
előadásokból kiderült, hogy a Plósz-féle perrendtartás 
különböző megoldásaiban milyen forrásokból táplálko
zott. Az alapvetően német és osztrák szabályokra épülő 
törvény a bizonyítás tekintetében jelentősen támaszko
dott a francia eljárási törvényre is, kiemelten annak a 
szabad bizonyítás elvéről szóló részére. Emellett felfe
dezhetők elemek az angol eljárási szabályokból, különö
sen a harmadik személy birtokában lévő okiratbemutatás 
szabályaival kapcsolatban. Osztovits András egyetemi 
docens A felülvizsgálati eljárás metamorfózisai cím
mel tartott előadást. A felülvizsgálatnak mint rendkívüli 
perorvoslatnak az eljárásban betöltött szerepével és az 
abban beállott változásokkal kapcsolatban fogalmazott 
meg gondolatokat. Az 1952. évi eljárási törvényből 
mellőzött intézménynek az 1990-es években való újbóli 
bevezetéséről és az azóta bekövetkezett módosításokról 
is szó esett. A történeti összehasonlító előadást követte 
Horváth E. írisz felszólalása a sommás eljárás tovább
éléséről. A modem peijogi alapelvekre épülő törvény 
a nehezen megszülető perrendtartás útját kövezte ki, 
amely látszólag funkcióját vesztette az 1911:1. törvény
cikk megszületését követően. Az előadásból kiderült, 
hogy mely tárgyi körre szűkült le a sommás eljárás fo
galma a Polgári perrendtartás megszületése után. Varga 
István tanszékvezető egyetemi docens a választottbíró
sági ítéletek érvénytelenítéséről tartott előadást, amely
ben a választottbíróság igazságszolgáltatásban betöltött 
funkciójáról hallhattak bővebben a résztvevők. A pél
dákkal színesített előadásban bepillantást nyerhettünk a

közelmúlt eseményeiről és a közrendbe ütközés kérdés
körének újraértelmezéséről is.

A konferencia harmadik és egyben záró részében buda
pesti és pécsi PhD-hallgatók tartottak előadásokat. A sort 
Szabó Diána kezdte a joghatósági szabályok kimerítő 
ismertetésével. Az öt követő előadásokban az 1911. évi 
perrendtartástól eltávolodva, de az ahhoz funkcionálisan 
kapcsolódó 1881. évi végrehajtási törvényről esett szó. 
Neizer Norbert előadásában a végrehajtási eljárás korabeli 
szabályait vázolta fel a jelenlévők számára. Az öt követő 
előadásban Dávid Ágnes a törvény hitelezővédelmi szabá
lyait ismertette meg a hallgatósággal, megállapítva, hogy 
a szocialista végrehajtási törvénnyel szemben az 1881. évi 
Vhl. sokkal inkább védte a hitelezők, mintsem az adósok 
érdekeit. Az utolsó előadóként Czoboly Gergely mutatta 
be a rendelkezési elvnek a végrehajtási eljárásban történő 
érvényesülését.

A konferencia nemcsak méltó megünneplését jelen
tette a hazai jogalkotás egyik legsikeresebb alkotásának, 
az 1911. évi Polgári perrendtartásnak, hanem tudomá
nyos szempontból is fontos mondanivalóval rendelke
zett. A Plósz-féle perrendtartás nem kizárólag jogtörténeti 
munka, szabályai nem csak a múltat kutatók számára tar
talmaznak mondanivalót, hanem a ma kodifikátorainak is. 
A régi Pp. ugyanis olyan peijogi mintatörvény, amelyet a 
jogalkotónak érdemes egy kodifikációnál alapul venni, és 
mind a pontosságában, mind pedig a jól sikerült megoldá
saiban követni.

Czoboly Gergely

Jogelméleti konferencia
Japánban

A  Japán Jogfilozófiai Társaság 2010. november 20- 
án és 21-én tartotta éves konferenciáját a fukuokai 
Seinan Gakuin Egyetemen. Az első napon egyéni 

prezentációkul és workshopokai, a második napon pedig 
„a civil társadalom szerepe és az állam felelőssége " téma 
körül csoportosuló tematikus prezentációkat hallgathat
tak a résztvevők. Röviden összefoglalom azokat az elő
adásokat, amelyeken személyesen vettem részt: a „Jog és 
irodalom” témájú workshopot és a második nap összes 
tematikus prezentációját. Talán világossá válik mindezek
ből, hogy egyrészt mennyivel tágabb területnek tekintik 
a jogfilozófiát Japánban, mint nálunk, másrészt hogy az 
itteni kutatásokat is nagyjából ugyanazok a problémák 
foglalkoztatják, mint más országok jogtudományát.

I. Jog és irodalom

A ,jog és irodalonf'-kutatások recepcióját tekintve még 
Magyarország is Japán előtt jár. Ez azért meglepő, mert

az amerikai jogfilozófia hatása John Rawls és a kommu- 
nitarianizmus színre lépése óta egyébként különösen erős 
itt. így ez a workshop jelentős fejleménynek tekinthető az 
irányzat itteni megismertetése szempontjából.

Bár a jogot általában a társadalmi változás eszközének 
tekintik, a fennálló viszonyokat stabilizáló szerepe is van; 
ezzel párhuzamosan az irodalom is rávilágíthat a megol
dandó társadalmi problémákra, másrészt megerősítheti a 
sztereotípiákat. E vonatkozásban tehát a jog és az iroda
lom is kétértelmű. Azonban bármelyik irányt is válassza 
a kutató, a jogi és nem jogi nyelv határának átlépésével, 
az egymás nyelvére való fordítás problémáival kényszerül 
szembenézni. Mindezeket előrebocsátva nyitotta meg Ta- 
niguchi Koichi (Tokyo Metropolitan Egyetem) az előadá
sokat, amelyek szervesen egymásra épülve követték egy
mást. Először Kobayashi (Meiji Egyetem, PhD-hallgató) 
a jog és irodalom irányzat történeti fejlődéséről, illetve 
a narratíva- és retorikaelméletről beszélt. Legfontosabb 
kérdése, hogy a fiktív „sztoritól” megkülönböztetendő 
eseménysort egy adott nézőpontból rekonstruáló „narra
tíva” létezését milyen mértékben lehet figyelembe venni 
a joggyakorlatban.

Ikeda (Tokyo Egyetem, PhD-hallgató) egy másik néző
pontból, a gender-problémák középpontba állításával mu
tatta be a jog és irodalom lehetőségeit, különösen a társa



dalomban létező, de a jog által nem artikulált „elhallgatott 
hangok” képviseletének problémáját, illetve a képviselet 
lehetséges határait.

A következő prezentáció a jog és film kapcsolatával 
foglalkozott. Kira (Tokyo Egyetem, PhD-hallgató) be
mutatta e kutatások amerikai fejlődését, különös figyel
met szentelve a „law and image” kérdésének -  ennek a 
kifejezésnek nincs bevett magyar fordítása, de leginkább 
„jog és vizualitás”-nak fordítható. A jogi kifejezőerő for
rását filmekben kereső kutatások fókusza közel áll a ,jog 
és irodalom”-éhoz, azonban a vizualitás jogelméletével és 
joggyakorlatával kapcsolatban egészen eredeti probléma- 
felvetésekkel is élnek. Számos filmművészeti alkotáson 
keresztül, a nyelvi eszközökkel nem élő „képiség” és a 
jogi nyelv kapcsolatát vizsgálva, a „nyelvek közötti fordí
tási”, közvetítési lehetőség kapcsán „betetőzte” a korábbi 
előadásokat.

Végül Nakamura (Tokyo Egyetem, PhD-hallgató) 
Jog és irodalom a kultúrpolitikában címmel, a ,jog és 
irodalom”-kutatások hasznosíthatóságának lehetőségét 
vizsgálta az állami kultúrpolitika számára. Mivel a ,jog 
és irodalom”-kutatások felhasználásával kapcsolatban 
legalábbis vannak bizonyos kételyek, ez a prezentáció a 
jogalkotás és a szakpolitikák egészen aprólékos szintjén 
mutatta be az ilyen jellegű vizsgálatok jelentőségét.

2. A civil társadalom szerepe 
és az állam felelőssége

A tematikus prezentációk sorát az azok koordinálásáért 
is felelős Oono Tatsuji (Hősei Egyetem) nyitotta meg be
vezető problémafelvetésével. Eszerint a civil társadalom 
elmélete az 1990-es évek környékén vált egyre jelentőseb
bé. A hidegháború után a szabályozási eszközök a szerző
déses megegyezések irányába tolódtak el, és a formálódó 
civil társadalom lappangó hatalmi potenciálja is egyre 
inkább megnyilvánult. A legújabb kutatások feladata e 
történeti fejlemények értékelésével az azokban rejlő prob
lémák kimutatása és a lehetőségek kibontása. E témával 
kapcsolatban a jogfilozófiai megközelítés fontossága az 
állam és a jogrendszer civil társadalommal való kapcso
latának feltárásában jelenik meg. A „civil” (polgár) kife
jezés egyrészt a (politizáló) „állampolgár” szóval azonos 
értelemben, a profi politikusoktól és hivatalnokoktól el
különülő, nem politikai szféra védelmének igényét fejezi 
ki. Másrészt a politikai tevékenység alanyaként megjele
nő civilek az önző magánérdekkel szembenálló szubjek
tumok. Ez az a kör, ahol a nemzetközi nem kormányzati 
szervezetek (NGO) és a területhez kötődő nonprofit szer
vezetek (NPO) tevékenysége és résztvevőik motivációi 
összefonódnak. A „civilek" irányából érkező követelések, 
javaslatok nyilvános vitákon keresztül politikaformáló 
erőkké válnak. Tevékenységük nem csak a „köz” (public) 
hagyományos területeire terjed ki az államon keresztül, 
hanem a család, a helyi közösség és a gazdasági élet te
rületén is igyekeznek maguk kijelölni saját életük szféráit. 
Azonban nem világos még. hogy egészen pontosan mi is

a „társadalom szerepe” és az „állam felelőssége” az átér
telmezés alatt álló „köz” játékterében.

A konferencia tematikus prezentációinak első szek
ciója -  a társadalom önrendelkezését újravizsgálva -  az 
állam és az ahhoz közvetlenül nem kapcsolódó „közös
ség” újradefiniálását próbálta meg elvégezni; más szóval a 
mikroszintü közösségiség kérdéseit mutatta be. Először a 
nonprofit szervezetek minőségi értékelésének standardjai
ból kiindulva elemezte azok jelenlegi helyzetét Japánban, 
majd az egyéni akarat-elhatározással szembeni állami 
beavatkozásnak, az állam támogató szerepének tényle
ges jogszabályi megnyilvánulásainak bemutatásával az 
önmeghatározás feltételeire kérdezett rá (önrendelkezés 
mikroszintü problémája), a fogyasztóvédelem és a cselek
vőképtelen személyek védelmében megnyilvánuló állami 
szerepvállalást hozva fel példaként.

A második szekció a politikaformálás makroszintű 
problémáiba vezetett be, a makroszintű „köz" (publicity) 
koncepció közvetíthetőségének problémáján és a közha
talomtól való „megvédelmezés” lehetőségének elemzésén 
keresztül.

A harmadik szekció még tágabb körben, globális (állam
közi) szinten a civil társadalom és az ezzel szemben álló 
állami szuverenitás jelen helyzetét ragadta meg. Eszerint a 
szuverenitás relativizálódása a globalizáció konzekvenci
ájaként jelenik meg, azonban a civil társadalom határokat 
átlépő aktivitása új perspektívákat nyithat, és új cselekvési 
teret hozhat létre a közösségi tevékenység számára.

Az előadássorozatot végül összefoglaló kommentár ér
tékelte és zárta le.

2.1. A  civil társadalom  és az állam  felelőssége, 
mint tám ogató szabályozás

Tanaka Yayoi (National Institute fór Academic Degrees 
and University Evaluation) előadásának címe: Az ál
lam megjelenési formái a nonprofit szervezetek szabá
lyozásában és annak problémái. Kiindulópontja, hogy 
a kormányzat történetileg folyamatosan újraformálja a 
közfunkciók ellátásának területeit. Az adott társadalmi 
felépítés és gazdasági helyzet alapján az igazgatást és 
szakpolitika-formálást nyújtó szervezetek egyre sokrétűb
bé. pluráiisabbá válnak. A közszolgáltatások kiszervezé
sének folyamatában a profittal járó tevékenységeket gaz
dasági társaságokra (dereguláció, privatizáció), a profittal 
nem járó tevékenységeket nonprofit szervezetekre bízzák. 
Az NPO-kat a civil társadalom képviselőjeként kezelik, a 
kiszervezéssel és deregulációval a rájuk bízott vagyon és 
feladatkör is nő. Azonban az elmúlt tíz év adatai alapján 
a számuk stagnál és toborzásuk közigazgatási szerződé
seket, illetve azok reformját igényli. Probléma még, hogy 
az NPO-törvény tényleges céljától eltérő érdekek alapján 
is alakulnak jogi személyek, így a beléjük helyezett társa
dalmi bizalom csökken. A tendencia az, hogy a z NPO-k 
a civil társadalom képviselete helyett partikuláris érdekek 
megnyilvánulásaivá válnak.

A civil társadalom által gyakorolt közfunkciók kö
rében, az általuk alkotott közszférában néni csak társa-

történeti szem le '—



dalmi problémák oldódhatnak meg, hanem a tevékeny
ségükön keresztül a civilek számos dolgot tanulnak, így 
kreativitásuk is megnyilvánul. Azonban annak eredménye
ként, hogy a nonprofit szervezeteket szabályozó törvény 
rendszere a közigazgatási tevékenység kiszervezésének 
céljából alakult ki, a szervezetek nagy része közigazga
tási szerződéseket köt, és állami normatív támogatásokra 
alapozva tevékenykedik -  ezáltal az említett „kreativitás” 
jelentősen korlátozódik, az NPO-k a közigazgatási szer
vek „kiterjesztései” lesznek. Stabilitásuk szempontjából 
saját maguk finanszírozása valószínűleg kívánatosabb 
lenne. Továbbá az NPO-alapitás feltételeinek enyhítésénél 
-  Tanaka értékelése szerint -  fontosabb, hogy kizárólag a 
magas minőségű szervezeteknek biztosítsák a jogi szemé
lyiséget. annak érdekében, hogy a civil szervezeti tevé
kenység jobban találkozhasson a társadalom igényeivel.

Másrészt viszont a saját kezdeményezésre ellátott köz
feladatokban látható trend a mennyiségtől a minőség felé 
vezet. Ehhez kapcsolódik a „Kiváló NPO Standardok” 
című program is, amelynek célja a minőség és az átlát
hatóság, a transzparencia növelése, ugyanakkor a non
profit szervezetek együttműködésének és versengésének 
kiegyensúlyozása.

Kumada Shiro (Kanazawa Egyetem) prezentációjának 
témája A gyengék védelme a fogyasztóvédelmi jogban és 
az állam volt. Elmondása szerint ebben a körben már lé
teznek jelentős elméleti teljesítmények, például Oomura 
Atsushié, aki Fog\>asztói jog  című kézikönyvében a poszt
jóléti állam szerepét vizsgálta a fogyasztóvédelmi jogban. 
E körben a különféle plurális fogyasztói igényekre adan
dó válaszként az „adaptív állam” megteremtését szorgal
mazza, mely a piac funkcióit megtartva, így a forgalmazó 
és a fogyasztó önrendelkezési jogát is tiszteletben tartva 
építi fel a fogyasztói jogot. Ezt a koncepciót a „fogyasz
tó támogatásának” nevezi, melynek eszközei például a 
tájékoztatás, az oktatás, a tisztességes verseny fenntartá
sa, a fogyasztói szerződések jogának felülvizsgálata és a 
fogyasztói jogviták rendezésének biztosítása. A lényeges 
elem az, hogy minél több ponton biztosítson lehetősége
ket.. Az előadás bemutatta az állam szerepét és annak plu- 
ralizálódását a „fogyasztó segítése” koncepció körében; 
először a fogyasztóvédelmi törvényben és a fogyasztói 
alaptörvényben megjelenő „consumer citizenship” kon
cepciót és az ahhoz kötődő hagyományos elméleteket, 
majd az állami szerep többrétegűvé válását az ún. „tisztes
ségtelenségi klauzulán” keresztül.

Sugetomi Mieda (Hősei Egyetem) A korlátozottan 
cselekvőképes nagykorúak támogatása és a civil szerve
zetek című előadása állam, civil társadalom és állampol
gár kapcsolatát vizsgálta a „segítő társadalom” koncepció 
kialakításának lehetőségéből kiindulva. E körben az egyik 
legfontosabb fejlemény véleménye szerint a 2005-ös 
nagy-britanniai Mentái Capacity Act megalkotása, mely 
a korlátozottan cselekvőképes nagykorúak gondnokságá
nak új szabályozásában kísérletet tesz az „önrendelkezés 
támogatása” koncepció érvényesítésére. E törvény szerint, 
a gondnok a „képviselt akarat-elhatározás” koncepció (a 
gondnok dönt a gondnokolt érdekében) helyett lehetőség 

_  szerint magának a gondnokoltnak az önálló döntését tisz- 
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teletben tartva az „önmeghatározás támogatását” kell biz
tosítania a következő alapelvek szerint:

1. az akarat-elhatározási képesség feltételezettségének 
elve.

2. a „megerősítés” (ti. a gondnokolt megerősítésének) 
elve,

3. az elv, amely szerint az objektíve irracionális cselek
vés még nem jelenti azt, hogy a személy ne rendelkezne 
akarat-elhatározási képességgel,

4. a gondnokolt „legfőbb érdekének" figyelembe véte
lével való eljárás elve,

5. a lehető legkisebb mértékű beavatkozás elve (lehe
tőleg minél inkább a gondnokolt akarata érvényesüljön).

E törvény óta Nagy-Britanniában egyre inkább a civil 
szervezetek és magánszemélyek látják el a gondnokságot. 
Japán szempontjából azonban kérdéses, hogy egy ennyi
re eltérő kulturális erőforrásokkal rendelkező országban 
mennyire tudják hasonló módszerrel szabályozni a kér
dést. Egy hasonló „civil gondviselő” intézmény bevezeté
sére ugyan itt is sor került, de ez közfunkció volt, közigaz
gatási jogi kötelezettségekkel.

A civil társadalom elméletében mindig fontos kérdés, 
hogy az azt felépítő „civileknek” milyen képét rajzoljuk 
fel. Az eddigi elméletek nem foglalkoztak a felépítő egyé
nek akarat-elhatározásának lehetséges korlátozottságával. 
A saját (magán-) előny megkülönböztetésének és annak 
túllépése révén a „köz” előnyének megkülönböztetésére 
nem képes emberek kiesnek a gazdasági kapcsolatokból 
-  a mindennapi életben és a politikai gyakorlatban teljes 
értékű személyként való elismerésük is ritka (vö. válasz
tójog hiánya). Ezen megfontolások eredménye egy „ref
lexíve hasznát élvező/fogadó tárgy/objektum”, azonban a 
2005. évi törvény nagyjából megteremti ezek szubjektum
ként való kezelését. Újszerű kutatási terület tehát, hogy ez 
mennyiben vezethet a civil társadalmat alkotó egyén, a 
„civil” fogalmának újraformálásához, illetve a „civil” mi
nőség kiterjesztéséhez.

2.2. Az állam i szabá lyozás  
és a civil/társadalom szerepe

Moori Tooru (Kyoto Egyetem): A közigazgatás szupremá- 
ciájának „kinyitása" és annak jogelmélete című előadá
sában idézte Christoph Möllers véleményét, amely szerint 
a 20. század utolsó évtizedének államelméletére legna
gyobb hatást gyakorló és azzal szemben legizgalmasabb 
kérdéséket-problémákat felvető terület már nem az alkot
mányjog, hanem a közigazgatás. A civil szervezetek egyre 
fontosabb szereplőivé válnak az állami funkciók gyakor
lásának is; kialakul a „nyitott jogállam” intézménye, mely 
a zárt közigazgatási szervezetektől a nyílt hálózatokig 
való fejlődéssel jellemezhető. Természetesen ezek csak a 
tényleges intézkedéstervezetek, szakpolitikák megítélésé
re korlátozódnak -  de a hagyományos közjogtudomány 
szempontjából még így is különleges intézményeknek te
kinthetők.

Az alkotmányjogban ugyanakkor elismert (sőt nélkü
lözhetetlen) gyakorlat, hogy a kormány (kabinet), amely



elsősorban nem szakmai személyzetből áll, vezető sze
repet töltsön be a közigazgatásban. Másrészt azzal kap
csolatban, hogy az egyes közigazgatási intézmények által 
külön-külön kialakított szakpolitikáinak legitimációját 
biztosító helyzetet hogyan értékeljük, még nem halmozód
tak fel elméletek. Ha a hagyományos képviseleti demok
rácia módszereivel (választásokon és politikai pártokon 
keresztül) kialakított legitimáció válságban van, akkor a 
legitimációnak az egyedi közigazgatási szervekhez való 
kötődését kell növelni különféle módszereken keresztül, 
így a közigazgatási jogban az elmúlt évek közigazgatási 
reformjaihoz kapcsolódóan a „köz és magán együttműkö
dése" (public-private partnership) koncepcióját alkalmazó 
új közigazgatási intézmények születnek. In jelennek meg 
az állami közhatalmat/autoritást igazoló „demokrácia” át
formálódására reflektáló elképzelések.

Moori ezután a közigazgatási szupremácia „kinyitásá
nak” tényleges megnyilvánulási formáit vizsgálta. A Ja
pánra jellemző közigazgatási útmutatások (administrative 
guidance) intézményét kritikailag elemezve kimutatta, 
hogy ezekben többnyire meghatározó a politikai befolyás. 
Ezután a demokratikus legitimáció lehetséges formáit 
tekintette át a közigazgatási reform folyamatában, ame
lyekkel kapcsolatban felmerül a legitimáció tartalmának 
a kérdése. A döntések esetleges érintettjeinek (nyertesek 
és vesztesek) részvétele általi demokráciaerösítést erőtel
jes viták övezik Németországban is -  az előadás ezekre is 
kitért. A japán jog újabb intézményei közül a szupremácia 
„nyitására” felhozható példák a közigazgatási döntésho
zatalban való „közérdekű megjegyzés” (public comment) 
lehetősége, a várostervezési eljárás során „nyilvános ülés”, 
illetve a politikai irányvonalról való döntés során vizsgá
ló bizottság alakítása. Ez utóbbin azonban a lehetséges 
résztvevők köre korlátozott. Fontos még kimutatni eme 
intézmények lehetséges korlátáit: a public comment nem 
kellőképpen összefogott, ezért alkalmazásának nincs sok 
értelme; kétséges, hogy a vizsgáló bizottság ülésén részt 
vevő szakértők és érintettek ténylegesen „civileknek” te
kinthetők-e; és hogy a nyilvános ülés tényleg nyilvános-e. 
Úgy tűnik, a közigazgatás számára a demokratikus legiti
máció gyűjtése még mindig neuralgikus kérdés.

Nasu Kosuké (Setsunan Egyetem) A civil társadalom 
nem politikai alapjai című ismertetője szerint napjainkban 
a polgárok közösségeinek önrendelkezési képességére és 
az állami közösséggel fennálló kapcsolatukra kérdező 
elméletek különleges figyelmet érdemelnek. Még ha a 
kormányzattól való függetlenséget, a kormányzati tevé
kenységhez kívülről kapcsolódást és kiegészítő jelleget 
hangsúlyozzuk is, az e problémával foglalkozó kutatások 
nagy része számára a civil társadalom önmeghatározó/ 
önrendelkezö jellegű, egymásra/saját magára irányuló te
vékenysége közpolitika-formálásra és politikai reformok
hoz való hozzájárulásra korlátozódik -  ez a hagyományos 
elméletek közös pontja. Kétséges azonban, hogy az ilyen 
jellegű teijedelemmeghatározás nem szűkíti-e le túlságo
san a civil társadalom elméletét. Nasu véleménye szerint 
a civil társadalmat felépítő „polgárok” (civilek) a közös 
ügyek iránti elkötelezettségből való társulásának csoport- 
érdek realizálására végzett tevékenységekre korlátozódó

vizsgálata bizonyos hiányérzetet hagy bennünk. Ezért ez 
az előadás a fentiek figyelembevételével a modem civil 
társadalomelméletek alapján az államtól független, önálló 
létének bázisát és annak jelentőségét ragadta meg, vagyis 
a civil társadalom gyakorlatának nem politikai, illetve po
litika előtti alapjait.

Az emberek polgárként (civilként) való tevékenysége
inek általános jellemzője, hogy az egyének a mindennapi 
életből és társadalmi gyakorlatból időlegesen kiszabadul
va a rendelkezésükre álló cselekvési térben azt a dolgot 
teszik, amit szeretnének, s ebben bárki részt vehet -  és 
mindez legitimációs szükségleteitől mentes, szubjektív, 
részleges, helyi kérdésekre korlátozódó, „próba-szeren
cse” jellegű tevékenység formájában nyilvánul meg. Az 
ilyen aktivitásnak sokszor politikai-gazdasági nyeresége 
van, illetve a közérdek előmozdításával jár, de a résztve
vők oldaláról ez többnyire másodlagos a tevékenységük 
önmeghatározó jellegéhez képest. Tehát a civil társadalom 
nem politikai mozzanatára figyelemmel annak alapja az 
önrendelkezö „nem köz" tevékenység szélesedése-mélyü- 
lése, de mindez ugyanakkor a politikai funkció felépíté
sének és önrendelkezésének forrása is. A civilek az ilyen 
tevékenységek szabad gyakorlásán keresztül elérik a „ci- 
toyen” minőséget (önbecsülést), s valójában ez tekinthető 
a civil társadalom legfontosabb motivációjának. (Az elő
adó ugyan nem hivatkozott rá, de véleményem szerint ez 
a fajta „tágító” megközelítés Csíkszentmihályi flow-elmé- 
letét idézi fel a civil társadalom motivációira alkalmazva.)

történeti szem le '—

2.3. G lobalizáció  és civil társadalom

Endo Ken (Hokkaido Egyetem) Globális kormányzás, 
állami szuverenitás és civil társadalom az Európai Unió 
példáján című előadásának alapkérdése, hogy a határok 
fölött átnyúló (globális) kormányzást korunkban legradi
kálisabban megvalósító EU esetében kialakul-e egy kö
zös, európai szintű civil társadalom?

Kétségtelen, hogy a globalizáció folyamatával számos 
probléma átlépi a nemzethatárokat, és ezek kontrollálásá
ban már nem az állam, hanem a közösség játszik szere
pet. A szuverenitás hagyományos elképzelésétől eltérően 
a többi országban is megjelenő problémák is szabályozás 
tárgyává válnak, és az államon kívül a nemzetközi szer
vezetektől a nem kormányzati szervezetekig számos új 
cselekvő és cselekvési szintér jelenik meg. Ebből a szem
pontból az állami szuverenitás és a globális kormányzás 
között súrlódás keletkezik.

Másrészt a jelenségek határokon átívelő jellege miatt 
egyre inkább nem kielégítő az államon belülre irányuló 
szabályozás. A globális kormányzás, az alanyok és szín
terek pluralitásával együtt, a felelősség elosztásának (ki 
miért felel) vonatkozásában a demokratikus legitimáció 
szempontjából is problematikus. Ez az a pont, ahol még 
mindig vissza kell térni a régi állam határai közé (az állam 
re-vitalizálása).

A határátlépő problémák kontrollálása és az állam ke
retei közé való visszatérés szükségessége kapcsán az EU 
példája különösen érdekes, itt ugyanis ezek mellett hosszú



ideje már számos egyéb területen is létezik szabályozás. 
Ebben az értelemben az EU a globális kormányzás legtö
kéletesebb létező példája. Azonban még ebben a „legtöké
letesebb megvalósításban” is a szabályozás kikényszeríté
se és a legitimáció folyamatos problémákkal küszködik, 
és ez azt jelenti, hogy -  mint fentebb említettem -  „re- 
vitalizálni” (újraéleszteni) kell az államot; így a globális 
kormányzás legtökéletesebb példája egyben kudarcának 
példája is.

A „köz” (public) új keretei, a civilek jogai, a demok
rácia és az alkotmányosság fogalmai az EU keretében, 
annak tökéletes megvalósítása esetén, mind megszaba
dulnának a korábbi nemzetállamhoz kötött kereteiktől. Ha 
például a szuverenitást vizsgáljuk, a hagyományos szu
verenitáskoncepció továbbélése mellett a többdimenziós/ 
közös szuverenitás lehetőségét és a szuverenitás teljes 
megszűnésének lehetőségét látjuk együtt létezni -  jelen
leg azonban még egyik irány sem diadalmaskodott.

Endo lehetséges megoldásként felveti a határokon át
nyúló civil társadalom kialakulásának lehetőségét. A vi
lágháború utáni nagy gazdasági növekedés időszaka óta 
Európa társadalmai egyre inkább konvergálnak (köze
lednek) egymáshoz, így elméletileg is egyre inkább le
hetségessé válik az egységes európai civil társadalom 
megszületése. Az egyik első lépés ebbe az irányba az Eu
rópai Parlament közvetlen választásának bevezetése volt. 
Természetesen a társadalmak konvergálása nem azonos 
az uniós polgárok egyetlen néppé válásával. E vonatko
zásban a nemzeti parlamentáris demokráciák modelljein 
alapuló kontrol lmechanizmusok az EU esetében nehézke
sen működnek, és ezzel számos kritikát vonnak magukra.

További probléma, hogy a parlament mérsékelt jelen
tősége miatt vajon mennyire nyílik tényleges részvételi 
lehetőség a civil társadalom számára. Míg az EU civil 
társadalmának fenntartásához szükséges szervezeti ala
pok megvannak, addig az „európai civil” identitás gyenge 
maradt, és nem is látszik az erősödés tendenciája. Létezik 
azonban egy olyan tendencia is, amely apró lépésekben 
ugyan, de egyre inkább a demokratizálódás felé mutat. Az 
EU legitimációjára és a civil társadalom szerepére nézve 
egy olyan modell látszik a leginkább kívánatosnak, ame
lyet az egyes nemzeti szinten működő civil társadalmak 
analógiájára kell elképzelni.

E prezentáció témájával kapcsolatban véleményem 
szerint különösen érdekes lehet Magyarország mint EU- 
tagállam számára, hogyan is látják az Unió koncepció
jának problémáját a világ másik oldaláról. Ázsia szem
pontjából érdekes kérdés, hogy van-e bármilyen kilátás 
hasonló integrációra. A közeli jövőben minden bizonnyal 
nem, mivel a gyarmatosítás tapasztalatainak emléke miatt 
ezek az államok kényesen figyelnek a szuverenitásukra, 
legalábbis politikai téren.

Taniguchi Koichi (Tokyo Metropolitan Egyetem) 
Globalizáció és a közösség sorsa, avagy a civil társadal
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mi szolidaritás!szolidaritás hiánya és az állam szerepe 
című prezentációja a köz és magán, avagy hagyományos 
fogalmak szerint az állam és a társadalom kettősségét 
a közösség koncepciójának perspektívájából vizsgálta. 
Célja a civil társadalom (vagy e prezentáció esetében 
tágabban: polgári társadalom) elméletének újraépítése a 
közösség -  állam -  piac kontextusában. A „civil” mint 
magánérdeket követő egyén és a „társadalom" napjaink
ban elsősorban a „piac” intézményén keresztül kapcsoló
dik jól-rosszul össze, e vonatkozásban az egyén azonban 
inkább mint „fogyasztó” jelenik meg. Ilyen értelemben 
a „közösségiség” gyakorlása nem írja le minden vonat
kozásban a civilek szerepét. Igaz, hogy léteznek „fo
gyasztói jogok” és „fogyasztói szervezetek”, azonban a 
fogyasztó mégiscsak elsősorban a befogadás szubjektu
maként, és nem résztvevő állampolgárként létezik; ennél 
fogva törékeny, sebezhető (vulnerábilis) szubjektum. Ezt 
a törékenységet elsősorban a globalizáció kontextusában 
vizsgálhatjuk, s ennek egyik megnyilvánulási formá
ja a bevásárlóközpontok (shopping malis) létezése is. 
A vulnerabilitás nem csak az egyén, hanem a közösség 
szintjén is megjelenik, arra is hatást gyakorol, mivel a 
társadalmi kontextus meghatározza a „civil”-eket, így 
általában a közösséget is. Kérdés azonban, hogy csaku
gyan nem nyerünk-e semmit ezzel a változással, és ha 
igen, akkor mit nyerünk?

2.4. Összefoglaló kommentár

Sugita Atsushi (Hősei Egyetem) összefoglalója szerint az, 
hogy milyen formában ragadjuk meg az állam, a piac és a 
civil társadalom kapcsolatát, elsőrendű fontosságú korunk 
társadalmainak megértése szempontjából. Az állam és a 
kormányzat hatékonyságcsökkenésének korában a piaccal 
szemben elvárásokat támasztó libertariánus elméletek, il
letve a civil társadalommal szemben elvárásokat támasztó 
kommunitariánus elméletek közeledését láthatjuk. Ennek 
keretében a piac és a civil társadalom közötti súrlódásos 
kapcsolat absztrahálásával sokan a kooperáció fontossá
gára hívják fel a figyelmet. A globalizáció előrehaladásá
val a gazdasági társaságok meghatározó szervezeti mo
dellé váltak. A „piacosított politikai erő” kiterjedésével, a 
politikai befolyáson keresztül az állam és a kormányzat 
visszaszorítását várják. Ebben a folyamatban, még ha a 
politikai befolyás területe időnként meg is növekszik, a 
politika által szabályozhatatlan területek is sokasodnak, és 
kérdés, hogy ez nem vezet-e vajon a politika kimúlásához. 
Japán esetében a középszintű szervezetek (szakszerveze
tek, kereskedelmi kamarák) gyengesége miatt kétséges 
továbbá, hogy kialakul-e egyáltalán megfelelő civil társa
dalom.

Szaniszlai Péter
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