezt az értelmezést, mivel
úgy értelmezzük, hogy a büntetőeljárási törvénykönyv 319. cikkének VI. pontjával és 282.
cikkének I. és II. pontjával kapcsolatos döntés meghozatalához először "ki kellett mondani
az Alkotmányt", azt kellett feltételnek tekinteni a büntetőeljárási törvénykönyv
rendelkezései értelmezésének/alkalmazásának lehetőségéhez.
Szembenézve ezzel az érvelési iránnyal is, és megjegyezve a büntetőeljárási
törvénykönyv azon cikkeinek alkalmazásával szemben felhozott ellenérveket, amelyek
esetében a polgármester kifejezett magatartásának hiánya a szabály alkalmazásának
lehetetlenségét jelentené, érdemes megjegyezni Humberto Ávila (2006) figyelmeztetését
Schauer alapján: "Mivel a hipotetikusan felépített rendelkezések a jogalkotó által tett
általánosítások eredményei, még a legpontosabb megfogalmazás is potenciálisan pontatlan,
olyan mértékben, hogy előre nem látható helyzetek merülhetnek fel". (ÁVILA, 2006, 50. o.)
A normatív programnak van egy olyan terjedelme, amelyet a jogrendszer elszigetelt
értelmezésével nem érhetünk el, ezért szükséges, hogy jól megértsük, szisztematikusan
értelmezzük, és az elvek esetében a szemantikai nyitás még inkább potenciálissá válik, a
szerkezetük, a nagyobb plaszticitásuk miatt, amellyel fel vannak ruházva. És ezen okok miatt
az STF döntése nem büntetőjogi, hanem kiemelkedően alkotmányos hatáskörű, mert az
Alkotmányt előzetesen értelmezni kell, hogy csak ezután, mint "értelmezési lehetőség
feltétele", a büntetőeljárás szabályait alkotmányosan megszűrve, az alkotmányos rend
alapelveinek fényében felépített értelmét feltárva lehessen érinteni.
Az AC 4070/DF esetében a nagyobb nehézségi fok annak köszönhető, hogy a
döntésnek elveken kell alapulnia, nem pedig az alkotmányszöveg egyszerű olvasásával
objektíven

megállapított

szabályokon,

valamint

a

döntés

nyilvánvaló

politikai

konnotációjának, mivel a képviselőház elnöke mellett a Brazíliában jelenleg tapasztalható
politikai-intézményi instabilitás fokozza a Legfelsőbb Bíróság által elfogadott álláspontból
eredő kockázatokat, amelyek egyike a "Backlash-effektus",
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George Lima (2016, online). Ebben a perspektívában Grimm (2006) felismeri az alkotmányos
rendnek a politikai érdekekkel szembeni érvényesítésével kapcsolatos joghatósági
tevékenységgel járó nehézségeket:
Mint minden jogi szabály, az alkotmányjog is kötelezi mindazokat, akiknek címzettje. [A be
nem tartás veszélye különösen komoly az alkotmányjog területén. Ellentétben az
alkotmányellenes jogszabályokkal, amelyek az állampolgárokat kötelezik, és amelyeket az
állam hajt végre, az alkotmányjog címzettjei az állami hierarchia legfelsőbb szervei, így nincs
felsőbb hatóság, amely velük szemben az alkotmányt érvényre juttatná (GRIMM, 2006, 7.
o.).(GRIMM, 2006, 7. o.)

Itt fontos emlékeztetni Hesse-re (1991), aki a "hatalom akarását" és az "alkotmány
akarását" megkülönböztetve kiemeli annak fontosságát az alkotmányos stabilitás és a
társadalmi-politikai harmónia szempontjából, hogy - mindenekelőtt - a politikai viták, a
hatalomgyakorlás tevékenységei az alkotmányos diktátumokon belül történjenek:
[...] az alkotmány normatív ereje nem pusztán az adott valósághoz való intelligens
alkalmazkodásban rejlik. A jogi alkotmány maga is képes aktív erővé válni, a jelen
egyediségén (individuelle Beschaffenheit der Gengenwart) alapulva. Bár az Alkotmány
önmagában semmit sem tud megvalósítani, feladatokat róhat ránk. Az alkotmány akkor válik
aktív erővé, ha ezeket a feladatokat hatékonyan teljesítjük, ha van hajlandóság arra, hogy a
saját magatartásunkat a kialakított rend szerint irányítsuk, ha minden célszerűségi
megítélésből eredő megkérdőjelezés és fenntartás ellenére felismerhető a rend
megvalósítására irányuló akarat. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az alkotmány akkor
válik aktív erővé, ha nemcsak a hatalomra való akarat (Wille zur Macht), hanem az
alkotmányra való akarat (Wille zur Verfassung) is jelen lesz az általános tudatban - különösen
az alkotmányos rendért elsősorban felelősök tudatában. (HESSE, 1991, 19. o.).

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a képviselőház elnökének, valamint a szövetségi
képviselőnek az elővigyázatosságból történő eltávolítása az alkotmányos rend számára
teljes mértékben lehetséges, és a hegemón jogértelmezéssel ellentétben nem sérti a CF/88
55. cikkét, még kevésbé a defezibilitás (defezibilitás) tézisének elfogadása, a szabály
legyőzésével, mert a Fernando Vasconcelos (2010) tanulságai szerint a szabályban rejlő
kivételek miatt maga a szabály. Éppen ellenkezőleg, az Alkotmány maximális hatékonysága,
az Alkotmány megerősítése, az Alkotmány "akarata" a legfontosabb aspektusaiban, az
alapvető és strukturáló elveiben,
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köztük a demokratikus és a köztársasági elv, valamint az alapvető jogok érvényesítése. Ha
ez másként lenne, akkor a Legfelsőbb Bíróság hozzájárulna a túl- és alulpolgárok közötti
különbségtétel érvényesítéséhez és szisztematikus újratermeléséhez (NEVES, 2016),
amelynek nincs alkotmányos helye, hiszen ezzel a Házelnök nem a jogrendszer peremén,
hanem a jogrendszer felett állna valaki, akinek a döntései az alkotmányos rendet újítanák
meg anélkül, hogy tiszteletben tartaná a megfelelő jogalkotási folyamatot mind formai,
mind tartalmi szempontból az Alaptörvényt. A Heller (1942) által védett alkotmányos
normavilágosságot aláásnák.
Még kevésbé lehet azt állítani, hogy a Legfelsőbb Bíróság ebben az esetben a
társadalom szuperegójaként járt el (MAUSS, 2010), hiszen az Alkotmány őrzőjeként az a
feladata, hogy megvédje a Magna Chartát, és pozitívan járuljon hozzá annak
érvényesítéséhez. Ebben az értelemben meg lehetne kérdőjelezni a Törvényhozó Ház
hallgatását az alkotmányos rendet aláásó cselekmények rendszerszintű reprodukálásának
engedélyezésében a Képviselőház elnöke által, mivel nem képes ezt a kérdést házon belül
megoldani; naivitás lenne azonban azt feltételezni, hogy nem kellene máshoz is folyamodni
ilyen helyzetekben. Az ilyen cselekmények ellenőrzéséért felelős intézmény hiánya a
jogállamiság megdőlésének engedélyezése lenne.
Ennek ellenére, és a Teori Zavascki miniszter által kiadott határozat által felépített
indoklás alapján elismerhető, hogy a határozat hibája nem a képviselőház akkori elnökének
eltávolítása volt, ami az alkotmány rendszerszintű értelmezése előtt teljes mértékben
lehetséges, hanem a határozat argumentatív gyengesége, azaz indoklása, mivel kitágította a
bizonytalanság és a jogbizonytalanság horizontját, tekintettel arra, hogy a döntési műben
bemutatott fő érv a "kivételesség", a rendellenesség jellege, ahogyan arra Lenio Streck
(2016, online) rámutatott:
[...] a Legfelsőbb Bíróság tévedett, amikor Eduardo Cunhát ilyen módon és ilyen időben
távolította el. A Legfelsőbb Bíróság kétszeresen is tévedett: először is, mert nem a megfelelő
időben távolította el Cunhát; másodszor, mert döntését a kivételességre alapozta,
felfüggesztve a törvényt és az alkotmányt.
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Ezért légy óvatos. Ami ma "szépnek" tűnik, az holnap "csúnya" lehet, mert lehet, hogy
ellened van. (STRECK, 2016, online)

És még több, zárja Streck:
Az indoklás szerint az SZTNH határozata sérti a törvény integritását, amennyiben nem képes
kifejezetten elismerni, hogy léteznek olyan jogelvek, amelyek még a szó szerint előrevetített
hipotézis feltételezett hiányából is indokolják, hogy a funkcióját és mandátumát, előjogait és
mentességeit használó parlamenti képviselő eltávolítása magával a Parlamenttel szemben
történjen (STRECK, 2016, online).(STRECK, 2016, online)

Megjegyzendő, hogy a határozat hallgat a legfőbb ügyész által az eltávolítási
kérelemben támogatott egyik fő tézisről: a hiányos védelem elve (STRECK; 2016, online;
SARLET, 2016, online). Az alkotmány rendszerszintű értelmezésének gondolata, a
demokratikus és köztársasági elvek garantálása, amelyet a képviselőház elnöke abszolút
becsmérelt, valamint a hiányos védelem elvének fenntartása, mint az alkotmányos
normalitás biztosítékai, amelyek lehetetlenné teszik a joggal való visszaélést, talán túl
kevéssé kerültek kifejtésre a most tárgyalt határozatban. Hangsúlyozni kell, hogy az
alkotmány és a jogrendszer rendszerszintű értelmezésének elvégzésekor nem szabad a
brazil jogalkalmazás mindennapjaiban elterjedt tévhitet reprodukálni, amelyet Silva (2007)
módszertani szinkretizmusnak nevezett el, sőt, megerősítve Neves (2016) kritikáját a brazil
valóságtól nagyon eltérő társadalmi-jogi valóságokban kidolgozott elméletek kritikátlan
befogadásáról. Ebből a törékenységből kiindulva és az új polgári perrendtartás idején a
kérdés az, hogy mi a határozat ratio decidendi? A precedens megnyílt, de a súlyosság és a
kockázatok az érvelés törékenységéből erednek, amely alapvetően a hatalommegosztás
elvének tiszteletben tartására és a kivételességre épül, mintha a konkrét eset kívül esne a
jogrendszeren, amit Atienza (2014) "tragikus eseteknek" nevez.
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ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
A szakítás az igazságszolgáltatás felsőbb intézményei részéről a fehérgalléros
bűncselekményekkel való valódi szembenézéstől, a "túlpolgárok" jogrend keretei közé
sorolásától való félelemmel, az Alkotmányt érvényesítve, úgy tűnik, az SZTNH döntésében
történt meg. Még nem lehet azt mondani, hogy paradigmaváltás vagy strukturális változás
történt, de ezek csírái már megjelentek. Valójában az ország újrademokratizálása óta
csíráznak.
Ez azonban, mint minden átmeneti szakasz, a jogbizonytalanság és a bizonytalanság
akut érzését keltette. Ezek nem feltétlenül a jogintézmények harcosabb és bátrabb
hozzáállásában nyilvánulnak meg, ami minden bizonnyal széleskörű támogatásra találna,
mind az akadémiai, mind a közvélemény körében, hanem abban, hogy az ítélkező szervek
képtelenek egy minimálisan ésszerű elméleti és módszertani standardot kialakítani, amely
nagyobb eséllyel tenné lehetővé a jövőbeli döntésekkel kapcsolatos várakozások
előrejelzését. Ezt a problémát már Virgílio Afonso da Silva és Marcelo Neves is elítélte,
amikor a külföldi, gyakran egymással összeegyeztethetetlen elméletek kritikátlan brazil
átvételével

foglalkozott,

ami

egy

fenntarthatatlan

és

védhetetlen

módszertani

szinkretizmust eredményezett.
Ennek a zord környezetnek az evidenciáit, amelyet Streck a jog válságának nevez, egy
olyan döntéselmélet kidolgozásához kell felhasználni, amely elismeri a kortárs
hermeneutika

vívmányait,

anélkül,

hogy

az

értelmezőt

a

normatív

eszközök

szószerintiségébe zárná; ugyanakkor objektív kritériumokat állít fel a jogi döntések
igazolásához, hogy ne engedje átlépni a diszkréció és a mérlegelés közötti vékony
határvonalat.
A munka kiinduló helyiségeiben felvázolt fő célkitűzés megvalósult. A jogszerűség és
a legitimitás rendszeren belüli lehetőségének bemutatásából a képviselőház volt elnökének
és korábbi szövetségi képviselőnek az eltávolítása során sürgősen szükség van arra, hogy
Brazíliában

jelentős

jogtudományi

következetességre

törekedjünk,

szükségesnek tartsuk a jogi érvelés fejlesztését és racionális ellenőrzését.
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AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A JOGHATÓSÁG
HATÉKONYSÁGÁNAK ANYAGI DIMENZIÓI KÖRNYEZETI

Zenildo Bodnar 1
Paulo Márcio Cruz2

BEVEZETÉS
A történelem jelenlegi négyszögében az a különleges gondoskodás, amelyet a
mindenki közös otthona vagy földje igényel, az emberi tudás minden területéről, és
különösen azoktól, amelyek befolyásolni és javítani tudják az emberek környezetükhöz való
hozzáállását.
A jognak, mint nem csupán ellenőrzési technikának, hanem elsősorban az értékek és
a szolidaritás globális artikulációjának ösztönzésére és előmozdítására szolgáló eszköznek
aktívan részt kell vennie ebben a nagy kihívásban, amely az emberi faj túlélését és annak
bizonyítását jelenti, hogy képes fenntartható módon együtt élni más élőlényekkel.
Az emberi magatartás és a környezettel kapcsolatos attitűdök folyamatos javítása a
jelenlegi kockázati társadalommal összefüggésben a jó jogszabályoktól, a konszolidált és
aktív intézményektől, valamint az intenzív részvételtől és a társadalmi ellenőrzéstől függ. A
jogi ismeretek területének szempontjából szükség van a jó jog előállítására, amely a
következők által valósul meg
1
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törvények és határozatok révén, valamint az intézmények, különösen az országok
igazságszolgáltatásának javítása és minősítése általánosságban.
Az ökológiai válság többdimenziós, nemcsak a környezeti javak és szolgáltatások
fokozatos csökkenésére vonatkozik, hanem elsősorban az emberek és a természet közötti
értékek és kötelékek válságát mutatja be. Hiányzik az összetartozás és a kölcsönös függőség
általános érzése, valamint annak mély tudatosítása, hogy mindenki aktívan együttműködhet
és változtathat a bolygónk általános életfeltételeinek folyamatos javításában.
A globális és minőségi fejlődés a környezet hatékony védelmével együtt a mai
társadalmak egyik nagy kihívását jelenti. A környezetvédelmi jog és következésképpen a
környezetvédelmi joghatóság egyik fő feladata, hogy fenntartható iránymutatásokat
dolgozzon ki egy olyan jövő számára, amely nagyobb környezetvédelmi körültekintéssel és
megfelelő kockázatkezeléssel rendelkezik.
A környezeti igazságossághoz való teljes és hatékony hozzáférés akadályai több
dimenzióban és sajátos összetettséggel jelentkeznek. Emiatt általános és mély válság van
mind az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, mind a környezetvédelmi joghatóság
hatékonysága terén. Ez a válság főként a különleges ökológiai érzékenységgel felruházott
jogi racionalitás és hermeneutika hiányából fakad; ez a válság operatív szempontból
sokoldalúan alkalmazható a széles körű és összetett jogi kapcsolatokat érintő konfliktusok
megfelelő kezeléséhez, amelyekben nemcsak az emberek, hanem az egész életközösség és
a jövő nemzedékek is érintettek.
Ezekből az aggodalmakból kiindulva alakultak ki ezek a megfontolások, amelyek
középpontjában vagy központi irányvonalaként a környezetvédelmi joghatóság és annak
teljesítménye áll a komplexitás és a kockázat kihívásokkal teli forgatókönyvben. Az általános
cél az volt, hogy foglalkozzunk az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdésével és
annak anyagi alapjaival, amelyek minőségileg hatékonyan hozzájárulhatnak a környezeti
javak védelmét célzó joghatósági rendelkezések fejlesztéséhez.
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Megpróbáltunk

kritikus

gondolatokat

megfogalmazni

a

környezeti

igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban, és az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáféréssel foglalkozó elméleti józan ész mellett olyan szempontokat helyeztünk
előtérbe, amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan igazságos környezeti jogrend
hatékonyságához, amely képes hatékonyabb válaszokat adni a globalizált világ
környezetének összetett kérdéseire.
A szolidaritás és a fenntarthatóság strukturáló elveit választották a fő anyagi
dimenzióknak, amelyek a leginkább befolyásolják és hozzájárulnak a joghatóság
hatékonyságához. Az igazságügyi környezetvédelmi hermeneutikával kapcsolatos kritikai
megfontolások szükségességével is foglalkoznak, különösen a környezeti károkért való
felelősség megfelelő megállapítása, a kockázatkezelés és a közigazgatás magatartásának
ellenőrzése szempontjából.

1. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A MAI KOCKÁZATI TÁRSADALOMBAN
A kockázattársadalom fontos kihívások elé állítja a joghatóságot, elsősorban azért,
mert új jogi racionalitást követel3 mivel elveti a hagyományos dogmatika és az elszigetelt
tudás vagy az emberi tudás egyetlen területéhez tartozó tudás korlátait.
Amit sajnos a mai kockázati társadalomban látunk4 az az, hogy a mérleg

3

4

Számos teoretikus jelentős történelmi hozzájárulást tett az ismeretelmélet fejlődéséhez. Emanuel Kant fontos
elmélkedései mellett, a gyakorlati ész kritikájában, érdemes megemlíteni többek között a racionalitást: a) "objektívtudományos" (Husserl); b) "eredmény szerinti" (Weber); c) "technikai-stratégiai" (Habermas). A társadalom intenzív
fejlődése, összetettségének növekedése és a konfliktusok megsokszorozódása azonban új megismerési formákat és
a kockázati társadalom tipikus problémáinak tudományos kezelését igényli. Összefoglalva: a kockázati társadalom
olyan új racionalitási paradigmák kidolgozását követeli meg, amelyek - a következetes axiológiai alap kizárása nélkül
- lehetővé teszik az új realitások holisztikus és rendszerszintű megismerését, valamint szilárdabb és biztonságosabb
utak kiépítését a jövőre nézve.
Ulrich Beck vonatkozó hozzászólásai alapján a kockázati társadalmat úgy jellemezhetjük, mint "[...] a modern
társadalom fejlődésének egy olyan szakaszát, amelyben a társadalmi, politikai, gazdasági és egyéni kockázatok egyre
inkább hajlamosak kikerülni az ipari társadalom ellenőrzési és védelmi intézményei alól". BECK, Ulrich. A politika
újratalálása: a reflexív modernizáció elmélete felé. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Reflexív
modernizáció: politika, hagyomány és esztétika a modern társadalmi rendben. Hagyományos. Magda Lopes. São
Paulo: UNESP, 1997, 15. o. Bár elismerjük Ulrich Beck elméletének nagy érdemeit a kockázati társadalom
jellemzésére vonatkozóan, figyelmeztetni kell arra, hogy a természeti és emberi rendszerek közötti kapcsolat teljes
megértése szempontjából korlátokat mutat, mivel a környezettel való kölcsönhatások egy sor olyan tényezőtől
függnek, amelyek demográfiai tényezőket, kapacitásokat, természetes és mesterséges szükségleteket foglalnak
magukban.
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az ökológia nem lesz ugyanaz, mert a világ már elérte pályájának legkritikusabb és
legfenyegetőbb határait. Ezek a veszélyek a nem megújuló természeti erőforrások
kimerüléséből, a környezeti javak igazságos elosztásának hiányából, az exponenciális
népességnövekedésből, a nagymértékű szegénységből, a kapitalista modell által táplált új
kirekesztő technológiai folyamatok megjelenéséből erednek. Mindezek a tényezők tehát az
individualista etika megszilárdulásából erednek, amely nem érdekli a másikat, a távoliakat, a
jövő nemzedékeit, a méltányos és tartós fejlődést.
Olyan időket élünk, amikor az emberiség több szempontból is mélyreható
változásokon megy keresztül: a lét, a gondolkodás és az élet terén. A modernitás projektje,
amely a kanti értelemre, a szabadságra, a formális egyenlőségre és a tudomány
tévedhetetlenségére épült, nemcsak hogy kudarcot vallott, hanem a jelenlegi generációra
az anyagi egyenlőtlenség, a bizonytalanság és a jövőre vonatkozó bizonytalanság jelentős
felelősségét hagyta. Fatalista túlzás nélkül megállapítható, hogy ma a társadalmi kirekesztés
világában és a kockázatrobbanás társadalmában élünk5 .
A kockázati társadalom a profitmaximalizáláson és a mindenáron való fejlődésen
alapuló ipari termelési és fogyasztási modell következménye vagy eredménye. Ez egy olyan
társadalom megszilárdulása, amely a többdimenziós kockázat veszélyes helyzetében van,
ahol a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság az alapvető összetevő és az egyetlen
bizonyosság, amely a mai emberi magatartásból fakad.
Az új forgatókönyv instabil, óvatosságra int, stratégiai és előrelátó cselekvést igényel.
Ez azonban nem egyeztethető össze a mozdulatlansággal, vagyis a mulasztással. A kockázati
helyzetekkel való együttélés az emberiség jövőjének állandó eleme lesz, olyan környezetet
hoz létre, amely a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt figyelemre méltó, és amely
szinergikus és kumulatív erőfeszítést igényel mindannyiunk részéről, hogy a kockázatokat
elviselhető szinten kezelje és ellenőrizze. Úgy kell felfogni, mint egy hajtóerőt vagy kulcsot,
amely beindítja a kollektív intelligenciát, hogy együttműködően cselekedjen az emberiség
sorsának meghatározásában.
5

Ahogyan azt GOLDBALTT, Dadid. A környezet társadalmi elmélete. Lisszabon: Piaget, 1996, 12. o. és a továbbiakban.
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Ez a kihívásokkal teli kép széleskörű kiáltást vált ki a környezeti igazságosság
fokozásáért, mivel a javak és különösen a nem fenntartható fejlődés kockázatainak és
ártalmainak elosztása már nem méltányos módon történik6 .
A környezeti igazságossághoz való hatékony hozzáférés olyan kérdés, amelynek a
környezetvédelemmel kapcsolatos új magatartásformák és attitűdök megszilárdítása
szempontjából betöltött közvetlen jelentősége miatt a gondolkodásunk középpontjában kell
állnia. A környezeti igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés teljes körű garantálása nem csak
az eljárási szempontot érinti, mint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést megkönnyítő
garanciák és intézkedések összességét, hanem a joghatósági rendelkezések tartalmát is, az
igazságszolgáltatás hatékony megvalósítása érdekében a társadalmi és ökológiai
perspektívában, azaz a méltányos környezeti közrendhez való hozzáférés diffúz,
transzgenerációs és globális perspektívában.
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos egyik legfontosabb
nemzetközi dokumentum az Aarhusi Egyezmény7 . Ez az egyezmény döntően befolyásolta
az Európai Unió információhoz való hozzáférésre vonatkozó jogszabályait, és értékes
eszközökkel rendelkezik az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítására,
különösen mivel a háromirányú megközelítésen alapul: tájékoztatás, részvétel és az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés.
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elvéhez hozzáadott környezetvédelmi
minősítés ezen alapvető posztulátum tartalmának és alkalmazási körének átméretezését
jelenti, éppen azért, mert a környezet hatékony védelme iránti elkötelezettséget kell
vállalnia, beleértve az erős megelőző elfogultságot is8 .

6

7

8

Esteve Pardo kiemeli a kockázat központi szerepét a politikai döntésekben, amelyek intenzív hatással vannak a
közjogra és az állam szerepére, és kockázati társadalomként jellemzi a posztindusztriális társadalmi modellt, amelyet
a technológiai fejlődés által generált kockázat jellemez. ESTEVE PARDO, José. Técnica, riesgo e Derecho: tratamiento
del riesgo tecnológico en el Derecho Ambiental. Barcelona: Ariel, 1999, 20. o. és ss.
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB egyezményt (Aarhusi Egyezmény)
1998. június 25-én fogadták el a dániai Aarhus városában, a "Környezet Európáért" című 4. miniszteri konferencián.
A rendelet 2001. október 30-án lépett hatályba.
Fernanda Salles Cavedon szerint "az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés így a konfliktusmegelőzéshez és megoldáshoz való hozzáférésként azonosítható, amelynek paramétere az igazságosság eszménye, ami megfelel a
tisztességes döntéshez való hozzáférésnek és a környezetvédelmi polgársághoz kapcsolódó környezeti jogok
gyakorlásának garantálásának". In: CAVEDON, Fernanda Salles. A jogi-környezetvédelmi rendszer megújítása és a
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környezeti igazságossághoz való hozzáférés megvalósítása a jogi-környezeti konfliktusok bírósági eldöntése körében
végzett alkotó tevékenységgel. A Vale do Itajaí Egyetemen megvédett doktori értekezés, 2006. 36. o.
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A környezeti igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a joghatóság politikai hatókörét
is konkretizálja, amennyiben a demokrácia érdemi gyakorlásának egy formáját jelenti, és
lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a közigazgatás aktusait és mulasztásait bírósági
úton megkérdőjelezzék, környezetvédelmi csoportos keresetek vagy egyesületeken
keresztül és az egész közösség érdekében benyújtott nyilvános keresetek révén.
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását célzó második hullámra vagy
második nagy mozgalomra utalva Cappelletti és Garth9 rámutatnak, hogy e mozgalom célja
az volt, hogy olyan diffúz jogokat képviseljen, amelyeknek a polgári eljárás hagyományos
felfogásában nem volt helye a védelemnek. A legitimitást meghatározó szabályok, az
eljárási szabályok és a bírák eljárása nem arra irányultak, hogy megkönnyítsék az egyének
által támasztott diffúz érdekek iránti igényeket. Ezért arra törekedtek, hogy a folyamatot a
környezet védelmének biztosítása érdekében is eszközként használják. A harmadik hullám,
amelyet a szerzők az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megközelítésének neveznek, az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés átfogóbb perspektíváját mutatja be, mivel magában
foglalja a modern társadalmakban a jogviták feldolgozására, sőt megelőzésére szolgáló
intézmények és mechanizmusok, emberek és eljárások összességét.
A Herman Benjamin10 által megfogalmazottakhoz hasonlóan a környezeti
igazságossághoz való hozzáférésnek, mint a demokratikus állam alapvető jogának,
szükségszerűen a következő garanciákat kell magában foglalnia: a) anyagi egyenlőség, b)
hatékony védelem a jogellenes kockázatokkal szemben, beleértve a potenciális
kockázatokat is; a pereskedés megelőzése; környezeti nevelés (pedagógiai szempontok); a
polgárok széles körű részvétele.
Ezekből a fontos doktrinális hozzájárulásokból egyértelmű, hogy a környezeti
igazságossághoz való hozzáférés széles körű jelentőséggel és figyelemre méltó relevanciával
bír. Ez egy általános parancsolat, amelynek tartalma egy világos célkitűzésre összpontosít,
amely lefordítható az ember és a természet közötti kapcsolat folyamatos javításának
keresésére.

9

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz. Hagyományos. Ellen Gracie Northefleet. Porto Alegre:
SAFE, 1988, 67. o.
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10

BENJAMIN, Antônio Herman. A globális falu lázadása a klasszikus polgári eljárás ellen - jegyzetek a környezet és a
fogyasztó bírósági elnyomásáról és felszabadításáról. In: MILARÉ, Édis (Org.): Polgári peres eljárások: a 7.347/85. sz.
törvény emlékei és reflexiók tíz év alkalmazás után. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, 71-72. o.
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Az ökológiai válság jelenlegi dimenziója globális szolidaritási erőfeszítést és az
államok példamutató teljesítményét követeli meg a valódi környezeti igazságosság
megvalósítása érdekében. Ebben az összefüggésben a környezeti igazságossághoz való
hozzáférés teljes körű garantálása általános kiáltást válthat ki az igazságosságért, és
mindenkit arra ösztönözhet, hogy vegyen részt ebben az emberiséghez tartozó ügyben.
A demokratikus alkotmányok egy sor garanciát állapítanak meg a környezeti
igazságossághoz való széles körű hozzáférés formális biztosítására. Brazíliában a jogorvoslat
kimeríthetetlenségére vonatkozó záradékon túlmenően a jogokat fenyegető vagy sértő
veszélyekkel kapcsolatban az Alkotmány garantálja: a) a rászorulók számára a teljes körű és
ingyenes jogi segítségnyújtást; b) az alkotmányos jogorvoslatot, mint például: kollektív
végzés, kollektív végzés, népi kereset, széleskörű hatáskörök és az ügyészségnek a
környezet bírósági és bíróságon kívüli védelmében való fellépésre való felhatalmazása,
különösen a nyilvános polgári peres eljárás megindításával; c) az érdemi tisztességes eljárás
védelmére vonatkozó elvek: többek között a felek közötti autonómia, kontradiktórius
eljárás, széleskörű védelem, az eljárás ésszerű időtartama.
Így az alkotmányok általánosságban már létrehoztak egy olyan garanciarendszert,
amely biztosítja a környezeti igazságossághoz való széles körű hozzáférést. A legnagyobb
kihívást azonban az jelenti, hogy társadalmi és konkrét hatékonysággal ruházzuk fel azokat
az alapvető jogokat, amelyek e garanciális eszköz létrehozását indokolták. Ma a
hatékonyság elérésének legnagyobb kihívása már nem csak az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférés felszínes aspektusával kapcsolatos11 (az eljárás költségei és lassúsága, a
legitimáltak

időhiánya,

pszichológiai

és

kulturális

akadályok),

hanem

a

valódi

igazságszolgáltatáshoz való érdemi hozzáféréssel. A lényegi szempontok közül a
hatékonyság anyagi dimenzióit kell kiemelni.
A környezeti igazságosság nem valami kész és befejezett dolog, amelyet könnyen el
lehet osztani mindenki között. Ez egy eszmeiség, egy mozgósító utópiával felruházott
jelentéshorizont. Így nem helyes az Igazságosságról beszélni, hanem inkább azt, hogy
11

Ez a szempont még inkább kapcsolódik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, mint a hatékony környezeti
igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Bár felszínes körülménynek minősül, ez is megfelelő intézkedéseket
igényel, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a kiválóság joghatósági rendelkezését.
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Az igazságosság mint valami állandó és folyamatos építésben lévő dolog, amely mindenkit
mozgósít erre a küzdelemre.
A környezeti igazságosságnak ez az előzetes fogalma dinamikus előmozdító erőt
feltételez,

és

megvalósításában

mindenkinek

részt

kell

vennie,

különösen

az

igazságszolgáltatásnak mint a demokratikus értékek és a globális közösség immateriális
értékeinek őrzőjének. Végül is az igazságszolgáltatás az, amely konkrét értelmet adhat a
környezet védelmét szolgáló alkotmányos és nemzetközi normatív megbízásoknak.
Konkrét jogalkotási reformok végrehajtása vagy elszigetelt intézkedések elfogadása
nem sokat fog segíteni a környezetvédelmi joghatóság hatékonyságán, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy sok ország, például Brazília, már most is elég sok
környezetvédelmi jogrendszerrel rendelkezik. Alapvető fontosságú az is, hogy a
parlamentek széles körben megértsék ennek az új paradigmának a jelentését és hatókörét12
, valamint a jogi szereplők általános érzékenyítése erre az új kihívásra.

2. A KÖRNYEZETVÉDELMI JOGHATÓSÁG ANYAGI DIMENZIÓI
A

hatékonyság

mechanizmusainak

nemcsak

széles

körű

a

konfliktusmegoldás
hozzáférhetőségében,

és

-kezelés

hanem

a

hivatalos
közösség

igazságszolgáltatásra irányuló jogos törekvéseinek teljes körű megvalósításában, azaz az
elfogadott döntések és intézkedések anyagi tartalmában és hatékonyságában is.
A szolidaritás és a fenntarthatóság strukturáló elveit olyan anyagi dimenzióként
választják meg, amelyek a joghatóság hatékonyságát alátámasztják, és nagyobb hatással
vannak rá. Kritikai megfontolások hangzanak el arról is, hogy a környezetkárosításért való
felelősségre vonás, a kockázatkezelés és a közigazgatás magatartásának ellenőrzése
érdekében megfelelőbb környezetvédelmi jogi hermeneutikára van szükség.

12

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A jog új paradigmája a posztmodernitásban - Porto Alegre - RECHTD/UNISINOS.
Journal of Constitutional Studies, Hermeneutics and Theory of Law, v. 3, p. 75-83, 2011.
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2.1 A környezetvédelmi joghatóság szerkezeti elvei: szolidaritás és fenntarthatóság
A jelenlegi válság nem csak ökológiai, hanem érték- és kötődésválság is, amely az
axiológiai racionalitástól a technikai érvelés felé való fokozatos eltávolodást tükrözi, amely
gyakran eltávolítja és elszakítja az embereket a természettől a mindenáron való fejlődés
makacs hajszolása során. A társadalmi patológia e képét a környezetvédelmi joghatóság
konstruktív és átalakító tevékenységében kell értelmezni.
Ebben az összefüggésben merül fel a tudományos aggodalom azon alapelvek
elméleti kidolgozásával kapcsolatban, amelyeknek inspirálniuk, irányítaniuk és támogatniuk
kell a környezetvédelmi joghatóság által irányítandó minden konstruktív és pedagógiai
impulzust.
A mai kockázati társadalomban a joghatóság nélkülözhetetlen politikai-jogi
tevékenysége csak akkor hozhat hatékony eredményeket, ha a szolidaritás és a
fenntarthatóság elvein alapul.
Fontos, hogy kezdetben a szolidaritással a maga több dimenziójában foglalkozzunk,
mint azon elvek egyikével, amelyek jelenleg a transznacionális jogrendszerek építésének
elemeiként működnek. A szolidaritás elve bőséges legalizálást tesz lehetővé, főként a bírói
hatalom doktrínája és határozatai révén13 .
A joghatóság, mint stratégiai közfeladat egyik kihívása, hogy hozzájáruljon ahhoz,
hogy a környezetvédelem a szolidaritás elvének alkalmazásából nyerje el megfelelő alapját,
ami döntő lehet az élet globális hálójának kiépítésében.
A környezet védelme alapvető kötelesség, amely nemcsak az államokra, hanem
minden polgárra is vonatkozik. Ez az alapvető kötelesség mindenkitől megköveteli, hogy
cselekedjen
13

Martín Mateo kiemeli, hogy a szolidaritás nem csak az elemi erkölcsi megfontolások, hanem a fenntartható fejlődés
feltétele is, annak büntetése mellett, hogy utódainknak egyre nehezebb lesz elsajátítaniuk a környezeti örökséget és
a társadalmi kockázatokat, amelyeket átadunk nekik. MARTÍN MATEO, Ramón. La revolución ambiental pendiente.
In: PIÑAR MAÑAS, José Luis. Desarrollo Sostenible y protección del medio ambiente. Civitas: Madrid, 2002. 57. o.
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a természetvédelem melletti szolidaritás azt is jelenti, hogy mindenki köteles aktívan részt
venni az egészséges és kiegyensúlyozott környezet általános érdekeit szolgáló döntésekben
és irányokban.
Ennek az új forradalomnak lényeges része az állampolgárság új koncepciójának
megjelenése és megszilárdulása: olyané, amelynek referenciája nem a modern alkotmányos
állam, mint eddig, hanem a bolygó mint terület és az emberiség mint szolidáris társadalom14
.
A szolidaritás mint strukturáló jogelv lehet az axiológiai referenciális keret az új etika
megszilárdításához az érzéketlen technológiai ember számára. Ez az alapvető
kötelezettségek, különösen az ökológiai kötelezettségek alapvető alapja. A szolidaritás
fontos stratégiát jelent a jövőhöz való következetes kötődés kialakításához és a jövő
nemzedékek védelmének biztosításához.
A szolidaritás etikai szubsztrátumot képez, mint az emberek, a környezet és a jövő
közötti kapcsolatok megszervezésének és harmóniájának alapvető értékét. Az etika
nemcsak a törvényeket, intézményeket és etikai fogalmakat foglalja magában, hanem a
törvényeket,

intézményeket

és

fogalmakat

támogató,

a

kultúrához

kapcsolódó

elképzeléseket, elveket vagy életideálokat is15 .
Egy történelmi jelentőségű ítéletben a brazil legfelsőbb bíróság elismerte a
szolidaritási kötelezettség fontosságát, mint a harmadik dimenziós jogok, pontosabban a
környezeti jogok strukturáló értékét. Ebben a határozatban Celso de Melo bíró
nyomatékosan megerősítette, hogy a környezetvédelem mindenki joga, valamint az állam
és a közösség különleges kötelessége, és hogy e kötelezettség teljesítése, amelyről nem
lehet lemondani, garanciát jelent arra, hogy a szolidaritási kötelezettség figyelmen kívül
hagyásával járó súlyos nemzedékek közötti konfliktusok, amelyeket a szolidaritás
kötelessége, amelyről a
14

REAL FERRER, Gabriel. El derecho ambiental y los derechos de la tierra. Madrid: Revista Temas
(www.sistemadigital.es/pubs/magazine.aspx?ID=3), febrero de 2011, número 195, p. 45.
15 COLL, Amengual Gabriel. La morale como derecho: Estudio sobre la moralidad en la Filosofia del Derecho de Hegel.
Madrid: Trotta, 2001, 05. o. és ss.
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mindenki köteles megvédeni ezt az alapvető, az emberek közös használatára szolgáló javakat
általában16 .
A szolidaritásból következik a fenntarthatóság elve is, mint következetes, összefüggő
és kiegészítő elv, amely az anyagi garantista dimenzióban kiegészíti a joghatóság szilárd
alapszerkezetét. A fenntarthatóságot itt jogi elvként is elemezzük, és ökológiai, társadalmi,
gazdasági és technológiai dimenzióiból kiindulva, valamint háromdimenziós etikai
imperatívuszként értelmezzük, amelyet a jelenlegi generációval szinkronikusan, a jövő
generációival diakronikusan szolidárisan17 , valamint a természettel szolidárisan, azaz az élet
egész közösségének és az azt fenntartó abiotikus elemeknek a javára hajtunk végre.
A fenntarthatóság minőségi jegyzete, amelyet az (Eco-92) is motiváló szándékként
ajánlott, még nem valósult meg teljes egészében, mivel a jelenlegi globális fejlesztési
paradigma sokkal inkább a profitmaximalizálás és a piaci "szabadság" logikáján alapul, mint
a fejlődés által generált előnyök általános és igazságos elosztásának etikai szempontjain.
Ez a kihívást jelentő helyzet nemcsak helyi és elszigetelt akciókat tesz szükségessé,
hanem egy különleges globális tudatosságot is, amely hozzájárul az új gyakorlatok és
hozzáállások internalizálásához, különösen az államok világszintű fellépésében. A
transznacionális környezetvédelmi kormányzás új stratégiáira van szükség18 , hogy szolidáris
és globális elkötelezettséget lehessen kialakítani a következő területeken

16

BRASZILIA. Szövetségi Legfelsőbb Bíróság. Elővigyázatossági intézkedés az alkotmányellenességre irányuló közvetlen
keresetben 3540. Celso de Melo bíró jelentése. Elérhető a következő címen: < www.stf.gov.br >. Hozzáférés: 2011.
június 18.
17 Edith B. Weiss kifejti, hogy a Rióban a fenntartható fejlődés mellett tett kötelezettségvállalás természeténél fogva
generációkon átívelő volt, és megvédi azt a tézist, hogy minden generáció természeti és kulturális örökséget kap az
előző generációktól, amelyet a következő generációknak kell továbbadniuk. Ez a kapcsolat minden generációra
planetáris kötelezettségeket ró, és bizonyos generációkat planetáris jogokkal is ellát. In: WEISS, Edith Brown. Un
mundo Justo para las Futuras Generaciones: Derecho Internacional, Patrimonio Común y Equidad Integeracional.
Hagyományos. Máximo E. Gowland. Madrid: United Nations, Mundi-Prensa, 1999. 37., 39. és 40. o.
18 Erről a témáról lásd: BODNAR, Zenildo és CRUZ, Paulo Márcio. Pensar globalmente y actuar localmente: El Estado
transnacional ambiental en Ulrich Bech. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, v. 1, n. 1, p. 51-59, 2008; és
BODNAR, Zenildo; CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; CRUZ, Paulo Márcio. A környezeti transznacionális állam
Ulrich Becknél és annak következményei az alkotmányos államra és a közigazgatásra. IASP Journal, 2008. 22. szám.
Ezekben a művekben a környezetvédelem "transznacionális államának" megszilárdítását javasolják, amely a bolygó
védelmének nagy hálójaként épül fel, amelyet az ökológiai elvek irányítanak, és amely inkluzívabb, részvételi és
emancipációs demokratikus alternatívákat és lehetőségeket biztosít, és a jövő nemzedékek számára egy jobb világ
garantálásával foglalkozik.
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a környezetért, hogy - többek között megelőző és elővigyázatos módon - biztosítsa az
ember és a természet közötti kapcsolat folyamatos javulását.
A jelenlegi nemzedéknek nem csak azzal kellene törődnie, hogy a jövő
nemzedékének ugyanannyi környezeti javakat és erőforrást biztosítson. E cél elégtelensége
nyilvánvaló. Ennek oka, hogy az emberek felelőtlensége történelmileg fenntarthatatlan
fejlődést eredményezett, és már a jelenlegi generációt is az összeomlás szélére sodorta,
mivel számos, a teljes élethez szükséges ősi javak nyilvánvalóan korlátozottak. Ezért
alapvető fontosságú, hogy minden kollektív intelligencia és felhalmozott tudományos
ismeret a jövőbeli élet egész közösségének feltételei javításának szolgálatában álljon, és ne
csak az emberi lények szolgálatában.
A fenntarthatóság elvéről szóló jelenlegi legteljesebb jogi munkában Klaus
Bosselmann19 , nyomatékosan kiáll a fenntarthatóság elvének mint a helyi és nemzetközi
jogrend alapvető jogelvének alkalmazásának szükségessége mellett. Úgy véli, hogy a
fenntarthatóság elvének hozzá kell járulnia a többi elv zöldebbé tételéhez, és amennyiben a
civil társadalom valódi ereje megfelelően ösztönzi, az ökológiai és társadalmi
fenntarthatósággal rendelkező kormányzás felé vezető útként is szolgálhat.
Egy hiperkomplex, globalizált társadalomban, amelyet nagymértékben befolyásol a
gazdasági racionalitás, a fenntarthatóság nem egy adott, kész, tökéletes és teljes mértékben
megvalósított dolog. Ez egy olyan kategória, amely még mindig az emancipáció és a
konszolidáció fázisában van, és amely az emberi tudás különböző területeinek konstruktív
és szinergikus fellépését igényli.
Ebben a folyamatban kiemelkedik a környezetvédelmi joghatóság szerepe a
jogrendszerben, mivel vezető szerepet kell betöltenie, hogy jogi erőt adjon, hogy
törvényességgel sűrítse a néha pusztán retorikai és ideológiai diszkurzív pozíciókat, és hogy
megteremtse egy hiteles jogi elv feltételét, amely garantálja a civilizáció forradalmi
projektjének felépítését.
19

BOSSELMANN, Klaus. A fenntarthatóság elve: a jog és a kormányzás átalakítása. Új-Zéland: ASHAGATE, 2008. 79. o. és azt
követő oldalak.

265

valóban igazságosabb, támogatóbb és ígéretesebb.
Ezek a strukturáló elvek (szolidaritás és fenntarthatóság) a joghatóság részéről
holisztikus és rendszerszintű kognitív alapot igényelnek. Holisztikus, mivel a konfliktusokban
közvetlenül és közvetve érintett összes változót (jogokat és értékeket) figyelembe kell
venni, és rendszerszintű, mivel a megfelelő reflexív értékeléshez azonosítani kell az egyes
változók funkcióját, valamint a kölcsönhatás módját és intenzitását. Összefoglalva: egy
speciális igazságügyi hermeneutika.

2.2 Utak egy új igazságügyi környezeti hermeneutika felé
A második világháborút követő legtöbb nyugati alkotmány, köztük Brazília 1988-as
alkotmánya is, alapvető jogként és kötelességként írja elő az állam és a társadalom számára
a környezet megőrzését és védelmét. Ingo Sarlet20 hangsúlyozza az alapvető jogok jogi
tárgyú perspektíváját és az alapvető jogok mint védelmi imperatívuszok vagy állami védelmi
kötelezettségek funkcióját. Az igazságszolgáltatás, mint az állam egyik hatalmi ága, szintén
címzettje ennek az alapvető kötelezettségnek21 .
Így a bíráknak, mint a demokrácia javításának kulcsszereplőinek, minden
cselekedetükkel az új évezredben egyre plurálisabbá és sokszínűbbé váló társadalom
átalakulásának élére kell állniuk. Az idealista elöljáróknak hinniük kell abban, hogy
hozzájárulhatnak a világ jobbra fordulásához, felhagyva az önző etikával, és olyan etikát
terjesztve, amely szolidáris és környezetbarát22 .

20

SARLET, Ingo Wolfgang. Alapjogok és arányosság: megjegyzések a túlzás és az elégtelenség tilalma büntetőügyekben
való alkalmazásának korlátairól és lehetőségeiről. Revista da AJURIS, v. 35, n. 109, 2008. március, 142-143. o. Ez a
szerző, következetes doktrinális támogatásokat kínál az igazságszolgáltatás teljesítményének védelmére egy jelentős
perspektívában. Védje meg, hogy még a ténybeli korlátok figyelembevételével is lehetséges a közpolitikák bírósági
ellenőrzése, elsősorban az emberi méltóság teljes hatékonysága érdekében.
21 Amint Freitas kiemelte, a bíró fontos szerepet tölt be a köztársaság egyik hatáskörének gyakorlásával "a nép
nevében, és kötelessége megvédeni és megőrizni a környezetet a jelen és a jövő nemzedékek számára. FREITAS,
Vladimir Passos de (Org.) Környezetvédelmi jog az evolúcióban. Curitiba: Juruá, 1998, 29-30. o.
22 Ahogy José Luis Serrano rámutat, a politikai ökológia fényében az öko-integrációs projekt feltételezi a bírói hatalom
erős felelősségvállalását. SERRANO, José Luis. Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica. Madrid: Trotta,
2007. 88. o. A bíró társadalmi érzékenységének fontosságát Faria 22 hangsúlyozza, amikor azt állítja, hogy a
társadalmi konfliktusok megoldásában a bírónak "társadalmi építészként" kell fellépnie, módosítva a jogrend
diszkriminatív elképzeléseit, és ítéleteivel olyan eszközként használva, amely segít a csoportoknak.
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A környezetvédelmi joghatóság jelentős pedagógiai jellegű, mivel az oktatás egyik
formájaként kell szolgálnia. Confirme arra a következtetésre jut Nalini "az ítélet
tartalmazza, kiegészítő a megoldás a vita megoldása a vita megoldása, a tanítás23 ".
A joghatóság gyakorlása azonban általában még mindig a logikai-formálisdeduktivista gondolatbázisra, az eszmék hierarchiájára épül, és a tekintély piramisszerű
érveivel épül fel. Az esetre vonatkozó norma kiválasztásakor az általánosság és a specialitás
egyszerű kritériumait alkalmazzák. Egyértelműen jelentős hiány mutatkozik a kritikaireflexív képesség kialakításában annak megértésében, hogy más rendszerek hogyan
működnek, és hogyan avatkoznak be a jog világába.
Az értelmezés, amely szükségszerűen történelmi, kontextuális és kreatív, nem lehet és valójában nem is az - "megalkuvás nélküli munka", amelyben az emberek életét csak a
szavakkal való szójátékok oldják meg. Nem jelenthet lázadást a közhatalom ellen sem,
mintha a társadalom minden bajáért csak ez a hatalom lenne felelős.
A konkrét esetnek megfelelő döntés megalkotása során a joghatóság hermeneutikai
kihívása nem lehet a ténynek a szabály alá rendelése egyszerű gyakorlata, hanem inkább
egy intenzív, részvételi és dialektikus konstrukciós és mérlegelési tevékenység, amely
figyelembe veszi a nélkülözhetetlen transzdiszciplináris kognitív hozzájárulásokat, és amely
óvatosan előrevetíti a döntés hatásait és következményeit egy jövőbeli perspektívában24 .
Nincs többé bizonyosság vagy biztonság a feltételezések érvényességét illetően, és
még kevésbé a jövőbeli előrejelzésben azon adatok és változók tekintetében, amelyek a
kockázattal kapcsolatos minden egyes döntéshozatali folyamatot integrálnak. Ahogyan azt
Morato Leite és Patrick Ayala kiemelte25
és az alárendelt osztályok, hogy ténylegesen "kollektív jogalanyokként" konstituálják magukat In: FARIA, José
Eduardo. Justiça e Conflito. Os juízes em face dos novos movimentos sociais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1992, 112. o.
23 NALINI, José Renato. A jogi szakmák jövője. São Paulo: Oliveira Medes, 1998, 11. o.
24 Marcelo Varella kiemeli, hogy a kockázati döntés során az alternatívák már nem a biztonságos és a nem biztonságos
között vannak, hanem az egymás közötti előnyökkel és hátrányokkal rendelkező lehetőségek között. VARELLA.
Marcelo Dias. A kockázatok dinamikája és nyilvános megítélése, valamint a nemzetközi gazdasági jog válasza. In:
VARELLA. Marcelo Dias (Org.), Governo dos Riscos. UNICEUB, Brasília, 2005.
25 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Környezetvédelmi jog a kockázati társadalomban. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2002, 12. o. és ss.
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a jelentős demokratikus deficittel rendelkező intézményi terekben generált folyamatokból
eredő fenntarthatatlan kockázatok, amelyek térben és időben nehezen meghatározható
mértékű kártékony potenciállal bírnak.
Ez a fajta megfigyelés segít megmutatni a modern racionalista modell kimerülését,
amely a tudományt a tudás piedesztáljának csúcsára helyezte, amely képes választ adni
minden emberi kérdésre. Ma, szintén a pszichoanalízis freudi elméleteire alapozva, úgy kell
cselekedni, hogy az érzékenységet az értelemmel való konstruktív együttműködésbe vonjuk
be.
Luiz Alberto Warat26 hangsúlyosan fogalmaz, amikor azt állítja, hogy a globalizáció
láthatatlan urai tudják, hogy hatalmuk megőrzése érdekében az egységes gondolat tornyát
kell felépíteniük, olyan eszméket globalizálnak, amelyek nem ismerik el a sokféleséget, ami
az univerzalizmus utolsó változata lenne, az absztrakt ész folytonosságának új útja. Ez a
romboló homogenitás az egyenlőség mint mesterséges modell, amely megakadályoz
mindenfajta érzékenységet vagy globális empátiát, amely civilizáltabbá tenné az emberi
együttélést.
A globalizáció során a politikát egyértelműen más társadalmi rendszerek előzték
meg, ahogy Gunther Teubner írja27 . Az a döntő ok, amiért a normatív termelés napjainkban
egyre távolabb kerül a politikától, abban rejlik, hogy a politikai rendszer és a jogrendszer
alkotmányok általi összekapcsolásának nincs megfelelő példája a világtársadalom szintjén.
És mint tudjuk, a gazdaság termeli a javakat, a politika pedig megpróbálja elosztani azokat.
Transznacionális politika nélkül lehetetlen lesz a transznacionális vagyon elosztása. A
hatékony társadalmi fejlődés eszközévé tenni.
A teljességen, koherencián és ellentmondásmentességen alapuló jog történelmileg
megszilárdult elképzelése már nem elegendő a kockázatkezeléshez. A jogállamiság és az
igazságosság mai válsága a jogállamiság és az igazságszolgáltatás újrafogalmazását is
megköveteli.
26

WARAT, Luis Aberto. Az utca Dionüszoszt kiáltja! Az alteritás emberi jogai, szürrealizmus és kartográfia. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2010, 09. o.
27 TEUBNER, Gunther. Globális Bukowina a transznacionális jogi pluralizmus kialakulásáról. Piracicaba: Journal of Social
Sciences and Humanities, 2013, p. 13.

268

jogi gondolkodás a modern paradigma dialektikus meghaladásával28 . És meg kell jegyezni,
hogy az új posztmodern paradigmából kiindulva nem lehet helye a beleegyezéses vagy
erőltetett nyomornak .29
Amint azt Bodnar és Cruz kiemelik30 a jog elkötelezettsége már nem korlátozódik a
szabadság területeinek garantálására és az emberek közötti formális egyenlőség
megteremtésére. A cselekvések és viselkedések már nem kiszámíthatók, és a döntéshozatali
folyamatokban részt vevő tények és változók tekintetében sincs bizonyosság, vagyis a
problémák megértéséhez és a jövő következetes irányításához más ismeretek
nélkülözhetetlen hozzájárulására van szükség. Végül is a norma célja, mind a jogalkotó által
szerkesztett, mind a joghatóság által a konkrét esetre létrehozott norma, még mindig
túlnyomórészt a viselkedés kényszerítő jellegű előírása, amely a környezet változását és a
szisztematikus és szinergikus kockázat új helyzeteit is előidézi. Mindezt mind ökológiai,
mind kulturális szempontból. Ebben a reflexív kommunikációs tevékenységben, valamint a
tények dinamikáját és az események gyorsaságát is figyelembe véve, valószínűleg az
idealizált norma folyamatos elmaradása lesz tapasztalható, akár a jogalkotó, akár a bíró
részéről.
Ebben az összefüggésben a jogra és következésképpen a joghatóságra hárul az a
feladat, hogy axiológiailag minősítse az emberi cselekvést nemcsak a felelős interszubjektív
és

közösségi

magatartás

szempontjából,

hanem

mint

kiterjesztett

etikai

kötelezettségvállalást is, amelyet hosszú távon, a jövő nemzedékek és az egész életközösség
javára és figyelmére egyaránt gyakorol.
A környezetvédelmi jogi hermeneutika működési területét nemcsak az ütközések
intenzitása, hanem az alapjogok száma is jellemzi.
28

ARNAUD, André-Jean. Entre modernité et mondialisation: Leçons d'histoire de la phisosophie du droit et de l'État. 2.
kiadás. Paris: L.G.D.J, 2004. 238. o. Ez a szerző egy érdekes táblázatot is bemutat, amely rámutat a modernitás és a
posztmodernitás jogának ellentéteire: 1. absztrakció x pragmatizmus; 2.Szubjektivizmus x a szubjektum
decentralizációja; 3. univerzalizmus x relativizmus; 4. az ész egysége x az okok sokasága; 5. axiomatizáció x
változatos és eklektikus logikák; 6. egyszerűség x komplexitás; 7. az állam és a civil társadalom szétválasztása x
visszatérés a civil társadalomhoz; 8. biztonság x kockázat.
29 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, 56. o.
30 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A transznacionális igazságosság lehetősége a demokratikus globalizációban.
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 15, n. 3, p. 432-446, 2010.
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Ezek a körülmények is megkövetelik a specializálódást, vagyis egy saját hermeneutika
kialakítását.
A perspektivikus vagy anyagi dimenzióban az igazságosság megteremtése a konkrét
esetre vonatkozóan átfogó súlyozási kritériumokat, alkotmányos rögzítést és a széleskörű
bolygóvisszhanggal és életfenntartással bíró javak iránti érzékenységet igényel. Minden
közbeeső változót gondosan mérlegelni és értékelni kell, és a jog technikai eszközei nem
hagyhatják figyelmen kívül a többi tudományterület hozzájárulását vagy a peres ügyek
alapjául szolgáló erős etikai alapot31 .
A szubjektív szempont, azaz az érdekelt felek száma és az értelmező tevékenység
hosszú távú következményei különös figyelmet igényelnek a bíró részéről. Nem arról van
szó, hogy ne vegyük komolyan az egyént, ahogyan azt Alekszij állítja32 , hanem arról, hogy
ne feledkezzünk meg a társadalom egészéről, a jövő nemzedékekről és az élet egész
közösségéről, és következésképpen az egyén számára is biztosítsuk a legjobb jelenlegi és
jövőbeli életfeltételeket.
A túlnyomórészt individualista jellegű alapvető jogok egyike, amely leginkább ütközik
a környezettel, a tulajdonhoz való jog. Az ütközés során
31

A környezeti érdekek és más alapvető jogok ütközésével kapcsolatos ügyekben az olasz joggyakorlat, különösen az
Alkotmánybíróság határozataiban, a kiegyensúlyozás a különböző érintett érdekek összeegyeztetésére törekszik,
olyan közvetítéssel, amely a közhatalom tevékenységének stabilizálására vagy azellenvélemény politikai rendszerbe
való integrálására törekszik, vagy pedig olyan logikai eljárással, amely a jogalkotói döntést az érintett alkotmányos
értékek fényében értékeli". CORDINI, Giovanni. Diritto Ambientale Comparato. Padova: CEDAM, 1997, 86. és 87. o.
Michel Prieur azt is védi, hogy a bírónak az arányosság elvét kell alkalmaznia, figyelembe véve a munka fontosságát
vagy arányát, illetve a munka "a priori" jelentőségét a környezet szempontjából. PRIEUR, Michel. A franciaországi
környezetvédelmi jog. In AMARAL, Diogo Freitas; ALMEIDA, Márcia Tavares (Coords.). Direito do Ambiente
(környezetvédelmi jog). Lisszabon: INA Nemzeti Közigazgatási Intézet. 1994. p. 282. Ha nem lehet egyensúlyi pontot
találni, a spanyol Alkotmánybíróság a következőket alkalmazta: a) ésszerűség megítélése - annak értékelése, hogy a
magántevékenység korlátozására irányuló közigazgatási intézkedésnek van-e alkotmányosan legitim célja; b) az
arányosság elve.
- az elfogadott intézkedések és a kitűzött célok közötti kapcsolat. In: CUTANDA LOZANO, Blanca. Derecho Ambiental
Administrativo. 7. szerk. aktuális. Madrid: Dykinson, 2006. 93-94. o.
32 Dworkinnel ellentétben, aki a kollektív jogokkal való ütközés esetén a jogoknak alapvetően végleges jelleget
tulajdonít, Alexy kifejti, hogy a jogok az optimalizálási parancsok jellegét mutatják, tehát nem végleges jogok, hanem
prima facie jogok, amelyek a kollektív javakkal vagy mások jogaival való ütközés esetén korlátozhatók. Alekszij még
az egyéni jogok prima facie elsőbbségét is fenntartja a kollektív javakkal szemben, ugyanakkor elismeri azokat a
fontos ellenvetéseket, amelyek ezzel az individualista felfogással szemben állnak, ami nyilvánvalóan egyáltalán nem
kielégítő a szolidaritási jogok vagy a harmadik dimenzióhoz tartozó jogok és az individualista jellegű érdekek
ütközésének elemzése szempontjából. A többek között Alekszij által kidolgozott érveléselmélet tagadhatatlanul
hozzájárul a jogok konkrét ügyekben való súlyozásához. Azonban sokkal inkább az azonos szubjektív dimenziójú
jogok és érdekek közötti ütközésre összpontosítva fogalmazták meg és strukturálták. In: ALEXY, Robert. El concepto
y la validez del derecho. 2. kiadás. Barcelona: Gedisa, 1997, 185. o. és ss.
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a tulajdonjog és a környezet között, fontos, hogy a bíró olyan tudatos, felelős és kreatív
döntéseket hozzon, amelyek a tulajdon lényegi magjának megsemmisítése nélkül megőrzik
a környezet megfoghatatlanságát. Nem arról van szó, hogy a környezet javára apriorista
értékrendet állítunk fel, hanem egy olyan tudatos választási lehetőségről, amelynek
szükségszerűen a jelenlegi és a jövőbeli élet egész közösségének egyik értékét kell
megbecsülnie. Végül is, míg az örökölt javak megújíthatók/meghódíthatók/eladhatók, és
nem keletkeztetnek azonnali jogokat a jövő nemzedékek (örökösök) számára, addig a
környezeti javak az egész életközösséghez tartoznak, a jelenhez és a jövőhöz.
Erre az elemzésre akkor van szükség, amikor a kérdés a környezeti károkért való
felelősség megfelelő megállapítására vonatkozik, mivel ez a környezetvédelmi joghatóság
egyik legjelentősebb anyagi dimenziója, amely a szükséges hatékonyság elérése érdekében
folyamatos fejlesztést igényel.
A bíró által a kártérítés megállapításakor gyakorolandó megismerő tevékenység
során nemcsak a károkat, hanem elsősorban a károsító magatartást kell alaposan elemezni.
Az igazságosság érdemi megvalósításának, a megelőzés perspektívájában és a konkrét
esetet meghaladó igazságosság céljaival, éppen az emberi viselkedés folyamatos javítását
kell céloznia a természettel szemben, a jövő perspektívájában, és nem csak a már
bekövetkezett és gyakran visszafordíthatatlan károk elemzésének fókuszában, vagyis a
jövőbe tekintve kell ítélkezni, és nem csak a múlt kudarctörténetét szem előtt tartva33 .
A megfelelő kockázatkezelés, valamint a kár nélküli felelősségre vonás (jövőbeli,
valószínűsíthető kár) csak a magatartásra összpontosító intézkedésekkel lehetséges. Ezzel
az új megközelítéssel fokozódik a megelőző védelem hatékonysága, és még a környezeti
felelősségre vonás is lehetővé válik, ha már a puszta magatartás is súlyos és elviselhetetlen
környezeti kockázatot jelent. A káros magatartás elemzését értékelő ítéletet nem terheli a
hatékonyság erodálódása sem, amelyet a természetes nehézség és a
33

Minden olyan intézkedés, amely a már bekövetkezett károk helyreállítására irányul, bizonyos értelemben a kudarc
története, mivel az oktatás, az etikus magatartás, a megelőző intézkedések és más olyan közpolitikák hiányát vagy
elégtelenségét jelzi, amelyek megakadályozhatták volna a környezetkárosodás bekövetkezését.

271

a tényállás és a kár közötti okozati összefüggés bizonyításának összetettsége a bizonyítás
területén.
A felelősség megfelelő és elégséges felróhatósága és a kockázatkezelés mellett a
környezetvédelmi joghatóság előtt álló egyik kihívás a hatóságok által elkövetett vagy
elmulasztott cselekmények ellenőrzése.
Az új jogok kiteljesítése és elismerése, az állampolgárság terének kiterjesztése fontos
küldetés, amely a társadalmi élet igazságszolgáltatássá válásának jelenségét jellemzi. Az
igazságszolgáltatás, mint politikai hatalom, kiemelkedő szerepet játszik az alapvető jogok és
garanciák védelmében, valamint a legelesettebbek megsegítésében.
A környezetvédelmi joghatóság szempontjából az államoknak a környezet védelmére
és védelmére vonatkozó alkotmányos kötelezettsége immár húsz éve még csak minimálisan
sem teljesült. A közhatalom számtalan mulasztást követ el a legkülönfélébb közpolitikákban,
olyan politikákban, amelyeket a környezet minőségének garantálása érdekében kellene
végrehajtani. Továbbra is hiányoznak többek között az alapvető higiéniai feltételek, a
környezeti nevelés, az ellenőrzési és engedélyező szervek struktúrája. Ez a helyzet döntően
hozzájárul az általános ökológiai válsághoz, és az igazságszolgáltatás erőteljesebb és
hatékonyabb beavatkozását követeli. Igazolja ezt a beavatkozást.
Figyelembe véve a nemzeti és transznacionális szinten megállapított ökológiai
kötelezettségek mértékét, amelyeket rengeteg más szociális szolgáltatással együtt kell
biztosítani, nem lehet azonnal a közhatalomra hárítani mindezen közpolitikák ideális és
egyidejű végrehajtását: többek között az alapvető higiéniai ellátást, a környezeti nevelést, a
védett területek létrehozását és kezelését, a nemzetközi szerződések végrehajtását, a
környezetvédelmi rendőri hatalom hatékony gyakorlását. Még a természetes ténybeli és
gazdasági korlátok miatt is.
A ténybeli és költségvetési korlátok azonban nem szolgálhatnak általános indoklásul
a környezetvédelmi közpolitikák végrehajtásának tétlenségére.
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az Alkotmányban teljes mértékben előírtak. Ezért a konkrét eset empirikus adatainak
gondos elemzése alapvető fontosságú az alapvető jogokat megvalósító döntések
indoklásához. Az állam politikai magatartásába való joghatósági beavatkozás a környezet
javára történő állami választási lehetőségekben akkor nyeri el legitimitását, ha az elemzett
eset konkrét adatainak gazdagságán alapul.
Az igazságszolgáltatás által a közigazgatásra kirótt pozitív intézkedések teljesen
legitimek, még azokból az okokból is, amelyek történelmileg indokolták a hatalmi ágak
szétválasztását. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az ügyintézőt alkotmányos normatív előírások
kötik, amelyek nemcsak korlátozzák az ügyintéző választási lehetőségeit és opcióit, hanem
cselekvésre is kötelezik.
Az állami funkciók vagy hatáskörök szétválasztása etikai és jogi alapját éppen az
emberi jogok rovására elkövetett állami önkény vagy visszaélés megfékezésében találja
meg. Így amikor az igazságszolgáltatás olyan magatartást ír elő a közigazgatás számára,
hogy a mulasztás ne sértse az alapvető emberi jogokat, mint a környezetvédelem esetében,
akkor ez a beavatkozás nem jogellenes. Ezzel szemben a jogellenes mulasztások
ellenőrzését az államhatalom szétválasztásának legitimációs okai támogatják.
A környezetvédelmi közpolitikák ellenőrzésére vonatkozó döntés legitimitásához
nem elegendő a szabály elvont szintjén történő érvelés és retorikai erőfeszítés. A retorikai,
általános és absztrakt indoklás valójában nem igényel nagyobb érvelési erőfeszítést. Senki
sem kérdőjelezi meg, hogy az állam kötelessége a környezet védelmének és védelmének
előmozdítása, és hogy ez a legfőbb jó végső soron magát az életet biztosítja, biztosítja az
emberi méltóságot. Ami a környezetvédelmi kérdésekben az állam cselekedetei és
mulasztásai szindikálhatóságának legitimitása szempontjából valóban lényeges, az a
kontextusszabály megértése és megfelelő indoklása, azaz a konkrét esetre az igény ténybeli
összefüggéseinek, a konkrét eset adatainak gazdagságának, a programok aktualizált
valóságának megfelelően felépített alapszabály.
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állam, valamint az elemzett közpolitikában közvetlenül érintett szövetségi egységek
gazdasági és társadalmi fejlettségi állapota.
A demokratikusabb és részvételen alapuló bírósági meghallgatások megtartása az
egyik fő stratégia, amelyet végre kell hajtani annak érdekében, hogy legitimáljuk az
igazságszolgáltatás erőteljes beavatkozását a környezetvédelmi közpolitikák terén. Ahogy
azonban Gisele Cittadino figyelmeztet34 , meg kell jegyezni, hogy a politika
igazságszolgáltatássá válásának folyamata nem a bírói kar paternalista tevékenységétől
függ, hanem mindenekelőtt a jogilag részvételi állampolgárságtól, amely az Alkotmányban
előírt egyéb társadalmi ellenőrzési eszközökkel is gyakorolható.
Szinte minden korabeli alkotmányban szerepel az állam által végrehajtandó
feladatok széles listája. Ezek a teljes hatékonyságú normák a környezet védelme és védelme
érdekében végrehajtandó közpolitikák hatalmas katalógusát alkotják. Napjainkban a
környezetvédelem kérdését számos országban alkotmányba foglalták, és nem kétséges,
hogy a környezetvédelmi közpolitikák végrehajtására vonatkozó minimumkövetelményt a
közigazgatási szervnek kell teljesítenie.
Így az igazságszolgáltatás fellépése/beavatkozása a környezetvédelmi közpolitikák
végrehajtásában
jog/kötelesség

és

értékelésében

alkotmányos

teljes

pozitivizálása

mértékben
miatt.

A

lehetséges

ezen

alapvető

környezetvédelem

hatékony

megvalósításához már most is elegendő normatív sűrűség áll rendelkezésre, függetlenül a
jogalkotói beavatkozás felügyeletétől.
A fentiekből arra lehet következtetni, hogy a környezetvédelmi közpolitikák
helyességének bírói ellenőrzése az igazságszolgáltatás kötelessége. Ezt a kötelességet
intervencionista és átalakító perspektívában kell gyakorolni az ember társadalmi
emancipációja, teljes emberi fejlődése és az igazságosság megszilárdítása érdekében.
34

CITTADINO, Gisele. A politika igazságszolgáltatása, a demokratikus alkotmányosság és a hatalmi ágak szétválasztása.
In: VIANNA, Luiz Werneck (org.), A democracia e os Três Poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, Rio de Janeiro:
IUPERJ/FAPERJ, 2002. 17-42. o.
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szociális és környezetvédelmi.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Az igazságszolgáltatás iránti társadalmi igények és az igazságszolgáltatás által adott
válaszok között gyakran fennálló szakadék új kezdeményezések elfogadását teszi
szükségessé. Ezeknek az intézkedéseknek elő kell mozdítaniuk az eljárási alternatívák pozitív
forradalmát, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos hagyományos dogmák fő
intézményeinek jobb megértése érdekében a hermeneutikai megújulást.
A környezeti igazságosságért folytatott makacs küzdelem mindenki számára
elkötelezettséget kell, hogy jelentsen, különösen a hatóságok számára, akiket az
igazságosság megítélésének és megteremtésének fontos feladatával bíztak meg. Ez nem
puszta

utópia

vagy

kezdeményezésekkel,

naiv
sok

álom,

hanem

idealizmussal

és

valami,

amit

különleges

hozzáállással,

ökológiai

és

konkrét

társadalmi

érzékenységgel kell és lehet felépíteni.
A 21. században a környezeti igazságossághoz való hozzáférésért folytatott küzdelem
valószínűleg ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb lesz, mint a 19. és 20. században a
tulajdonjogok biztosításáért folytatott küzdelem.35
Az igazságszolgáltatásnak, mint az alkotmányos rend őre, beavatkozó és átalakító
perspektívában kell fellépnie az ember társadalmi emancipációja, teljes emberi fejlődése,
valamint a társadalmi és környezeti igazságosság megszilárdítása érdekében. Ezt az
eszményt csak olyan hermeneutikával lehet elérni, amely elkötelezett a jelenlegi
világhelyzet iránt.
E konstruktív tevékenység kiindulópontjának a szolidaritás és a fenntarthatóság
alapelvein kell alapulnia. A szolidaritás alapvető axiológiai összetevője az alapvető
kötelezettségek megfelelő hozzárendelésének és az embereket, az életközösséget és a jövő
nemzedékeket érintő széleskörű környezeti kapcsolat megértésének.

35

RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: la Carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. Hagyományos. De
Genís Sánches Barberán y Vanesa Casanova. Barcelona: Paidós, 2010, 533. o.
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A fenntarthatóság egy teljes fejlődésben lévő kategória, amely több jogszerűséget
igényel, mivel a jog új paradigmájaként kell megszilárdulnia. Ez az a vezérelv, amelyből
minden

más,

a

környezetvédelemmel

kapcsolatos

elv

kiindul.

Elengedhetetlen

hermeneutikai hivatkozási alapként szolgál, mivel a konkrét esetben kölcsönhatásban lévő
különböző dimenziók - ökológiai, gazdasági, társadalmi és technológiai - közötti szükséges
kapcsolatot vizsgálja.
Az igazságos környezetvédelmi jogrend garantálása egy olyan új fejlesztési modelltől
függ, amely a környezetvédelmet központi kérdésként internalizálja. E cél elérése
érdekében alapvető fontosságú az alapvető kötelezettségek intézményesítése is, különösen
a tulajdonosnak a tulajdon ökológiai funkciójának tiszteletben tartására vonatkozó
kötelezettsége. Végül is, az alapvető kötelezettségek előírása a joghatóságon keresztül
fontos kockázatkezelési stratégia is, hogy a jövő nemzedékek számára egy gondoskodóbb és
ígéretesebb jövőt biztosítsunk.
A jelen döntései és választásai határozzák meg a városi élet minőségét a jövőben. Így
a környezetvédelmi joghatóságnak a kockázatkezelés fontos eszközeként kell működnie a
kevésbé kirekesztő és biztonságosabb, demokratikus és fenntartható fejlődés biztosítása
érdekében. A környezettel kapcsolatos döntések fő sorozata a közhatalmi szervek
tevékenységét érinti, amelyeknek hatékonyan kell gyakorolniuk a környezetvédelmi
rendőrségi jogkört is. Ebből a szempontból alapvető fontosságú, hogy az igazságszolgáltatás
határozottan és felelősségteljesen gyakorolja a jogrendszerekben a környezet védelme és
védelme érdekében előírt széles körű közpolitikák végrehajtásának ellenőrzését.
Amint azt megfigyeltük, a környezeti igazságossághoz való hatékony hozzáférés nem
csupán egy eljárás, hanem elsősorban a joghatóság anyagi dimenzióit érinti, azaz a
joghatóságot strukturáló elvek és intézmények megfelelő megértését, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak az emberi viselkedéshez és annak a környezetre gyakorolt hatásaihoz.
A kollektív környezetvédelmi eljárások rendszere hatékonyabb döntésekhez
vezethet, feltéve, hogy az eljárásjogi intézményeket az alábbiakkal összhangban értelmezik
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környezeti elvek és az egyéni javak gyámságára rendelt klasszikus folyamat gondolati
logikájának legyőzésével. Ezen elvek közül külön említést érdemel a részvétel elve, vagyis a
polgár aktív részvétele a folyamat konstruktív és megelevenedett dialektikájában, mivel ő a
jogalkalmazói rendelkezés eredményének fő címzettje.
Végül is az igazi környezeti igazságosság az, amely amellett, hogy a konkrét esetre
igazságos megoldást jelent, a személyes és az ökológiai együttélés szintjén is hat, mert
erőteljes pedagógiai üzenetet tartalmazva hozzájárul az emberek közötti, valamint az
emberek és a természet közötti kapcsolatok folyamatos javításához.
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A NEMZETI ÉRDEKŰ KÖZIGAZGATÁSI MÉRLEGELÉS JOGELLENESSÉGÉRE
IRÁNYULÓ KÖZVETLEN KERESET KÖRVONALAI AZ ALKOTMÁNYOS
JOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Phillip Gil
França1 Alexandre Barbosa
da Silva2

BEVEZETÉS
A közigazgatás tevékenységének elemzése és ellenőrzése, különösen annak módja,
elengedhetetlen a polgárok jogainak és a jelenleg tapasztalt demokratikus rendszer jó
minőségének garantálásához. E célból elengedhetetlen, hogy a közérdek elérését szolgáló
állami eszközök a közérdekű dolgok hatékony ellenőrzésének lehetővé tételére
összpontosítsanak.
Amikor azonban bebizonyosodik, hogy a rendelkezésre álló eszközök képtelenek
kezelni az állam szubjektumközi kapcsolatainak zavaró kérdéseit, sürgősen szükség van az
államapparátus átalakítására, hogy válaszadási képességét a társadalom konkrét
problémáihoz igazítsa.
Ez azért van így, mert "az állam legfőbb létjogosultsága éppen az állampolgárok
méltóságának tiszteletben tartásában, védelmében és előmozdításában rejlik, egyénileg
vagy kollektíven tekintve, és ezért ezt a célt a közhatalomnak és magának a társadalomnak
folyamatosan követnie és megvalósítania kell, ez már a mai jogállam (demokratikus és
társadalmi-környezeti jogállam) egyik közhelye és posztulátuma" (FENSTERSEIFER , 2011).

1

Posztdoktori (CAPES-PNPD), doktori és mesteri fokozat a PUC/RS állami jogból. A Passo Fundói Egyetem jogi karának
professzora (mesterképzés és egyetemi képzés).
2 Polgári jogi doktorátus - UFPR; a polgári jog professzora az Univelben; Paraná államügyésze; az UFPR "Virada de
Copérnico" polgári alkotmányjogi kutatócsoportjának kutatója.
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A közigazgatás azon kötelezettsége mellett, hogy megsemmisítse jogellenes
cselekményeit, amint azt az STF 473. precedense3 szorgalmazza, szubszidiaritásképpen ez a
kötelezettség az államot is terheli, mint a jogrendszer fenntartására és fenntartására
vonatkozó kötelezettségvállalás, elsősorban azalkotmányos legitimitás szempontjából, hogy
tagjai számára magatartási szabályokat határozzon meg - és ellenőrizze azok hűséges
teljesítését -, a mindenki által racionálisan elfogadott és így a közjó és az interszubjektív
fejlődés vektoraként követendőnek tekintett értékek alapján.
Ebben a tekintetben kiemelkedik az SZTNH következő bírói rendezése: "az
igazságszolgáltatás feladata a hatóságok normatív és közigazgatási aktusainak
szabályszerűségének ellenőrzése az azokat kiváltó okok, indítékok és cél vonatkozásában"4 .
Ehhez az államnak szükségszerűen meg kell teremtenie az alkotmányos kötelezettségei
hatékonyságának eszközeit, és ha ez nem igazolható, akkor az igazságszolgáltatás feladata
marad, hogy szindikátussá tegye és a végrehajtó hatalomra kényszerítse a közfeladat
rendszeres teljesítését.
Azt tapasztaljuk, hogy az állami jogrendszer korlátozza bizonyos - általában
mérlegelési jogkörrel rendelkező - közigazgatási aktusok jogi konformitását, ha azok
tartalmát bírósági ellenőrzésnek vetik alá. Ez a tény általában véve az állam által kialakított
jogi

és

társadalmi

viszonyok

nagyobb

bizonytalanságát,

a

polgárok

nagyobb

bizonytalanságát a fejlődési kihívások előtt, azok nagyobb bizonytalanságát, akik bíznak a
demokratikus jogállamban és függnek tőle, amelyet a normatív hatáskörén belül hozott
intézkedésekért való felelősség és elszámoltathatóság köztársasági rendszere vezérel. Az
államon belüli interszubjektív kapcsolatok bizonytalanságának ilyen helyzete - a maga
sokrétű dimenzióiban - gyengíti a fennálló rendszer jogi szerkezetét, ami ugyanezen
rendszer fenntarthatatlan szakadásának komoly veszélyét hordozza magában, ami teret nyit
a múltban már megtapasztalt tekintélyelvűség visszatérésének.
Luiz Guilherme Marinoni tanulságaiból azt szűrhetjük le, hogy "a jogbiztonságot, amelyet úgy
tekintenek
3

"A közigazgatás megsemmisítheti saját aktusait, ha azok jogellenessé tevő hibák miatt sérelmesek, mivel azokból
nem származnak jogok, vagy visszavonhatja azokat, kényszerűségből vagy lehetőségből, tiszteletben tartva a
szerzett jogokat, és minden esetben bírósági felülvizsgálat alá vetve.
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BRASZILIA. Szövetségi Legfelsőbb Bíróság. RE 365.368-AgR, 1.a testület, jelentéstevő bíró Ricardo Lewandowski, j.
05/22/2007, DJ 06/29/2007). Ugyanebben az értelemben: ADI 4.125, plenáris ülés, jelentés Min. Cármen Lúcia, j.
10/06/2010, DJE 15/02/2011.
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a

jogrend stabilitása és folyamatossága, valamint bizonyos magatartások jogi

következményeinek kiszámíthatósága elengedhetetlen egy magát "jogállamnak" valló állam
konformitásához" (MARINONI, 2011). Ezen túlmenően, teszi hozzá a szerző, "a brazil
államnak, amellett, hogy kötelessége a jogbiztonság védelme, a jogbiztonság tiszteletben
tartása érdekében kell ellátnia feladatait, és tilos olyan cselekményeket elkövetnie, amelyek
ezt tagadják (ibid.).
Ezért sürgősen új utakat kell kijelölni (vagy a már meglévőket kiigazítani) a kialakult
jogállami rendszer jogi szerkezetének védelme érdekében, hogy fenntartsuk magának az
államnak a létjogosultságát, és ezáltal a lehető legközelebb kerüljön a CF/88 3. cikkébeno
meghatározott alapvető céljaihoz - azaz legalább a minimálisan fenntartható állami siker
eléréséhez.
Ezek az utak, az itt védett nézőpontból, az anyagi közigazgatási jog kiigazításán túl - a
közigazgatási aktus követelményeinek és a közigazgatási jog értelmezési formáinak új
instrumentalizálásán keresztül - a joghatósági védelem megfelelő technikájának kiigazítását
igénylik. Más szóval, a jelenlegi állami eljárási mechanizmus kiigazítása a közigazgatási
mérlegelés nemzeti érdekű bírósági ellenőrzésére irányuló alkotmányos keresetindítási jog
lehetővé tétele érdekében olyan állami intézkedés, amelyet nem lehet tovább halogatni.
Ily módon javasolt, hogy a nemzeti érdekű, mérlegelési jogkörrel rendelkező
közigazgatási intézkedések jogellenességére irányuló közvetlen kereset működjön, a
Legfelsőbb Bíróság eredeti joghatósága mellett, az ilyen jellegű közigazgatási aktusokból

eredő, a jogokat fenyegető vagy sértő esetleges veszélyek kezelésére.
Kiemeli annak szükségességét, hogy létre kell hozni egy bizonyos joghatósági
gyámságot, amely képes arra, hogy ne támogassa az állami bíró puszta helyettesítő
végrehajtó intézkedést, valamint lehetővé tegye a megfelelő állami választ - sem túl sokat,
sem túl keveset - a joghatóság alá tartozó személyek provokációira, akiket a közigazgatási
mérlegelési jogkörben hozott intézkedés hatásai fenyegethetnek vagy károsíthatnak.
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1. A NEMZETI ÉRDEKŰ KÖZIGAZGATÁSI MÉRLEGELÉSI JOGKÖRÖK MEGFELELŐ
BÍRÓSÁGI VÉDELME
A közigazgatási tervezésben a súlyozás körül kidolgozott dogmatikából kiindulva
Michael Gerhardt a közelmúltban kidolgozta a koncentrált bírói ellenőrzés alapvető, egységes
modelljét, amely a közigazgatási aktus felépítését helyezi a cél középpontjába .5
Ahogy Assmann kiemeli (SHMIDT-ASSMANN. 2003), Gerhardt általánosságban
foglalkozik a közigazgatási cselekvés súlyozási modelljével (vagy súlyozási modelljével), és
azt bármely diszkrecionális közigazgatási döntés ellenőrzésére alkalmazhatónak tartja. Ez az
ellenőrzési modell két szintből vagy skálából áll: Az elsőben a közigazgatási mérlegelési
jogkör

jogi

előfeltételeinek

bekövetkezését

ellenőrzik.

Egybeesnek-e

a

hatalom

gyakorlásának tárgyát képező állítólagos normatív tényállás elemei? Ténylegesen éltek-e az
átruházott mérlegelési jogkörrel? Betartották-e a hatalom eljárási szabályait és egyéb
szabályozott elemeit? Van-e visszaélés a hatalommal? Mindezeket a szempontokat az
igazságszolgáltatásnak plenáris ülésen - a bíróságon - kell nyomon követnie.
Második szinten a súlyozás ellenőrzése történik, amely három szempontot foglal
magában: a közigazgatási aktus elkészítéséhez használt iránymutatásoknak való megfelelés
ellenőrzése; a súlyozott tényanyag (elemek) ellenőrzése; és magának a súlyozásnak az
ellenőrzése.
A súlyozási iránymutatások olyan konkrét útmutatók, amelyek a súlyozás általános
eredményére irányulóan a súlyozandó tényanyag kiválasztásakor az adminisztrációt
hivatottak irányítani. Mint iránymutatások, betartásuk csak egy megfelelő koncentrált
ellenőrzésnek van kitéve.
A mérlegelendő tényanyagot alkotó tényeket a következők szerint kell meghatározni

5

A szerző a közigazgatási eljárásra hivatkozik. E tanulmány vektorai szerint a közigazgatási aktus konstrukciójának
tekinthető - vagyis azoknak az elemeknek, amelyek egymáshoz kapcsolódóan, egymáshoz kapcsolódva alkotják a
közigazgatási aktus kialakulását.
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bírósági úton, közvetlen módon, a közigazgatás utasítási funkciójának a vonatkozó
alkalmazandó jogszabályokból eredő sajátos meghatározását tiszteletben tartva.
Így amikor a ténymegismerés eléri a határait, a tényeket a lehető legkonkrétabb
módon, az érintett felek közötti párbeszéd útján kell meghatározni. Ebben az esetben
szakértők tanácsát kell igénybe venni. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az adminisztráció
saját szakértelmével határozza meg a tényeket. Ebben a hipotézisben fontos felismerni a
szakértői vélemény értékét, amelyet ilyen esetben csak jelentős érvelési erőfeszítéssel lehet
aláásni.
Maga a közigazgatási racionális súlyozás bírósági ellenőrzése alapvetően a
közigazgatási vezető által a közigazgatási teljesítményben végzett súlyozási folyamatra és az
adott tevékenység gyakorlása során megnyilvánuló motivációs elemekre vonatkozik. Ahogy
ez más jogrendszerekben is történik6 , az indokolásban szereplő elemzésnek kell a súlyozás
ellenőrzésének fő szempontjává válnia.
Ez semmiképpen sem pusztán formális elemzés. Ezzel szemben a súlyozás
eredményének ellenőrzése - attól függően, hogy milyen sűrűséggel fogalmazták meg a
súlyozás irányelveit - annak ellenőrzésére korlátozódik, hogy a súlyozás bármely érdekét
vagy elemét nem vették-e figyelembe olyan értékelés alapján, amely nem áll arányban
annak objektív jelentőségével.
Nyilvánvaló, hogy a súlyozott érdekek vagy elemek objektív relevanciájának
kritériumával a súlyozás ellenőrzésének utolsó skáláján bevezetésre kerül a puszta
bizonyíték kritérium vagy teszt. Ezért, ha az igazságszolgáltatás által ellenőrzött
közigazgatási határozat a tárgyának megfelelő megfontolásokon alapul, a bíróságnak azt a
törvénnyel összhangban állónak kell nyilvánítania. Ellenkező esetben a határozatot a
Bíróságnak meg kell semmisítenie. A Bíróság semmiképpen sem helyettesítheti egyszerűen
a saját akaratával az Igazgatás akaratát.
6

Mint Portugáliában, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban stb.
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Nem szabad elfelejteni, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés joga az összes
többi jog cementje, amelyek a hatékony bírói jogvédelemhez való sokrétű alapjogot védik.
És így, ahogyan az a személy, aki megtagadja egy személytől az élethez vagy a szabadsághoz
való jogát, megfosztja őt valamennyi alkotmányos jogától, úgy az az állami képviselő, aki
megtagadja a döntést a tudomására hozott vita lényegességéről, más alkotmányos
garanciákat tesz használhatatlanná (INIESTA; GIMENEZ; FARRERES, 1995).
Az állampolgároknak alanyi joguk van a hatékony és megfelelő bírói jogvédelemhez,
vagyis ahhoz, hogy a hatóságok úgy szerveződjenek, hogy az igazságszolgáltatást ne
tagadják meg tőlük, hanem a lehető leghatékonyabban hajtsák végre. Ez egy "védelmi
eszköz, amelyet az állam a nép kezébe ad, így biztosítva számukra a lehetőséget, hogy az
őket megillető követeléseket pártok feletti, felelős és koherens szerveken keresztül
érvényesítsék, amelyek egy előre meghatározott szabályrendszer alapján ítélkeznek,
megakadályozva ezzel az önbíráskodást és következésképpen az anarchiát" (TEIXEIRA,
1998).
Mint bizonyított, az igazság keresésének joga, és az igazságos kereséshez való jog az erre jogszerűen létrehozott hatalom útján - a társadalomban való együttélés alapvető
eszköze, és ezért az államnak a lehető legjobb módon kell kínálnia azt, amelyik felelős a
hozzá alkalmazkodó tagjai fejlődéséért.
Amint azt e munka során végig bemutattuk, a diszkrecionális közigazgatási aktus
nem részesült megfelelő kezelésben az állam közigazgatási tevékenységének alkotmányos
bírói ellenőrzése szempontjából. Tény, hogy a szándék, hogy leküzdeni keresztül, beleértve
a javaslat a konkrét eljárási mechanizmusok, amelyek foglalkoznak ez a hiba a jogi
szerkezet, hogy lehet, hogy a szintek a fenntarthatatlanság, mivel a rendszerszintű
instabilitás okozza, egy olyan helyzet, hogy sürgősen szembe kell nézni, és le kell küzdeni.
E célból javasoljuk, hogy az alábbiakban kidolgozott eljárási technikát tegyék
működőképessé, többek között a CF/88 105. cikkének I. pontja által megállapított STJ eredeti
joghatóságának kiterjesztése, a járulékos joghatóság megteremtése (felmerülő) és a
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a saját joghatósági igényt meghatározó törvényjavaslat javaslata, amely megfelel az itt
kiemelt céloknak, vagyis a nemzeti érdekű diszkrecionális közigazgatási aktusok nem
megfelelő ellenőrzése által okozott társadalmi-jogi viszonyok instabilitásának elfojtására
irányuló kérdésnek.
A nemzeti érdekű, mérlegelési jogkörrel rendelkező közigazgatási tevékenység
bírósági ellenőrzése olyan közigazgatási intézkedések védelmét jelenti, amelyeknek nem
csak helyi vagy regionális kihatása van, hanem az egész ország területén elterjedt érdekeket
és jogokat is érintenek.
A nemzeti érdekű közigazgatási aktusok a kibocsátási helyükre korlátozódó
közigazgatási területen túlmutató következményekkel járnak, mivel - pozitív vagy negatív
módon - hatással vannak az ország más területein lévő más állami és magánstruktúrákra. Az
olyan esetek, mint például a 2011-es ENEM teszt kérdéseinek megsemmisítése, amely
Brazília északkeleti részén történt, Brazília más államaiban is következményekkel járt, mivel
Ceará állam szövetségi ügyészsége kérésének megfelelően a helyi szövetségi bíróság a
középiskolások felsőoktatásba való bejutásának kiválasztását célzó teszt 13 kérdésének
megsemmisítését határozta el. Így az ország összes többi diákjának tesztjeiben is törölték
ugyanazokat a kérdéseket.
Néhány héttel később azonban az 5.a régió szövetségi bírósága felfüggesztette ezt a
döntést, és megállapította, hogy csak az iskola azon diákjai, akiknek elméletileg kiszivárgott
a teszt, kapják meg az ilyen 13 kérdés érvénytelenítésének hatásait az eljárás során,
beleértve még egy kérdést, amely nem volt az eredeti kérelem tárgya7 .
Egy másik példa lehet az az eset, amikor a bíróság elrendelte, hogy egyes jelöltek
számára új vizsgát kell tartani az V. egységes OAB-vizsgán, szintén 2011-ben, amely Tocantins
államban történt, de országos kihatással volt. Amint arról az országos média széles körben
beszámolt, azok a jelöltek, akiket nem hagytak jóvá a rendre vonatkozó vizsga második
szakaszának értékelésében, a gyakorlati teszt és a
7

Miután a közigazgatás felelős a vizsga bővült, a számla, a hatálya a diákok által érintett, hogy a kérdések
érvénytelenítése, így generáló még nagyobb instabilitás a rendszer. Lásd az ügyről szóló médiaközleményeket: <
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/ noticia/2011/12/mec-amplia-anulacao-de-quesestes-do-enem- paramais-candidatos-do-ce.html>.
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a büntetőjog és az alkotmányjog területén tevékenykedő szakemberek további költségek
nélkül új vizsgákat tehetnek ezekből a tárgyakból.
Az 1.a Vara Tocantins szövetségi bíróságának döntése úgy ítélte meg, hogy a tárgyi
hibák nem érvénytelenítik a vizsgát, de a vizsga szervezői által elfogadott intézkedés, hogy
további időt biztosítanak a vizsgázóknak, nem állította helyre a verseny autonómiáját, mivel
a hosszabbítás nem minden helyszínen történt meg.
A döntést a Tocantins-i Szövetségi Közigazgatási Minisztérium által a Brazil Ügyvédi
Kamara Szövetségi Tanácsa és a Getúlio Vargas Alapítvány8 ellen benyújtott nyilvános
polgári perben hozták meg. Nem sokkalaa később azonban az 1. régió szövetségi regionális
bírósága helyt adott a Brazil Ügyvédi Kamara Szövetségi Tanácsa (OAB) által benyújtott
ideiglenes fellebbezésnek, amely a Tocantins-i 1. szövetségi bíróság határozatának
visszavonására irányult, amely az 5. brazil ügyvédi vizsga gyakorlati-szakmai vizsgáinak
újbóli alkalmazását határozta meg azon jelöltek számára, akik a büntetőjog és az
alkotmányjog területén megbuktak.
Az országos érdekű, diszkrecionális közigazgatási aktusok helyi bírósági ellenőrzése
által okozott instabilitás példájaként említhetjük a 2011-es ENEM vizsgák (esszé)
megtekintésére irányuló, a cearai szövetségi bíróság által jóváhagyott, majd a TRF 5.a régió
által megreformált kérelmet, valamint a Nemzeti Oktatási Tanács (CNE) által az iskolába való
felvételhez előírt 6 éves alsó korhatárra vonatkozó követelmény ügyét. A pernambucói
szövetségi bíróság előzetes végzésként elrendelte a CNE azon határozatának felfüggesztését,
amely megakadályozta a 6 év alatti gyermekek általános iskolai beiratkozását.
Ezek a példák - sok más példához hasonlóan - azt mutatják, hogy a nemzeti érdekű,
mérlegelési jogkörrel rendelkező közigazgatási aktusok bírósági védelmének jelenlegi
modelljét az állam nem kezeli megfelelően. Ezért javasoljuk, hogy változtassuk meg a
közigazgatási mérlegelés jogszerűségének ellenőrzésére létrehozott modellt az STJ eredeti
kérésén keresztül, valamint az itt javasolt bírói védelmi technika tárgyával foglalkozó
perekben.
8

További részletek a következő címen: < http://www.conjur.com.br/2012-jan-16/reprovados-direito-constituicionalcriminal-remake-proof-oab?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter>.
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Ennek oka, h o g y a z STJ felelős a szövetségi jogalkotási rendszer őrzéséért,
amelyet az államigazgatási tevékenység a törvényesség útjain testesít meg. Ez az eljárási
technika elméletileg kikerülne az STF hatásköréből, mivel az Alkotmány őrzése a feladata,
többek között a törvényesség értelmezésének a Bíróság által adott új elemzésének akadálya
révén, a rendkívüli fellebbezés székhelyén, ahogyan azt az STF 636. precedense kifejezi.9
Nem járhatna el eredeti módon akkor sem, ha a jogszerűséggel ellentétes módon
alkalmazott közigazgatási aktus új értelmezésére van szükség, mivel ezzel bitorolná az STJ
mint az államigazgatási intézkedés jogszerűségének ellenőrzésére képes bíróság hatáskörét,
amint azt a 105. cikk III. a), b) és c) pontjának olvasata is jelzi10 .
Nem kizárt tehát, hogy a fellebbezés során az alkotmánysértés elemzése
reflexszerűen a közigazgatási jogszerűség ellenhatására történik. Ez a tény azonban nem
zárja ki azt a következtetést, hogy a nemzeti érdekű közigazgatási mérlegelés bírósági
ellenőrzésére alkalmas javasolt eljárási technikát a jogalkotási rendszer kezdeményezőjének
és a közigazgatási jogszerűség megalapítójának, a STJ-nek kell irányítani.

2. KÖZVETLEN KERESET A NEMZETI ÉRDEKŰ KÖZIGAZGATÁSI MÉRLEGELÉS
JOGELLENESSÉGE MIATT
A

fentiekből

következően

a

nemzeti

érdekű

közigazgatási

mérlegelés

jogellenességének közvetlen fellépése (ADIDAIN) a jogszerűség koncentrált ellenőrzésének
olyan joghatósági eljárási technikájából áll, amely képes megvédeni a nemzeti visszahatással
járó, a jogokat károsnak vagy fenyegetőnek minősített, mérlegelésen alapuló közigazgatási
aktusokat. Javaslatot tesz az állam közigazgatási tevékenységének ellenőrzésére vonatkozó
normatív (szükség esetén alkotmányos és alkotmányon kívüli) változtatásra, a
9

"A rendkívüli fellebbezés nem fogadható el a törvényesség alkotmányos elvével való ellentét miatt, ha annak
ellenőrzése feltételezi az alkotmányellenes normáknak a megtámadott határozat által adott értelmezés
felülvizsgálatát."
10 A Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe tartozik: III - a szövetségi regionális bíróságok, illetve a tartományok, a szövetségi
körzetek és a területek bíróságai által egyedi vagy jogerősen elbírált ügyek külön fellebbezés útján történő
tárgyalása, amennyiben a megtámadott határozat: a) ellentétes egy szövetségi szerződéssel vagy törvénnyel, vagy
megtagadja azok hatályát; b) a szövetségi joggal szemben megtámadott helyi önkormányzati aktust érvényesnek
tekinti; c) egy szövetségi törvényt más bíróság által adott értelmezéstől eltérően értelmez.
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egy bizonyos diszkrecionális jogterületről gyakorolt tevékenység dimenziója, amely
jellemzői miatt Brazília egész területén befolyásolja a jogokat és érdekeket.
Vagyis amikor a helyi és regionális érdekeken túlmutató közigazgatási aktusok
következményeivel vagy következményeivel szembesülünk, az ország államai vagy régiói
közötti jogok és érdekek megváltoztatásával vagy visszahatásával, a jogbiztonság, a
társadalmi kapcsolatok stabilitása és főként a lakosságnak a fennálló jogrendszerbe - a
demokratikus jogállam alapjába - vetett bizalmának fenntartása érdekében szükség van
arra, hogy az ilyen állami intézkedések jogszerűségét a szövetségi jogrendszer őrzéséért
felelős legfelsőbb bíróság ellenőrizze.
Az ADIDAIN révén a cél a nemzeti érdekű közigazgatási diszkrecionális intézkedések

ellenőrzésére irányuló joghatósági határozatok homogenizálása. Így elkerülhető az energia-,
idő- és pénzráfordítás olyan elszigetelt perekre, amelyek végső soron közös döntést
igényelnek a társadalmi megbékélés és a konkrét ügyre vonatkozó törvény létrehozásának
kívánatos céljának eléréséhez.
Ha több perben a különböző bírósági döntések bizonytalanná teszik a nemzet által
követendő utakat, akkor olyan új eljárási technikát kell létrehozni, amely nagyobb
biztonságot és hatékonyságot hoz a bírósági teljesítményben. Így az itt javasolt technika
mérlegelése relevánssá válik annak érdekében, hogy lehetővé váljon az alkotmányos
értékek megvalósítása, amelyek biztosítják a hozzáférést, az eljárás megfelelő időtartamát
és a bíró állam tudomására jutott helyzetek hatékony joghatósági védelmét.
Ezért ezen a ponton szükséges jelezni a javasolt bírósági eljárási technika eszközként
való felhasználását, bizonyítva annak életképességét és helytállóságát a jogrendszer
fejlődése szempontjából, valamint jelentőségét, mint olyan eszközt, amely képes javítani az
emberek életét, akik az állam közcélú erőfeszítéseit fogadják.
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3. A JOGI KERESLET SZERKEZETE
Ao 9.882/99. sz. törvény (ADPF) és a közvetlen alkotmányellenességi kereset (ADIN),
a 9.882/99. sz. törvény (ADPF) alapján.
A 9.868/99. sz. határozat a nemzeti érdekű közigazgatási mérlegelési jogkörök
jogellenességének első közvetlen keresetét (ADIDAIN) kívánja bevezetni, mint jogalkotási
javaslatot arra, hogy miként lehet leküzdeni a mérlegelési jogkörrel rendelkező
közigazgatási aktusok bírósági ellenőrzésének szűk keresztmetszetét, amelyek jellemzőiknél
fogva a társadalmi és jogi viszonyok nemzeti szintű instabilitását okozzák, és akadályozzák a
nemzet rendszerszintű fejlődését, egyre távolabb kerülve a Köztársaság 3. cikkében
meghatározott alkotmányos célkitűzéseitől.o CF/88.
Így a cél az, hogy bemutassa a saját jogi eszköz megvalósíthatóságának jeleit, hogy a
hatékony és megfelelő jogvédelem állami kötelezettsége megvalósulhasson. Így
bemutatjuk, hogy az ADIDAIN hogyan képzelhető el az állampolgárokat szolgáló
közteherviselés e mulasztásának leküzdésére, a közérdek megvalósítására vonatkozó
alkotmányos kötelezettségének megfelelően, a követelés első jelzői révén: a) hatáskör; b)
jogosultság; c) követelmények; d) kérelem; e) végzés iránti kérelem; f) eljárás.
a)

Kompetencia

Az ADIDAIN elbírálására a Legfelsőbb Bíróságot jelölik meg eredeti joghatóságként,

tekintettel a nemzeti érdekű kérdések elhatárolására és az olyan közjogi aktusok szükséges
általános visszahatására, amelyek a szövetségi jogszabályok által védett jogokat fenyegetik,
vagy közvetlenül vagy közvetve támadják azokat, és amelyeket a nemzeti érdekű
diszkrecionális jellegük miatt egyetlen alkotmányos intézkedés sem védhet.
Így az alkotmányos szabályok közvetlen felügyeletének megszüntetése miatt
nyilvánvalóvá válik a Legfelsőbb Bíróság eredeti hatásköre és az ebből eredő (eseti)
hatásköre az ilyen nemzeti érdekű diszkrecionális aktusok megítélésére a 105. cikk III,

292

a, b és c CF/88, amennyiben ez védi a közjogi aktusokat, amelyeket közvetlenül a
legitimációk kérdőjeleznek meg, valamint mellékesen, a közjogi aktusok diszkrecionális
jogszerűségét megkérdőjelező joghatósági igényekben, a szövetségi bíró vagy a szövetségi
ügyész kérelme útján (mandamus iránti kérelemben), vagy hivatalból az első fokú
szövetségi bíró, vagy a megfelelő szövetségi bíróság által.
b)

Legitimálja a

Az ADIDAIN jellegéből és országos kihatásából adódóan az ADIDAIN kereset
benyújtására jogosultak ugyanazok, mint akik az alkotmányellenességre vonatkozó
közvetlen kereset benyújtására jogosultak, továbbá az országos érdekképviseletek és a
Szövetségi Ügyvédi Hivatal képviselői. Jogos felek azok, akiket alkotmányosan megjelöltek,
hogy eljárásjogilag jogosultak bíróság előtt a közérdek megvalósítását követelni (kivéve azt a
lehetőséget, hogy az eszközt a közérdek elleni fenyegetés vagy agresszió védelmére népi
fellépés útján használják). Ezek a következők: i) a köztársasági elnök; ii) a szövetségi
szenátus elnöksége; iii) a képviselőház elnöksége; iv) a törvényhozó gyűlés vagy a szövetségi
körzet törvényhozó kamarájának elnöksége; v) egy állam vagy szövetségi körzet
kormányzója; vi) a szövetségi ügyészség;
(vii) a Brazil Ügyvédi Kamara Szövetségi Tanácsa; viii) a Nemzeti Kongresszusban képviselt
politikai

pártok;

ix)

a

szakszervezeti

konföderációk

vagy

országos

hatáskörű

osztályszervezetek; x) az országos hatáskörű kollektív vagy diffúz érdekvédelmi szövetségek
és egyesületek; xi) a Szövetségi Ügyvédi Hivatal.
Ők azok tehát, akik közvetlenül megtámadhatják az STJ előtt egy adott nemzeti
érdekű diszkrecionális közigazgatási aktus jogszerűségét, és megpróbálják helyreállítani a
normatív szövet elleni agressziót és a társadalmi felfordulást, amelyet egy adott
diszkrecionális állami tevékenység okozott, amely ellentétes az 1988-as alkotmány után a
brazil állam tagjainak szolgálatára ideálisnak tekintett állami rendszer interszubjektív
fejlődése és javítása érdekében legitimnek tekintett jogi és jogi normákkal.
Amint már rámutattunk, mellékesen, a perekben való megnyilvánulás révén
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11

, ha a közigazgatási mérlegelési tevékenység nemzeti reflexiójának (vagy visszahatásának)

feltételei teljesülnek, a szövetségi bíró vagy szövetségi bíró, valamint a Szövetségi
Ügyészség, ha részt vesz a követelésben, jogképes a nemzeti érdekű közigazgatási
mérlegelési tevékenység jogellenességének bejelentésére. Ily módon, ha egy nemzeti érdekű
közigazgatási mérlegelési jogkörben hozott aktus jogellenességével kapcsolatos esetet
nyújtanak be, a keresetlevelet továbbítják az STJ-hez, amely megvizsgálja, hogy a nemzeti
érdekű közigazgatási mérlegelési jogkörben hozott aktus bírósági védelmére irányuló
konkrét keresetlevélként megfelelő-e a keresetlevél. Ha a vonatkozó jogalapot elfogadják, a
jogi eljárás az ADIDAIN-ra vonatkozó megfelelő eljárást követi. Ha az STJ nem fogadja el a
keresetet, a határozat ellen közbenső fellebbezést nyújtanak be ugyanezen bíróság
elnökségéhez, és ha ezt a határozatot helybenhagyják, az ügy visszakerül az eredetileg
benyújtott keresetnek megfelelő elbírálás céljából az eredeti bírósághoz.
c)

Követelmények

Az ADIDAIN benyújtásához - akár eredetileg, akár utólag - igazolni kell néhány

alapvető követelményt, hogy a nemzeti érdekű, mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási
aktus, amely sérti vagy veszélyezteti - közvetlenül vagy közvetve - a kialakult szövetségi
alkotmányos jogrendszer által védett jogot, bírósági védelemben részesüljön. Ez tehát egy
olyan bírósági eljárási mechanizmus, amelynek kiváltásához az szükséges, hogy i) egy
mérlegelési jogkörrel rendelkező közigazgatási aktusról legyen szó; ii) az ilyen mérlegelési
jogkörrel rendelkező állami aktus következményei országos visszahatású hatásokat
eredményezzenek; iii) az ilyen hatások közvetlenül vagy közvetve veszélyeztessenek vagy
sértsenek egy jogilag védett jogot, a kialakult szövetségi szabályozási rendszer szerint; iv)
hogy

a

jog

fenyegetettségének

vagy

konkrét

jogsérelmének

e

helyzetének

megkérdőjelezése nem kérdőjelezhető meg a12 vagy más, a hatóságok aktusainak
védelmére irányuló alkotmányos követelések útján13 ; v) hogy a megfelelő joghatósági
védelem elengedhetetlenül szükséges a
11

Mandamuskérelem, közigazgatási aktus megsemmisítése iránti rendes kereset stb.
Ami például megköveteli egy nettó és biztos jog bizonyítását, nem engedi meg a bizonyítékok tágítását stb.
13 Például ADIN, ADPF stb.
12
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a jogellenesnek ítélt mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus miatt veszélyeztetett
vagy támadásnak kitett társadalmi és jogi viszonyok stabilizálása; vi) a mérlegelési
jogkörben hozott közigazgatási aktus bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi, anélkül, hogy a
közigazgatási mérlegelést pusztán bírói mérlegeléssel helyettesítenék; vii) a teljesítendő
közérdek a nem megfelelő közigazgatási mérlegelés miatt sérül, és ezért annak teljesítése
bírói védelmet igényel.
Más szóval, ahhoz, hogy ezt a bírósági eljárási mechanizmust egy nemzeti érdekű,
mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus védelmére lehessen alkalmazni,
bizonyítani kell, hogy olyan mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus történt, amely
nem felel meg az 1988-as alkotmány által legitimált szövetségi jogrendnek, a Brazil
Szövetségi Köztársaságban ma elfogadott jogi értékek szerint. Hasonlóképpen, bizonyítani
kell, hogy az ilyen jogi deformáció közvetlenül vagy közvetve sérti vagy veszélyezteti a
jogilag védett jogokat - beleértve a diffúz vagy kollektív jogokat is.
Ezért szükséges rámutatni a nemzeti szempontból kialakult társadalmi és jogi
kapcsolatok aránytalan károsodására, amely e kapcsolatok instabilitását okozza, és amely
indokolja a megfelelő joghatósági intézkedést, amelynek célja e kapcsolatok szabályos
fejlődésének megmentése, és amely a megkérdőjelezett joggal szembeni agresszióból (vagy
annak veszélyeztetéséből) ered.
Ugyanebből a szempontból az ADIDAIN csak akkor alkalmazható, ha más alkotmányos
bírói követelmények nem mutatkoznak megfelelőnek a szóban forgó jogilag védett jogot
érő támadás vagy fenyegetés védelmére, és akkor sem, ha a bírói védelem a közigazgatási
aktus puszta bírósági aktussal való helyettesítését követeli meg. Végül, kiemelkedő
fontosságú annak a meghiúsult közérdeknek a bemutatása, amelyet a szabálytalan
mérlegelési jogkörrel rendelkező közigazgatási aktus elérhet, amely így megfelelő bírói
védelemre szorul céljai eléréséhez.
d)

Kérés

Az ADIDAIN petíciónak tartalmaznia kell: i) a megsértett jogi norma megjelölését - közvetlen
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vagy közvetve - a nemzeti érdekű mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus által,
amely sérti vagy veszélyezteti a megállapított szövetségi normarendszer szerint jogilag
védett jogot; ii) a kifogásolt mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus másolatai,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok a vonatkozó jogi szabály megsértésére vonatkozóan;
iii) a kérelem, annak részletezésével; iv) a kifogásolt mérlegelési jogkörben hozott nemzeti
érdekű közigazgatási aktusra vonatkozó legjobb intézkedés megjelölése, tekintettel a
kifogásolt mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus tárgyát képező közérdek
megvalósulására; vi) a szövetségi ügyész véleményének kérése az ügyben.
Értelemszerűen az alkalmatlan, megalapozatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan
eredeti beadványt az előadó teljes egészében elutasítja, és e döntés ellen fellebbezéssel
lehet élni. Hasonlóképpen, az eredeti petíciót az előadó teljes egészében elutasítja, ha nem
az ADIDAIN esetében, vagy ha hiányzik a konformitás bármelyik követelménye.
e)

Előzetes végzés

Rendkívüli és indokolt sürgősség vagy súlyos kár veszélye esetén, vagy akár a szüneti
időszakban a jelentéstevő bíró a megtámadott nemzeti érdekű, mérlegelési jogkörrel
rendelkező közigazgatási aktus hatásainak teljes vagy részleges felfüggesztésére - vagy
módosítására - vonatkozó végzést hozhat, amelyet a STJ megfelelő bírói testülete ezt
követően ítéletben hagy jóvá. A feljelentő bíró az érintett cselekményért felelős szerveket
vagy hatóságokat, valamint a Legfőbb Ügyészséget vagy a Köztársasági Ügyészséget közös,
ötnapos határidőn belül meghallgathatja a végzés megadásáról.
Az előzetes letiltó végzés állhat annak megállapításából, hogy a bírák és a bíróságok
felfüggesztik

az

ügy

előrehaladását

vagy

a

bírósági

határozatok

hatásait,

és

meghatározhatják a megtámadott mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus
hatásainak felfüggesztését, valamint az aktusért felelős hatóság, valamint más közjogi
személyek által hozott olyan intézkedések elrendelését vagy az azoktól való tartózkodást,
amelyek tükrözhetik e mérlegelési jogkörben hozott aktus hatásait, vagy amelyek
megfelelnek a meghozott előzetes letiltó végzéssel ellentétes hatásoknak, és végül azokkal
ellentétes hatásokat eredményeznek.
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A felszólítás iránti kérelem elbírálását követően az előadó tíz napon belül
tájékoztatást kér a megtámadott jogi aktus gyakorlatáért felelős hatóságoktól. A kifogásolt
közigazgatási aktusért felelős hatóságoktól való tájékoztatásra rendelkezésre áló határidő
leteltét követően az ügyet tíz napon belül továbbítják a Szövetségi Ügyészségnek elemzés és
véleményezés céljából. Ezt követően a jelentéstevő bíró a hatóságtól kapott információk és
a Szövetségi Ügyészség véleménye alapján új elemzést végez, hogy jóváhagyja a kibocsátott
végzésről szóló határozatot vagy annak módosítását.
f)
A

Eljárás
nemzeti

érdekű

mérlegelési

jogkörben

hozott

közigazgatási

aktus

jogellenességével kapcsolatos kérdés előzetes vizsgálatát követően az illetékes közjogi
szervezetet értesítik, hogy öt napon belül hozza meg a szükséges intézkedéseket, amelyek
meghatározzák a megsemmisített mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus
részleges vagy teljes visszavonásának, kijavításának, érvényesítésének vagy jóváhagyásának
elősegítése érdekében a megsemmisített közigazgatási aktus értelmezésének feltételeit és
módját.
Amennyiben szükségesnek ítéli, az előadó meghallgathatja a feleket abban az
eljárásban, amely a jogellenes mérlegelési jogkörrel hozott közigazgatási aktus
semmisségének megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgált, további információkat
kérhet,

szakértőt

vagy

szakértői

bizottságot

jelölhet

ki

az

ügyben

történő

véleményalkotásra, vagy továbbá 15 napon belül nyilvános meghallgatás keretében
időpontot tűzhet ki az ügyben tapasztalattal és hatáskörrel rendelkező személyek
nyilatkozatainak megtételére. Az előadó, figyelembe véve az ügy relevanciáját és a
felperesek reprezentativitását, tizenöt napon belül jogerős végzéssel elfogadhatja más
szervek vagy szervezetek megnyilvánulását.
E lépések elvégzése után a jelentéstevő bíró jelentést készít, amelynek másolatát az
adott testület bírái kapják meg, és kéri a tárgyalási nap kitűzését. A tárgyalás során az
ügyben érdekeltek kérésére az eljáró bíró belátása szerint engedélyezhető a szóbeli érvelés
és a beadványok ismertetése.
Az STJ határozatai ellen - a Bíróság szabályzatában megjelölt lehetséges belső
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fellebbezéseken túlmenően - rendkívüli fellebbezéssel lehet élni az STF-nél, az alábbi
feltételeknek megfelelően
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a nemzeti normarendszerben meghatározott14 és az STJ-ben folytatott vitákból eredő
alkotmányos reflexek szükségességéről szóló jelenlegi jogtudományi felfogás szerint, az e
Bíróság által hozott határozat felfüggesztő hatálya nélkül.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK
Ami a nemzeti érdekű mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus
jogellenességét (vagy jogszerűségét) kimondó bírósági határozat hatásait illeti, az
alkotmányos keresetekhez hasonlóan a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási aktus
jogellenessége miatt indított közvetlen keresetből származó határozat az egész országban
kötelező erejű az igazságszolgáltatás más szerveire nézve15 , a szövetségi, állami,
önkormányzati és szövetségi kerületi törvényhozás, valamint a szövetségi, állami,
önkormányzati és szövetségi kerületi szintű közvetlen és közvetett közigazgatás
tekintetében.
A Legfelsőbb Bíróságnál panaszt lehet benyújtani olyan közigazgatási aktus vagy
bírósági határozat ellen, amely ellentétes az alkalmazandó közigazgatási mérlegelési
jogkörben hozott határozat jogellenességére vonatkozó közvetlen kereset során hozott
határozattal, vagy amely ilyen határozatot helytelenül alkalmaz.
A konzekvencialista értelmezés nevében, a jelen munka során összegyűjtött érvek
alapján, ahogyan az alaptörvény-ellenességgel kapcsolatos perekben megfigyelhető, a
nemzeti

érdekű

diszkrecionális

közigazgatási

aktus

jogellenességének

-

vagy

jogszerűségének - végzésben történő kimondásának lehetősége jogbiztonsági okokból vagy

14

A CF/88, 102. cikk, III. cikk és 3. § szerint. o (a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság elsődlegesen felelős az Alkotmány
őrzéséért, mivel felelős a következőkért III - rendkívüli fellebbezéssel bírálja el az egy- vagy utolsó fokon eldöntött
ügyeket, ha a megtámadott határozat: a) ellentétes az Alkotmány valamely rendelkezésével; b) kimondja valamely
szerződés vagy szövetségi törvény alkotmányellenességét; c) megítélése a jelen Alkotmány fényében megtámadott
helyi törvény vagy aktus érvényességét; d) megítélése a szövetségi törvény fényében megtámadott helyi törvény
érvényességét. § 3.o A rendkívüli fellebbezésben a fellebbezőnek az ügyben tárgyalt alkotmányos kérdések általános
visszahatását kell bizonyítania a törvénynek megfelelően, hogy a Bíróság megvizsgálhassa a fellebbezés
elfogadhatóságát, amelyet csak a tagok kétharmada utasíthat el), valamint a polgári perrendtartás 541. és azt
követő cikkei.
15 Anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk az STF-hez benyújtott rendkívüli fellebbezés lehetőségét.
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a kivételes társadalmi érdekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az ítélőtábla többségével
korlátozhatja a nyilatkozat (teljes vagy részleges) hatályát, vagy dönthet úgy, hogy az csak a
jogerőre emelkedésétől vagy bármely más, meghatározott időponttól kezdődően - az
érdekelt fél indokolt kérelmére - hatályos.
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