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2009. június 30-án a német Szövetségi Alkotmány-
bíróság második szenátusa meghozta döntését egy-
részt a lisszaboni szerződés elismeréséről szóló né-
met törvény, másrészt a német szövetségi alkot-
mányt módosító törvény, harmadrészt az európai 
uniós ügyekben a szövetségi parlament (a Bundes-
tag és a Bundesrat) jogait kiterjesztő törvény alkot-
mányosságáról. Míg az előző két jogszabály alkot-
mányosnak bizonyult, az utóbbi az alkotmány 38. § 
(1) bekezdésébe és a 23. § (1) bekezdésébe ütközik, 
amennyiben a Bundestag és Bundesrat nem rendel-
kezik elégséges mértékű jogosultsággal az európai 
uniós jogalkotási folyamatban és az alapszerződé-
sek módosítása során. Az Alkotmánybíróság hatá-
rozata alapján a lisszaboni szerződés német ratifiká-
ciós okmánya nem helyezhető letétbe az olasz kor-
mánynál, ameddig a megfelelő parlamenti részvételi 
jogokról szóló törvény hatályba nem 
lép.1 Az Alkotmánybíróság két ha-
tásköri összeütközéssel kapcsolatos 
eljárást és négy alkotmányjogi pa-
naszt egyesített.

A testület megállapította, hogy 
az európai integráció során az EU 
hatásköre folyamatosan növekedett, 
és ehhez nem kis mértékben járult 
hozzá a lisszaboni szerződés. Az Alkotmánybíróság 
utalt arra, hogy az EU természeténél fogva az álla-
mok felettiség és kormányköziség keveréke, amikor 
megállapította, hogy bizonyos területeken az Euró-
pai Unió ma már egy szövetségi államhoz hasonlít-
ható, míg más területeken a belső döntéshozatal és 
az eljárási rendszer azt mutatja, hogy az EU nem-
zetközi szervezetként működik.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az 
Európai Unió összességében egyelőre távol áll egy 
európai szövetségi államtól, és egységes európai nép 
hiányában, amely politikailag hatékony módon, az 
egyenlőségi elveket figyelembe véve fejezhetné ki a 
többségi akaratot, a tagállamok maradnak a közha-
talom elsődleges birtoklói. Amennyiben Németor-
szág a lisszaboni szerződéssel egy föderális állam-
hoz csatlakozna, és ezzel feladná az alkotmány által 
védett szuverén államiságát, szükség volna a német 

alaptörvény módosítására, de nem ez a helyzet. Az 
Európai Unió továbbra is olyan, a nemzetközi jogon 
alapuló egyesülése a nemzeteknek, amelynek léte a 
szuverén tagállamok szándékától függ. Az EU ha-
táskörének szélesítésével és az európai intézmények 
függetlenségének növelésével párhuzamosan olyan 
fékeket kell beépíteni a rendszerbe, amelyek bizto-
sítják, hogy a hatáskör-átruházás elvét korlátozott és 
ellenőrizhető formában gyakorolják a tagállamok.

Különösen fontos, hogy az integrációért való fe-
lelősséget az állampolgárokat megfelelően képviselő 
állami szervek gyakorolják. Az Európai Parlament 
hatáskörének kiterjesztése némileg csökkenthe-
ti a demokráciadeficitet, ugyanakkor továbbra sincs 
összhangban az EU intézményeinek döntéshozatali 
jogköre és a polgárok demokratikus hatalomgyakor-
lása. Itt az Alkotmánybíróság felhívta a figyelmet 

arra, hogy az államok demokrácia-
felfogásához képest az európai par-
lamenti választási eljárás nem helyez 
kellő hangsúlyt az egyenlőség elvé-
re a különböző tagállamok polgárai-
nak szavazatát illetően, valamint ar-
ra, hogy az államok közötti érdekek 
mérlegelésekor nem képes a hagyo-
mányos tagállami pártpolitika men-

tén történő megfelelő politikai döntéshozatalra. Ez a 
szervezeti demokratikus deficit az oka annak, hogy 
a jelenleginél mélyebb integráció nem járhat sem a 
tagállamok politikai hatalmának, sem pedig a ha-
táskör-átruházás elvének aláásásával. A választójog 
az emberi méltóságból levezethető és a demokrácia 
elvének alapvető megtestesülése, így nem csupán a 
választójogról szóló 38. § (1) bekezdése és az Alkot-
mánybíróság hatásköréről szóló 93. § (1) bekezdés 4. 
pontja védi azt, hanem az alaptörvény 1. és 20. §-a 
is, amelyek fokozott alkotmányos védelmét pedig a 
79. § (3) bekezdésben megfogalmazott örökkéva-
lósági klauzula biztosítja. Természetét, szerveze-
ti berendezkedését és eljárásait tekintve az EU-nak 
meg kell felelnie a demokratikus elveknek, amelye-
ket a német alaptörvény 23. § (1) bekezdése, vala-
mint a 20. § (1) és (2) bekezdése rögzít, amely utób-
bit egyébként a már említett örökkévalósági klauzu-
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la is véd. Az előbbi szakasz a német és az uniós jog 
viszonyát rögzíti, annak az uniónak a jogát, amely 
elkötelezett a demokratikus, a szociális és a szövet-
ségi elv, valamint a jogállamiság és a szubszidiaritás 
elve iránt, és amely az alaptörvényhez hasonló alap-
jogi védelmet biztosít. átruházhatók ugyan hatáskö-
rök az EU-ra, ám az unió létrehozása, csakúgy, mint 
az alapszerződések és hasonló súlyú uniós jogszabá-
lyok elfogadása, amelyek az alaptörvényt módosít-
ják vagy kiegészítik, vagy amelyek ilyen módosításo-
kat vagy kiegészítéseket lehetővé tesznek, az alkot-
mánymódosításról szóló 79. § (2) bekezdése és a 79. 
§ (3) bekezdésében megfogalmazott örökkévalósági 
klauzula alá esnek. Az utóbbi, a 20. § (1) és (2) be-
kezdése pedig arról rendelkezik, hogy a Német Szö-
vetségi Köztársaság demokratikus 
és szociális szövetségi állam, ahol 
minden hatalom a néptől szárma-
zik. Az európai integráció nem ve-
zethet tehát a német demokratikus 
rendszer aláásásához.

Az Alkotmánybíróság egyszer-
re ismerte el az európai uniós jog 
iránti nyitottság elvét, ugyanakkor 
azt is hangsúlyozta, hogy tovább-
ra is saját feladatának tekinti az al-
kotmányos identitás feletti őrkö-
dést, azaz annak biztosítását, hogy a tagállam, jelen 
esetben a Német Szövetségi Köztársaság polgárai 
birtokolják a hatalmat, illetve a másik oldalról néz-
ve: hogy az Európai Közösség vagy az unió ne ter-
jeszkedjen a ráruházott hatáskörökön túlra. Az Al-
kotmánybíróság aláhúzta, hogy maga az alaptörvény 
nem ad felhatalmazást a Kompetenz-Kompetenz, azaz 
a hatáskörökről való döntés átruházására.

Mindez nem jelenti azt, hogy bizonyos szuverén 
hatalmak vagy bizonyos tartalmú hatáskörök, ame-
lyek körét a kezdetektől meghatározták, ne kerül-
hetnének át az EU-hoz. A hatáskör-átruházás azon-
ban nem valósítható meg oly módon, hogy a tag-
államok feladják a gazdasági, kulturális és szociális 
élet politikai meghatározásához szükséges mozgás-
terüket.

Ez a megszorítás különösen azokra a területekre 
vonatkozik, amelyek a polgárok életkörülményeit be-
folyásolják. Különösen ilyen az alapjogok által is vé-
dett politikai és szociális biztonság és azok a politi-
kai döntések, amelyek fokozottan függnek a kultú-
ra, a történelem és a nyelv korábban meghatározott 
felfogásán, amely a pártpolitika és a parlament ál-
tal formált politikai köztérben folytatott diskurzus-
ban formálódik. Az Alkotmánybíróság szerint ezek 
az érzékeny területek az alábbiak: büntetőjog, rend-
őrség, hadsereg, erőszak alkalmazása, pénzügyi dön-

tések a bevételről és kiadásról, szociális ellátás, is-
kola és oktatási rendszer, médiaszabályozás, a vallási 
csoportokra vonatkozó rendelkezések. Amennyiben 
ezeken a demokrácia szempontjából lényegi területe-
ken mégis engedélyezett a szuverén hatalom átruhá-
zása, az csak szűk értelmezés mellett történhet meg.

Az Alkotmánybíróság a fentiek fényében értékel-
te a három támadott törvényt, amelyek vonatkozá-
sában az alábbiakat állapította meg.

1. A lisszaboni szerződést jóváhagyó törvénnyel 
szemben nem fogalmazott meg olyan alapvető ag-
gályt az Alkotmánybíróság, amelynek alapján az al-
kotmányellenességet kimondhatta volna. A lissza-
boni szerződés ugyanis nem hoz létre szövetségi ál-
lamot, hanem továbbra is a szuverén nemzetállamok 

egylete marad, ahol a hatalom-át-
ruházás elve mint legfőbb alapelv 
továbbra is érvényesül.

Az Európai Parlament nem te-
kinthető a szuverén európai népek 
megfelelő képviseletének, hanem a 
tagállamok nemzetek feletti kép-
viselete, ahol a választói egyenlő-
ség nem érvényesül úgy, ahogy an-
nak a nemzetállamokban érvénye-
sülnie kell. A lisszaboni szerződés 
más rendelkezései sem kompen-

zálják ezt a demokratikus deficitet, így például nem 
jelent gyógyírt sem a lisszaboni szerződés által mó-
dosított Európai Unióról szóló szerződés 16. cikk (4) 
bekezdése szerinti minősített többség újradefiniálá-
sa a Tanácsban, sem a 11. cikk szerinti részvételi és 
közvetlen demokrácia egyes elemeinek az uniós jog-
ba ültetése, sem pedig a 12. cikk alapján a nemzeti 
parlamenteknek az EU működésében betöltött sze-
repe intézményi elismerése.

A hatalom-átruházás elvét nem írhatja felül a 
lisszaboni szerződéssel módosított Európai Unióról 
szóló szerződés 48. cikke sem a szerződések rendes 
és egyszerűsített felülvizsgálati eljárásáról. A szer-
ződések módosítása német oldalról minden esetben 
az alaptörvény 23. § (1) bekezdés második monda-
ta szerinti törvényi megerősítést igényel, hiszen ez a 
rendelkezés lex specialis az alaptörvény nemzetközi 
szerződésekről szóló 59. § (2) bekezdéséhez képest.

A módosított alapszerződések vizsgálatát folytat-
va az Alkotmánybíróság emlékeztetett arra, hogy a 
48. cikk (7) bekezdésében megfogalmazott általános 
áthidaló klauzula szerint amennyiben akár a vizs-
gált módosított Európai Unióról szóló szerződés V. 
címe, akár az Európai Unió működéséről szóló mó-
dosított szerződés az Európai Unió Tanácsa számá-
ra egyhangú határozathozatalt ír elő, az Európai Ta-
nács határozatban felhatalmazhatja az Európai Unió 
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Tanácsát, hogy az adott kérdésben minősített több-
séggel határozzon. A másik újítás szerint „amennyi-
ben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
úgy rendelkezik, hogy a Tanácsnak egyes jogalko-
tási aktusokat különleges jogalkotási eljárás kereté-
ben kell elfogadnia, az Európai Tanács határozatban 
úgy rendelkezhet, hogy az ilyen jogalkotási aktusok 
rendes jogalkotási eljárás keretében is elfogadha-
tók”. Ezekről az esetekről ugyan a 48. cikk (7) be-
kezdése szerint értesíteni kell a nemzeti parlamen-
teket, ám az Alkotmánybíróság véleménye az, hogy 
ez nem elégséges garancia. Ugyanis ilyen esetekben 
is szerződésmódosításról van szó, 
amelyet a német alkotmányos kö-
vetelményeknek, azaz az alaptör-
vény 23. § (1) bekezdésének meg-
felelően törvénnyel kell megerősí-
teni. A német kormány képviselője 
tehát csupán olyan esetben adhat-
ja hozzájárulását a szerződésmó-
dosításhoz, ha egy annak megfe-
lelő törvényt a német Bundestag 
és Bundesrat elfogadott. A német 
képviselet tehát nem adhatja fel vé-
tójogát az Európai Unió Tanácsá-
ban a megfelelő nemzeti jogalkotó 
szervek részvétele nélkül, és ez még azokra a terüle-
tekre is igaz, amelyeket egyébként gyakorlatilag már 
ma is a szerződések határoznak meg.

A lisszaboni szerződést részletesebben tárgyalva 
az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy a do-
kumentumot elfogadó kormányközi konferencia zá-
rónyilatkozatához csatolt 17. nyilatkozat az uniós 
jog elsőbbségéről – amely elvet az Alkotmánybíró-
ság már korábbi esetjogában is elismert – nem befo-
lyásolja az Alkotmánybíróság hatáskörét arra nézve, 
hogy a hatáskör-átruházás elvének megfelelő érvé-
nyesülését felülvizsgálja.

A lisszaboni szerződés által újonnan az EU-ra ru-
házott hatáskörök, illetve a már meglévő kompeten-
ciák mélyítése következtében biztosítani kell, hogy 
az Európai Unió úgy gyakorolja hatáskörét, hogy 
azok közül az élő demokrácia szempontjából lénye-
gesek megfelelő mértékben maradjanak a tagálla-
moknál. E körben különös tekintettel kell lenni a 
büntető anyagi és eljárásjogi rendelkezésekre, ame-
lyek vonatkozásában szigorúan (szűken) kell értel-
mezni a szerződésekben adott uniós döntéshozatalra 
vonatkozó felhatalmazást, és az ilyen jellegű döntés-
hozatal mindig fokozott indokolási kötelezettséget 
igényel.

Az Európai Unió működéséről szóló, a lisszabo-
ni szerződés által módosított szerződés 83. cikk (1) 
bekezdés harmadik mondatában a Tanácsnak adott 

felhatalmazás, amely szerint az intézmény „a bűnö-
zés alakulásának függvényében” kiterjesztheti azon 
bűncselekményi területek körét, amelyek vonatkozá-
sában az Európai Parlament és a Tanács az egységes 
európai szabályozás érdekében szabályozási mini-
mumokat állapíthat meg, gyakorlatilag az EU hatás-
körének kiterjesztését jelenti, és ezért a német alkot-
mány 23. § (1) bekezdés második mondatának való 
megfelelést kívánja meg.

2. Az alaptörvényt módosító törvényt sem tartot-
ta alkotmányellenesnek a Alkotmánybíróság.

3. A testület ugyanakkor megállapította, hogy 
az európai uniós ügyekben a Bun-
destag és a Bundesrat jogait kiter-
jesztő és erősítő törvény nincs össz-
hangban az alaptörvény 38. § (1) és 
a 23. § (1) bekezdésével, amennyi-
ben a szövetségi parlament jogai 
nem megfelelően kidolgozottak. 
Ha a tagállamok amellett dönte-
nek, hogy úgy értelmezik a hatás-
kör-átruházás elvét, hogy a szerző-
dések akár kizárólag az uniós in-
tézmények által is módosíthatóvá 
válnak – még akkor is, ha ez a Ta-
nácsban egyhangúságot igényel –, 

akkor a részvétel tekintetében a nemzeti alkotmá-
nyos szervek felelőssége fokozott. Németországban 
az integrációért való nemzeti felelősségvállalásnak az 
alaptörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt alkotmá-
nyos kötelezettségnek kell elsősorban megfelelnie.

A döntést számos kritika érte,2 nem utolsósor-
ban félrevezető megfogalmazásai miatt. Az Alkot-
mánybíróság a kritikusok szerint ugyanis azt a lát-
szatot kelti, mintha fenntartaná a lisszaboni szerző-
dés elismeréséről szóló törvény alkotmányosságát, 
noha voltaképpen alkotmányellenessé nyilvánította 
azt, különösen a döntésnek abban a részében, ahol 
a hatáskör-átruházás elve kapcsán kimondta, hogy 
a közvetett vagy közvetlen könnyített szerződésmó-
dosítás nem felel meg a német alaptörvénynek. Vég-
ső soron felfogható az Alkotmánybíróság határoza-
ta úgy is, hogy a bírák szerint az integráció jelenle-
gi szintjén túl nem lehet terjeszkedni,3 mert akkor a 
tagállamok megszűnnének a szerződések urai lenni. 
A lisszaboni szerződés mintha ennek éppen az el-
lenkezőjét kívánta volna elérni. A hatáskörökről va-
ló döntés jogát és az uniós jog alaptörvénynek va-
ló megfeleltetése jogát – amely egyértelműen szem-
bemegy az eddigi esetjoggal és ma már a lisszaboni 
szerződéssel is – továbbra sem adja fel a német szö-
vetségi Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróság 
szerint az ultra vires kontrollt tehát továbbra is saját 
maga hivatott ellátni és ellenőrizni, hogy a Bundes-
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tag és a Bundesrat megfelelően részt tudott-e venni 
a hatáskör-átruházásban, különös tekintettel az eu-
rópai parlamenti választásokba beépített egyenlőt-
lenségre. A döntés e részét is számos kritika érte, 
mondván, az Alkotmánybíróság nincs tisztában az 
uniós döntéshozatali mechanizmussal, amely kom-
penzál a választói egyenlőség elvének áttöréséért. 
Összefoglalva: a határozat szerint az EU hatékony-
sága nem növelhető a nemzeti demokráciafelfogás 
rovására. A lisszaboni szerződésbe beépített, az EU 
rugalmasságát, a döntéshozatal dinamizmusát, gyor-
sítását biztosítani hivatott mechanizmusok kiteljese-
dését a szakértők szerint gyakorlatilag megakadá-
lyozta az Alkotmánybíróság.

Bárd Petra

J egyzeTeK

1. Noha a német törvényhozás két kamarája 2008. ápri-
lis 24-én és 2008. május 23-án elfogadta a lisszabo-
ni szerződést, az elnök nem látta el azt aláírásával az 
alkotmánybíróság döntéséig. 2009. augusztus 26-án 
a Bundestag rendkívüli ülésén vizsgálta meg a parla-

menti ellenőrzés erősítésének lehetőségét, majd az al-
kotmánybírósági határozatban megfogalmazottaknak 
megfelelő törvényt 2009. szeptember 18-án fogadta el. 
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lyezte Rómában a német ratifikációs okmányt.
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