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Gon do la tok a nem ze ti
és az euró pai uni ós jog ról

Rend ha gyó tu dó sí tás a
The Ba sic Law of Hun gary.
A First Com men ta ry –
Ma gyar or szág Alap tör vé nye.
Elsõ kommentár

Az Alap tör vény kom men tár ja

A Cla rus Press gon do zá sá ban meg je lent
mo no grá fia mél tó kül sõt hor doz. For ma dat
esse rei, ám nem csupán ala ki, ha nem tar tal-
mi szem pont ból is.

A kom men tár ti zen hét fi a tal és kö zép -
nem ze dé ki kol lé ga mun ká ja. A kö zép nem -
zedék – hic et nunc – a harminc-negyven-
éves kor osz tályt rep re zen tál ja, akik fõ ként
egye te mi ok ta tók, de a pra xis él vo na lá ból is
ta lá lunk szer zõt; így ál lam tit kárt, nagy kö ve -
tet, fõ ügyész-he lyet test, al kot mány bí ró sá gi
ta nács adót. Ti zen egy fõ a Páz mány Pé ter
Kato li kus Egye te met, há rom a Nem ze ti Köz-
szolgálati Egye temet, egy-egy fõ a Gyõr, Sze -
ged Jogi Fa kul tá so kat kép vi se li. Ti zen két tu-
do má nyos fo ko zat tal, s egy DSc-al is jeles -
kedik a szer zõ gár da. Csak gra tu lál ni le het:
Csink Ló ránt, Schan da Ba lázs, Var ga Zs.
And rás szer kesz tõk nek, hogy egy ará nyos
szer ke ze tû, a nor ma szö veg rend sze rét hí ven 
köz ve tí tõ, tar tal mát adek vá tan ki fe je zõ, a
pár hu za mos hi vat ko zá so kat el ke rü lõ, szín-
vo na las kom men tárt je le ní tet tek meg. Egyet
kell ér te nünk Ja kab And rás kü lön be ve ze tõ -
jé ben fog lal tak kal, ne ve ze te sen az zal, hogy a
jogtudósok nem azért van nak, hogy a leg -
job bat hoz zák ki a nor ma szö ve gé bõl, ha-
nem kre a tí van, a jog tu do má nyi mód szer tan
tel jes sé gét be vet ve moz dít sák elõ, hogy az új
alap tör vény sze rint a kö zös ség ér tõ en gon-
dol ja át az alap kér dé se ket. Ugyan így üd vö -

sek azok a szer zõi óha jok is, me lyek sze rint
mun ká juk kel lõ mu ní ci ót je lent het a kül föl -
di ku ta tók nak is, hogy meg is mer ve a ma-
gyar alap tör vényt, annak meg ol dá sa it kí ván-
ság ra hasz no sít has sák. Nos, ez a re mény,
majd a jövõ ál tal le het iga zolt.

Min den eset re tény, hogy az alap tör vény
– a szer zõk ál tal is bi zonyítottan – a leg alap-
ve tõbb ér té ke ket fe je zi ki. A team egy be -
hang zó an hang sú lyoz za to váb bá azt is, hogy
a nor ma szö veg ön ma gá ban szük sé ges, de
nem elég sé ges az új szem lé let mód ér vény re
jut ta tá sá hoz. Ezt – az alap jo gok ér tel me zé sé -
vel pél dázva – a nor ma + bí rói + al kot-
mány bí rói ér tel me zés együt te se te remt he ti
meg.

Vil la nó fény ben össze gez ve: a Nem ze ti hit-
vallás, az Alap vetés, a Sza badság és fe lelõs-
ség, s az Ál lam ta go zó dá sú alap tör vény, az
Euró pai Uni ó ról szóló szer zõ dés ben, s a kap-
cso ló dó mó do sí tá sok ban fog lal tak kal adek-
vát. Ne ve ze te sen: 

„Az Unió az em ber i mél tó ság tisz te let -
ben tar tá sa, a sza bad ság, a de mok rá cia, az
egyen lõ ség, a jog ál la mi ság, va la mint az em-
ber i jo gok – ide ért ve a ki sebb ség hez tar to -
zó sze mé lyek jo ga it – tisz te let ben tar tá sá -
nak ér té ke in ala pul. Ezek az ér té kek kö zö -
sek a tag ál la mok ban, a plu ra liz mus, a meg-
kü lön böz te tés ti lal ma, a to le ran cia, az igaz-
sá gos ság, a szo li da ri tás, va la mint a nõk és a
fér fi ak kö zöt ti egyen lõ ség tár sa dal má ban.”
Az Unió:  „Elõ mozdítja a gaz dasági, a tár sa-
dal mi és a te rü le ti ko hé zi ót, va la mint a tag-
ál la mok kö zöt ti szo li da ri tást. Az Unió tisz-
te let ben tart ja sa ját kul tu rá lis és nyel vi sok-
féles égét, to váb bá biz to sít ja Euró pa kul-
turális örök sé gé nek meg õr zé sét és to váb bi
gya ra pí tá sát.”

„Az Unió tisz te let ben tart ja a tag ál la mok -
nak a Szer zõ dé sek elõt ti egyen lõ sé gét, va la -
mint nem ze ti iden ti tá sát, amely el vá laszt ha -
tat lan rész e azok alap ve tõ po li ti kai és al kot -
má nyos be ren dez ke dé sé nek, ide ért ve a re gi -
o ná lis és he lyi ön kor mány za to kat is. Tisz te -
let ben tart ja az alap ve tõ ál lam i funk ci ó kat,
köz tük az ál lam te rü le ti in teg ri tá sá nak biz-



to sí tá sát, a köz rend fenn tar tá sát és a nem ze ti 
biz ton ság vé del mét.”1

Az Alap tör vény kom men tár já nak be mu -
ta tó já ra fi gye lem re mél tó nem zet kö zi rész-
vétellel – 2012. feb ruár 17-én – a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mi án ke rült sor. Az ér dek -
lõ dést is ki vál tó pro to kol lá ris és szak mai
elõ adá so kat: Kis Nor bert, Rét vá ri Ben ce ál-
lam tit ká rok, Mát hé Gá bor, Pa tyi And rás
egye te mi ta ná rok, s Var ga Zs. And rás leg-
fõbb ügyész he lyet tes tar tot ták.

A to váb bi ak ban élve a re cen zens kap ta le-
he tõ ség gel – az alap tör vény ap ro pó já ra – né-
hány gon do la tot sze ret nénk rög zí te ni a nem-
zeti és az EU jog vi szonyáról.

Az euró pai egy sé ges ülé si fo lya mat ról

Az „elsõ Jal ta” re ví zi ó ját, s ered mé nyét:
az Euró pai Uni ót az el múlt húsz esz tendõ
fõbb trend jei de ter mi nál ták. Az 1989. évi
mál tai csúcs ta lál ko zó szim bo li zál ta az Egye-
sült Ál lamok ál tal már ko rábban (1985) ki -
dolgozott Grand Stra tegy-t, a nagy vál tást:
azt, hogy a vi lág el búcsúzik egy kor szaktól
és be lép egy má sikba. E má sik vi lágnak az
alapkérdése pe dig az volt, hogy Ke let-Kö-
zép-Eu ró pa mi ként in teg rá lód jon Nyu gat-
Eu ró pá hoz. A szov jet–ame ri kai kon do mi -
ni um ver zi ó tól a raj nai mo dellt meg tes te sí tõ
jó lé ti ál lam ide á lon át, a vég le ges ült wa shing -
to ni kon szen zu sig ve ze tõ út ok sze rû en ha tá -
roz ta meg a je len ko ri vi szo nyo kat. Eb ben a
fo lya mat ban a ma gyar or szá gi rend szer vál to -
zásnak ne ve zett át ala ku lást az eu ro at lan ti esz-
me rend szert köz ve tí tõ, de mok ra ti kus alapér-
té ke ket és ha gyo má nyo kat meg je le ní tõ Al-
kot mány; a neo li be rá lis gaz da ság po li ti ka je-
gyé ben, a wa shing to ni kon szen zus – sokk te -
rá pi ás – vég re haj tá sa ként, a kon cep ci ót lan

pri va ti zá ció, s az ezt elõ se gí tõ de re gu lá ció,
az ál lam sze re pé nek erõ tel jes vissza szo rí tá sa
kísérte. Ma már – az új Alap törvény ide jén – 
tel je sen vi lá gos, hogy Lord Dah ren dorf ak-
kor rend sze re sen idé zett me ta fo rá ja több
volt, mint té ve dés. Ne ve ze te sen a dol gok -
nak elõbb rosszabb ra kell for dulniuk ah hoz,
hogy meg ja vul ja nak, s a tér ség né pe i nek vé-
gig kell men ni a si ralom völ gyén, hogy el jus-
sa nak a ka pi ta liz mus Ká na án já ba.2

Nos, ez a hosszú me netelés mind máig tart,
az éssze rût le nül zaj ló át ala ku lá si vál ság hoz
egy pénz ügyi (de ri va ti va) vál ság is tár sult.
Nem vé let len te hát, hogy az ál lam i tu laj don
fék te len le bon tá sá val lét re jött, túl sú lyos ma-
gán gaz da ság és a mul ti na ci o ná lis vál la la tok
együt te se meg gyen gí tet te, és több te rü le ten
ha tás ta la ní tot ta az ál lam i sze rep vál la lást.

E 20. szá zad vé gé tõl kez dõ dõ demokra-
tizálódási fo lya ma tok nak az a leg na gyobb
prob lé má ja, hogy nem si ke rült az ál la mi ság
kü lön bö zõ di men zi ó it egy más tól koncep-
tuáli san el kü lö ní te ni és meg ér te ni, hogy azok
ho gyan kap cso lód nak a gaz da ság hoz. A pri-
va tizáció olyan ha tal mas aszim met ri á kat
szült, ame lyek nek a kor ri gá lá sa az ál lam fel-
ada ta lett vol na. Ta lá ló an je gyez te meg – a
má nak szóló leg fon to sabb fel adat ra is utal va 
– Mil ton Fri ed mann a sza bad pi a ci köz gaz -
da ság tan leg ki vá lóbb kép vi se lõ je: „Ki de rült, 
hogy a jog rend va ló szí nû leg alap ve tõbb a
pri va ti zá ci ó nál.”3

Közis mert, hogy Euró pa tör té ne té nek har-
ma dik egy sé ges ülõ kí sér le té nél tart. Az elsõ
si ke res Euró pa a Ka rol ing Bi ro da lom volt,
s ez a mai egye sülõ Eu rópának az egyet len
min tá ja, mert a je len le gi nagy sá gá ban is fe lül -
múl ja Nagy Ká roly bi ro dal mát.
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1 2007. évi CLXVIII. törvény az Euró pai Uni óról szóló szer -
zõ dés és az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá -
sá ról szóló lissza bo ni szer zõ dés ki hir de té sé rõl, 1. szá mú
melléklet a 2007. évi CLXVIII. tör vényhez Lissza bo ni
szerzõdés az Euró pai Uni óról szóló szer zõdés és az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról. Ma gyar Köz -
löny, 182(2007), 13781. p.

2 A pri va ti zá ci ós fo lya ma to kat ki vá ló an elem zi BE REND
T. Iván: Ma gyar or szág a köz ép és ke let-eu ró pai át ala ku lás -
ban, 1989–2008. Né hány vi tás kér dés = 60 éves a Köz gaz-
da ság tu do má nyi Egye tem. A Ju bi le u mi Tu do má nyos Kon-
fe ren cia al kal má ból ké szült ta nul má nyok, Bu da pest, Aula,
2008, 45–55. p. A téma mo nografikusan is meg jelent a
Camb rid ge Uni ver sity Ki adó nál 2008-ban.

3 Sub cla u su la 1989. Do ku men tu mok a po li ti kai rendszer-
változás tör té ne té hez. A Grand Stra tegy, szer k. GE CSÉ NYI
La jos–MÁT HÉ Gá bor, Bu da pest, Ma gyar Köz löny Lap-
és Könyvkiadó, 2009, 18–34. p.



Az új Har ma dik Euró pa iga zi di lem má ja
a jó lé ti ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti
vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechtss ta at-Ver fas -
sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ át ala -
kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt -
je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re -
ho zá sa kor arra kell tö re ked ni, hogy az EU,
mint sui ge ne ris in téz mény az em ber i jo go -
kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki-
ter jesz tõ (nem csu pán a sta bi li tá si pak tum
ke ret szá ma it re a li zá ló) em be ribb tár sa da -
lom ként funk ci o nál jon. Vi lá gos, hogy a jog
és az Al kot mány sze re pe még köz pon tib bá
vá lik, mint az ed di gi ek ben volt.

Az uni ós jog prob le ma ti ká já hoz

Az uni ós jog el mé le te ki dol go zat lan.
A tag ál la mo kat in teg rá ló, sui ge ne ris bõl, jogi
személlyé váló ala kulat joga ezért a nem zeti
jo gok hoz vi szo nyí tot tan ke rül de fi ni á lás ra.
A jog ál la mi hi vat ko zás, min dig csak tag ál la -
mi érin tettségû le het. Így most csu pán né -
hány jel lem zõ vá zo lá sá ra szo rít ko zunk.

Az Unió szö vet sé ges tag ál la mok hoz kö-
tõdõ rend szer, amely a nem zetközi jog men -
tén szer ve zõ dött, s mely ben a tag ál la mok
 által szu ve re ni tá suk egyes át en ge dett ele me i -
bõl öt vö zõd nek a ne ve sí tett ha tás kö rök. Te-
hát nincs sa ját ha tás kö re: Kom pe tenz ohne
Kom pe tenz for mu la jel lem zi. Lét re jött egy
olyan jog rend szer, ami a tag ál la mok jog-
rend sze ré be il lesz ke dik, s úgy vi sel ke dik,
mint ha szö vet sé gi ál lam len ne, ahol a de-
mok ra ti kus de fi cit ki egé szül al kot má nyos
deficittel.

Eh hez tár sul to váb bá a kö zel jö võ ben ese-
dé kes fis cá lis szer zõ dés, ami meg kér dõ je le zi
a jog ál lam egyik att ri bú tu mát, a nem ze ti
par la ment költ ség ve tést jó vá ha gyó ha tás kö -
rét, az app rop ri á ci ót, egy szup ra na ci o ná lis
kont roll be ik ta tá sá val.

Ele ve nít sük fel to váb bá azt a köz is mert
tényt, hogy az Euró pai Bí róság nem csu pán
jog ér tel me zõ, ha nem jog al ko tó ha tás kör rel
is ren del ke zik. Az alap jo gok ér vé nye sü lé sét

pedig egy jog triász: a nem zeti, az EU joga és
az em ber i jogi kon ven ció szol gál ja. 

E cím sza vak ban jel zett tény hely zet min-
den jo gász szá má ra (nem po li ti kus, ám bár
lé tez nek jog vég zett po li ti ku sok is) bi zo nyít -
ja, hogy az Euró pai Uni ónak új jogdogma -
tikai rend szerre van szük sége. Az új al kot-
má nyos fo gal mak mel lett a töb bi kö zött a
komp le men ter, pár hu za mos ha tás kö rök új
szel le mû meg ha tá ro zá sa in do kolt.

Mind er re fi gye lem mel tel je sen egyet ért -
he tünk az új fel adat ra moz gó sí tó kez de mé -
nye zés sel, Ar min von Bog dan dy pro fesszor, 
a He i del berg-i Max-Planck Ins ti tut für aus-
län dis ches Öf fent li ches Recht und Völ ker -
recht igaz ga tó já nak A nem ze ti jog tu do mány
az európai jogi térségben címû ki ált vá nya tar-
tal má val.4

A nem ze ti jog tu do mány
az euró pai jogi tér ségben

Bog dán dy pro fesszor hely zet ér té ke lé se,
már ami az EU, mint mû ködõ kö zösség rész -
vál sá ga it il le ti, té nyek re ala po zott. Je len leg az
euro, a sza bad moz gás, az egy séges in tézmé-
nyi ke ret van vál ságban, s ez utób bira (pl. ma -
gyar re lá ci ó ban) ékes pél da ként ki fe je zõ en
utal a kö zel múlt ban le zaj lott bi zott sá gi meg-
hall ga tás, amely jogi ér ve lés tech ni ká já nak bi-
zony ta lan sá gá val, tény- és jog hely zet ér té ke -
lé sé vel és el já rá si meg nyil vá nu lá sa i val erõs kí-
ván ni va lót hagy maga után.

Bog dán dy cél ki tû zé se, az EU mint po li ti -
kai pro jekt si ke ré nek tá mo ga tá sa, még pe dig
tel je sen új ala po kon: az Euró pai Ku ta tá si
Tér ség lét re ho zá sá val. Noha a fel sõ ok ta tást
érin tõ ún. Bo lo gna-fo lya mat „ered mé nyei”
intõ ta nul sá gul is szol gál nak, de az ame ri kai
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4 Armin von BOG DAN DY: A nem ze ti jog tu do mány az euró-
pai tér ség ben. Az euró pai tér ség di na mi ká já nak kutatá-
sában a jog össze ha son lí tás in ten zí veb bé té te lét, euró pai
me to di ka ki ala kí tá sát, a jog tu do mány iden ti tá sá nak
európaizálódását sürgeti a szerzõ. A pro jektet a Magyar
Jog – Európai és Külföldi Jogi Szemle 2012. évi áp rilisi
szá má ban te szi köz zé a szer kesz tõ bi zott ság. A ta nul -
mányt Ja kab And rás for dí tot ta ma gyar nyelv re.



min ta adap tá ci ó já val és a né met Ex zel len zi ni -
ti a ti ve (a szû kös tá mo ga tá si for rá sok né hány
ki emelt in téz mény re for dí tá sa) fel hasz ná lá sá -
val van re mény egy egé szen új jogi dogma -
tikai rend szer ki épí té sé re, ami a glo ba li zált
 világ igé nye i nek a nem ze ti jog tudományok-
kal egyez te tet ten meg fe lel het. Így az eu ró pa i -
zá ló dás – a nem ze ti jog tu do má nyok identi-
tásának fi gye lem be vé te lé vel, mint egy kor pa -
rancsként je lentkezik. Ám, mint azt a jog tu-
dósok kö zül töb ben vall ják, már most olyan
mér té ket ért el a nem ze ti jog ren dek eu ró pa i -
zá ló dá sa, amit leg ki fe je zõb ben az euró pai
jogi tér ség (Eu ro pä is cher Rechts ra um) for-
mu lá val jel le mez he tünk. Azt azon ban hiú re-
ménynek köny veli el a re cenzens, hogy ez az
ál la pot így el tud ja ke rül ni az euró pai in teg rá -
ció szö vet sé gi ál lam ér tel me zé se it. 

Bogdándy pro fesszor az euró pai jogi tér -
séget; az EU-nak a nem zeti jog rendek ál tal
de fi ni ált te rü le te ként ha tá roz za meg, ahol
azon ban a „szup ra na ci o ná lis” nor mák is je-
len van nak. „En nek meg fe le lõ en az EU-tag-
ság a részt ve võ ál la mok ál la mi sá gá nak lé-
nye gi és meg ha tá ro zó jel leg ze tes sé ge lesz, a
köz igaz ga tá suk az egész tér ség köz igaz ga tá -
sá nak ré sze sé vé vá lik, a ko ráb ban ön ma guk -
ba be zárt jog rendjeik egy tá gabb jogi ke ret
ré szé vé vál nak” – hang sú lyoz za a Ki ált vány,
je lez ve: hogy a nem ze ti jog rend sze re ket
„egy tá gabb kon tex tus ban kell új ra gon dol -
ni”. S amíg ez be következik – sze rény vé le-
mé nyünk sze rint – ad dig a szu ve re ni tá sok
„ra vasz koma” ál la pot ba kerülnek.

Min den eset re – az EU in téz mé nyi za va -
rok okán is – a jogi gon dolatrendszert az új
kon tex tus ra más ként kell al kal maz ni, új fo-
gal mak kal, je len tés tar tal mak kal kell a ko-
ráb bi nem zet ál la mi, jog ál la mi mo dellt meg-
haladni. Ez le het, hogy egyes jo gász kor osz-
tá lyok nak szo kat lan és fájó – vé le ke dik Bog-
dándy –, de lát ható már a ha zai Alap törvé-
nyün ket kom men tá ló ifjú ge ne rá ció kez de -
mé nye zé se is.5 Na gyon fon tos kö ve tel mény

az új fo ga lom- és nor ma vi lág hoz való iga zo -
dás, s nem csu pán az ér té kek re hi vat ko zás,
mert a tér ség joga for mula már ele ve in vol-
vál ja az euró pai ér té ke ket. A jog dog ma ti kai
jog tu do mány te hát új ki hí vá sok kal néz
szem be. A jog össze ha son lí tás klasszi kus
mód sze ré vel min den ge ne rá ci ó nak meg kell
ír nia a sa ját jog tör té ne tét, ám ál lást is kell
fog lal ni, hogy a Ze it ges chich te, azaz a le en -
dõ kö zös jogi tér ség ben, mi lyen kü lön fé le
nem ze ti fej lõ dé si utak le het sé ge sek. Te hát új
iga zo dá si pon tok kel le nek a nem ze ti jog-
rend sze rek szá má ra, s egy ben új jog dog ma ti -
kai elem zé sek a kö zös jo got al kal ma zó pra-
xis szá mára is. Az euró pai jogi tér ség mo dell
ki ala kí tá sa pe dig fel ké szült ku ta tó jog tu dó -
sok ra, ki vá ló gya kor la ti jo gá szok ra há rul, s
a jog vég zett ség nél kü li po li ti ku sok pe dig az
EU po li ti kai pro jekt jé nek fe le lõ sei ma rad -
nak, mert itt az utak már szétválnak.

Az „új” ius com mune

Bog dán dy pro fesszor pró fé ci á ján gon dol -
kod va – jog tör té nész ként nem tu do m ma-
gam tar tóztatni – az a vé leményem, hogy az
európai jogi tér ség – mu tatis mu tandis – már 
lé te zett az elsõ Euró pa fel bom lá sa utá ni szá-
za dok tól a 18. szá za di ko di fi ká ci ó kig. S ez a
ius com mune, ami a glosszá torok ál tal ki fej-
lesz tett sui ge ne ris jog rend, a jog tu do mány
és jogi kul túra, amely nek alap ja a kom men-
tált ró mai jog, az egyházi és a hû béri jog ele -
me i vel, amely szo ros szim bi ó zis ban volt az
ius prop ri um mal, a he lyi jo gok kal. 

A ius com mune nem tör vényi, ha nem
jog tu do má nyi (iu risp ru den ci á lis) jog, leg na -
gyobb rész e nem tör vény ho zá si ak tus sal
szü le tõ nor ma rend szer, ha nem tu dós jog,
ame lyet a jog tu do mánnyal fog lal ko zók al-
kotnak. Te hát a ko rabeli Euró pa nem a le -
gis la tiv uni fi ká ció, ha nem a ju risp ru den ci á -
lis jog egy sé ge sí tés út ját jár ta. A ius com mu -
ne „ál lam nél küli” jog, nincs köz ponti ha ta-
lom, amely a nor mát ki bocsátaná. Sõt köz -
pon ti bí rói ha ta lom sin csen, ami az ér tel me -
zé si prob lé mát el dön te né, s ezt ugyan csak a
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5 Az Alap tör vény szü le té sé nek kö rül mé nye i rõl, szak mai
jogi né ze te i rõl lásd AB LON CZY Bál int: Az Al kot mány
nyo má ban, Elekt ro mé dia Kft. Ki adó, 2011.



jog tu dós – a com mu nis opi nio dok to rum –
vég zi el.

A ius com mu ne szub szi di á ri us jel le gû,
azaz a he lyi jo got, a ius prop riumot kell el -
sõként al kalmazni, s ha ez nem elég séges,
úgy a ius com mu net szük sé ges köl csö nöz -
ni. A ius com mune – te hát nem ri valizál,
mi több nem lép az el sõd le ges sé gi po zí ci ó -
ba, mint a je lenkori EU-jog, mert az nem
dog ma ti kai tör vény sze rû ség ként, ha nem
je len leg au to ri ta tív té nye zõ ként do mi nál.
Az te hát sem miképp sem jel lemzi ami a ius
commune-t, azt, hogy en nek a ius pro -
priumra gya ko rolt ha tá sa, va lós tu do má -
nyos sá vá lá sá val ír ha tó le.6

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az euró pai jogi
tér ség és a jog tu do mány mû ve lõ i nek együt-
tese, az EU és a nem zeti jog  köl csönhatása
csak ak kor le het ered ményes, ha a ius com -
mu ne – ius prop ri um tör té ne ti tör vény sze -
rû sé ge it kö ve ti. 

Nem ze ti Al kot mány bí ró sá gok
De le gált ja i nak Kol lé gi u ma

A kö zös euró pai jogi tér ség és az új kori
ius com mu ne ki vá ló meg ol dás nak tû nik
a 19–20. szá zad jogi ha talmi rend szer, fo -
galomtár je len kor ra erõl te te tett si ker te len -
sé ge i nek meg ha la dá sá ra. Eh hez azon ban va-
la mennyi EU-kép vi se lõ, po li ti kus jó in du la -
ta sem ele gendõ. Van nak ugyan is olyan jog -
dog ma ti kai prob lé mák, ami ket nem le het
csak pusz tán a büro „fel ké szült sé gé vel” el in -
téz ni.

Ezért is mét fel idéz zük azt a ja vas la tot,
amit 2009 õszén, a Bu dapesten ren dezett
V. Euró pai Jo gász Fó rum zá ró ülé sén, a plé-
num részt ve või el fo gad tak. Köz tu dott,
hogy az EU jo gászai, el sõként a né met jo -
gász tár sa da lom kép vi se lõi hoz ták lét re a
két éven ként – a De uts che Ju ris ten tag min tá -

já ra – szer ve zõ dõ szak mai fó ru mot. El ed dig
Nürnberg, Athén, Genf, Wien, Bu dapest
adott ott hont a ta nács ko zás nak. 2011-ben
Lu xem burg ban ke rült sor e ren dez vény re.
Bu da pes ten az euró pai ügyész ség, a ha tá ron
át nyú ló bû nö zés, a fo gyasz tó vé de lem, ke-
res ke del mi jog té má in kí vül az új ko ri szu ve -
re ni tás kér dé sei ke rül tek meg vi ta tás ra.7
A rész le te ket mel lõz ve a plé nu mon el fo ga -
dott ja vaslatra uta lunk – a töb bi kö zött –
arra, hogy az Euró pai Unió Al kotmánybí-
ró sá gai de le gál ja nak az éven ként (ta va szi,
õszi ülés szak) ren de zen dõ Al kot mány bí ró -
sá gi Kol lé gi um ba egy-egy fõt. Ez a tes tü let
azo kat a kér dé se ket vi tas sa meg, ame lyek a
ju risp ru den ci á lis prob lé mák so rán a tag ál -
lam és az unió köz ponti szer vei kö zött ke -
let kez nek, s a jogi meg ol dá so kat ál lás fog la -
lás ban te gyék köz zé. (Ilyen sú lyú pél dá ul a
kö zös sé gi jog el sõd le ges sé gé nek és al kal maz -
ha tó sá gá nak kri té ri u mai stb.) E szak mai fó-
rum a kö zös euró pai jogi tér ség ki ala kí tá sá -
nak igen ered mé nyes ki se gí tõ jé vé vál hat na;
ám erre az unió érin tett szer veitõl, kép vise-
lõ i tõl még ér de mi ha tá sú ér dek lõ dés sem
mutatkozott az óta.

EU – nem zet ál lam – al kot mány

A tag ál la mi jog rend szer adott ság. Az EU
szer zõ dé si rend szer e, bí ró sá ga i nak gya kor -
la ta, mint lát tuk ezek tõl erõ sen de ter mi nált, 
s a je len le gi egy sé ge sí tõ kí sér le tek ered mé -
nyei mel lett még igen sok a meg oldatlan
prob lé ma.

A kö zös euró pai jogi tér ség ki ala kí tá sá -
hoz, a mun ká la tok meg kez dé sé hez nem le-
het elég gé hang sú lyoz ni a he i del ber gi Ki ált -
vány ele gan ci á ját és böl cses sé gét a mód szer -
ta ni eu ró pa i zá ló dást te kint ve. Me men tó -
ként: „Egy má sik tag állam, noha rész e az
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6 BÓ NIS Pé ter: Az euró pai kö zös jog szü le té se, Bu da pest,
Rejtjel Ki adó, 2011, 168–176. p. A szerzõ ala pos forrásbá-
zi son nyug vó ki vá ló mo no grá fi á ja a ko ra be li euró pai jog
fej lõ dé sé nek meg ke rül he tet len opu sa.

7 A ta nács ko zás anya gát a kon fe ren cia kö tet tar tal maz za.
Ta gung des 5. Eu ro pä is chen Ju ris ten ta ges 1–3 Oc to ber 2009,
Bu da pest, Edi to ral Bo ard: Gá bor MÁT HÉ–Györ gyi KÁL-
MÁN, Ul rich SI E BER (Cri mi nal law), At ti la HAR MAT HY
(Civil law and com mercial law), Péter PACZO LAY (Pub lic
law), Bu dapest, 2009, 348. p.



euró pai jogi tér ség nek, még is csak egy el té rõ
része annak és egy más fajta fej lõdés ered mé-
nyét mu tat ja. Az el té rõ fej lõ dés ered mé nye -
képp ugyan az a szó (vagy annak for dítása) is
el té rõ je len tést hor doz hat. Az euró pai jogi
tér sé gen be lü li sok fé le ség azt kí ván ja meg tõ-
lünk, hogy a kül föl di jog ren det kül föl di ként 
fogadjuk el, és ne pró báljuk meg azt ki záró-
lag a sa ját jog ren dünk sza bá lyai sze rint ér tel -
mez ni. Ezt a sok fé le sé get bi zo nyos fo kig
maga az EUSZ 4 cikk (2.) be kezdése is védi,
amely ki fe je zet ten el is me ri a nem ze ti al kot -
má nyok sze re pét. A for má ló dó euró pai jogi
tér ség szem szö gé bõl kell ta nul má nyoz nunk
más euró pai jog ren dek alap ve tõ struk tú rá -
ját, de egy úttal tisz telnünk kell azok tör té-
ne ti ta pasz ta la ta it, fej lõ dé sük ál lo má sa it, va-
la mint jogi és tu do má nyos stí lu su kat, majd
en nek fé nyé ben a sa ját ha gyo má nyun kat is
to vább fej leszt het jük.”8

Ez a me todika adek vát az zal, hogy Euró pa
mul ti kul tu rá lis en ti tás. Köz hely, hogy a
 kulturális iden ti tá sok együt tes léte, vi rág zá sa
Európa zá loga. Ha ezt a gaz daság  nem tud ja
biz to sí ta ni, ak kor ez a kul túr a, ci vi li zá ció
pusz tu lás ra van ítél ve. Ezért is kü lö nö sen
 figyelemreméltó Fran cis Fu ku y a ma ki e mel -
ke dõ en gon do lat gaz dag mo no grá fi á já nak
– mely a 21. szá za di ál lam épí tés sel fog lal ko -
zik – záró kö vet kez te té se. „Amit az ál la mok
és csa kis az ál la mok ké pe sek meg ten ni, az a
le gi tim ha ta lom kon cent rá ci ó ja és cél irá nyos
fel hasz ná lá sa. […] Akik a »szu ve re ni tás al ko -
nya« mel lett ér velnek – le gyenek azok a sza -
bad pi a cot tá mo ga tó jobb ol da li ak vagy el kö -
te le zett bal ol da li mul ti la te ra lis ták – azok nak
meg kell ha tá roz ni uk, hogy kor társ vi lá -
gunkban mi más fog ja a szu verén nemzet -
állam ha tal mát he lyet te sí te ni. Va ló já ban ezt
az ûrt ed dig a mul ti na ci o ná lis tár sa sá gok,
NGO-k, nem zet kö zi szer ve ze tek, bûn szö -
vet ke ze tek, ter ro ris ta cso por tok ve gyes gyü-
le ke ze te töl töt te ki.” (S a fel so ro lás hoz hoz zá -
te het jük a pénz ügyi vál ság ki rob ba ná sá ban, s

az azt kö ve tõ idõ ben a gaz da sá got hi ber nál ni
ké pes nem zet kö zi hi tel mi nõ sí tõ ket is!)

„Egy ér tel mû vá lasz hi á nyá ban, te hát
nincs más le hetõségünk mint az, hogy
vissza tér jünk a szu ve rén nem zet ál lam hoz,
és újra meg kí sé rel jük meg ér te ni, ho gyan le-
hetne azt erõs sé és ha tékonnyá ten ni. […]
Az, hogy az eu ró pa i ak tény leg job ban tud-
ják-e az ame ri ka i ak nál, ho gyan kell a kört
négy szö ge sí te ni, majd még ki de rül. Bár ho -
gyan le gyen is azon ban, az ál lamépítés mû -
vé szet e a nem ze ti ha ta lom kulcs fon tos sá gú
alkotóeleme lesz ép pen úgy, mint a vi lág-
rend fenn tar tá sát cél zó ha gyo má nyos ka to -
nai erõ be ve té sé nek ké pes sé ge.”9

*

Zá ró gon do lat ként, vissza tér ve az Alap-
tör vény kom men tár já hoz, rög zít het jük,
hogy a fen tebb érin tett al kot mány jog-tu do -
má nyi kér dé sek csak lát szó lag tûn tek ki té -
rõ nek. Mind ezek re az euró pai al kot mány -
fej lõ dés rend kí vü li ta nul sá gok kal szol gál.
Ezért kü lön is ki emel ke dõ nek tart juk a té-
má val fog lal ko zó ab szo lút szak te kin tély
R. C. van Ca enegem gen ti és camb ridgei
pro fesszor leg si ke rül tebb mun ká ját: Be ve -
ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba címû mo no-
grá fi á ját. A mû epi ló gu sa mind annyi unk
szá má ra el gon dol kod ta tó le het. „Bár ho -
gyan is ala kul ja nak a ke let-eu ró pai ese mé -
nyek, annyi bi zonyosnak lát szik, hogy a vi -
lá got egy re ke vés bé ér dek lik a val lá sok ra,
filozó fiára vagy utó pi ák ra épü lõ po li ti kai
rendszerek, s in kább a le hetõ leg több em -
ber szá má ra a le he tõ leg na gyobb jó lé tet biz-
to sí tó jó zan prag ma tiz mus ke rül elõ tér be.
[…] Az va ló ban el kép zel he tõ, hogy a Nyu-
gat fel fe de zett – vagy rá hi bá zott – bi zo nyos 
al kot má nyos for mu lák ra, ame lyek az egész
em be ri ség szá má ra nagy és ál lan dó ér té ket
jelentenek, de ez még nem je lenti a vita vé -
gét, sem a nyu ga ti ha gyo má nyo kon kí vül,
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8 Armin von BOG DÁN DY: A nem ze ti jog tu do mány az euró-
pai jogi tér ségben. (Kéz irat)

9 Fran cis FUKU Y A MA: Ál lam épí tés – Kor mány zás és vi-
lágrend a 21. szá zadban, Bu da pest, Szá zad vég, 2005,
154–155. p.
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[…] sem azon be lül. […] Két ségkívül to -
vább ra is foly ta tód ni fog nak a vi ták olyan
kér dé sek kö rül, mint a ha ta lom át to ló dá sa
a par la ment bõl a kormány irá nyá ba vagy
az írott alkotmány, illetve Bill of Rights
szük sé ges sé ge, vagy az alkot mány bíró ság
kí vá na tos sá ga. S ugyan úgy foly ta tód ni fog-
nak a vi ták az em beri jo gokról: ré szét al -
kot ják-e az em be ri ség kul tu rá lis örök sé gé -
nek? […] Va jon le het sé ges, kí vá na tos és egy-

ál ta lán sza bad -e mai poszt mo dern és illú-
ziótlan vi lá gunk ban va la mi lyen ér tel met
vagy min tát fel ku tat ni a nyu ga ti al kot -
mány tör té net ben? […] Hu szon há rom év-
szá zad dal ez elõtt tet te fel Arisz to te lész azt
a spe ku la tív kér dést, hogy vál to zó kö rül -
mények kö zött is, me lyik a leg jobb al kot-
mány (Po liteia): a kér dés máig nyi tott ma -
radt.”10 A kü lön bö zõ nem zet kö zi szer ve ze -
tek te hát vizs gá lód hat nak.

Gon do la tok a nem ze ti és az euró pai uni ós jog ról

Az Alap tör vény ide gen nyel vû kom men tár já nak ap ro pó já ra köz re adott re cen zió rend ha gyó
for má ban ugyan, de lo gi ka i lag egy más ba fo nó dó gon do lat sor a nem ze ti és az EU jog vi szo nyá ról.

Köz is mert, hogy Euró pa tör té ne té nek har ma dik egy sé ges ülõ kí sér le té nél tart. En nek a jelen-
kori nagy ál lam el mé le ti pro jekt nek a kez de ti ered mény te len sé ge i vel küz dõ Unio, s rend kí vül sa já -
tos joga, figyelemreméltó jog gyakorlata az írás egyik része, míg a má sik Prof. Dr. Armin von Bog -
dan dy he i del ber gi in té ze ti igaz ga tó nagy vissz han got ki vál tó a – nem ze ti jog tu do mány az euró pai
tér ség ben c – ta nul má nyá val fog lal ko zik.

Az Eur opä is cher Rechts ra um ki ala kí tá sá ban tel je sen új me to di ka al kal ma zá sát, a jog tu do mány
iden ti tá sá nak eu ro pa i zá ló dá sát sür ge tõ szer zõ a tu do mány böl cses sé gé vel és a gon dol ko dás ele gan -
ci á já val hang sú lyoz za a töb bi kö zött, hogy „az euró pai jogi tér sé gen be lü li sok fé le ség azt kí ván ja
meg tõ lünk, hogy a kül föl di jog ren det kül föl di ként fo gad juk el és ne pró bál juk meg azt ki zá ró lag a
sa ját jog ren dünk sza bá lyai sze rint ér tel mez ni”.

Az euró pai jogi tér ség lét re ho zá sá hoz aján lott új ius com mu ne pe dig – a jog tu dó sok és ki vá ló
gya kor la ti jo gá szok köz re mû kö dé sé vel – jó esélyt je len t egy el fo ga dott és adek vát iu risp ru den tia
mû kö dé sé re.

10 R. C. van CAE NE GEM: Be ve ze tés a nyu ga ti alkotmány-
jogba, Bu dapest, Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó, 2008, 402–405. A könyv eredeti kiadása: R. C. van
CAE NE GEM : An his to ri cal int ro duk ti on to wes tern cons ti -
tu ti o nal law, Camb rid ge Uni ver sity Press, 1995.




