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A függetlenedő államok tisztában voltak azzal, hogy
az anyaországtól való elszakadásuk a valódi harcok kez
detét, semmint végét jelentette. Az angol - elsősorban
katonai - veszély miatt valamilyen módon össze kellett
fogniuk anélkül, hogy frissen elnyert függetlenségüket
feladnák. Első próbálkozásuk a konföderáció volt. Alapí
tó irata, a Konföderációs cikkelyek (Articles o f ConfedeA jogalkalmazás gyökerei az ration) az Amerikai Egyesült Államok első alkotmánya.
U SA jogtörténetében
Az első cikk a konföderáció „stílusaként” említi az Ame
rikai Egyesült Államokat.2A második cikk egyértelművé
teszi a szöveg szerzőinek, illetve rajtuk keresztül az ál
lamok képviselőinek prioritását. Eszerint „minden állam
1. Bevezetés
megőrzi szuverenitását, szabadságát és függetlenségét”,
továbbá mindazon „hatalmat, joghatóságot és jogot”, ami
nem kerül kifejezetten a Konföderációs Kongresszus ha
inden államszövetség, szupranacionális, illet
táskörébe.3
ve transznacionális együttműködés újra és újra
Ez a szöveg három szempontból jelentős: először is el
küzd azzal a kérdéssel, hogy ki jogosult jogot al
sőként fejezte ki, hogy a „szuverén, szabad és független”
kotni, és milyen hatállyal, illetve ki melyik jogot jogosult
alkalmazni, és milyen hatáskörben. Az Amerikai Egyesült
államok megőrzik önállóságukat, hogy egyértelművé te
Államok államalapításának körülményei kiváló példa
gye az államok egymáshoz való és nemzetközi szempont
ból vágyott jogállását. A konföderáció jellegét kimondó
ként szolgálnak a föderális állammodell megvalósulásá
első cikkely után rögtön ez a rendelkezés következett,
ra. Számos kérdés és kihívás válasz vagy megoldás nélkül
és csak a harmadik cikkely foglalkozott az önálló álla
maradt a XVIII. század végén, mégis egy olyan rendszer
mok szövetségének jellegével. Másodszor, ez a cikkely
alapjait fektették le a szövetségi Alkotmányban az Alapító
kimondta és egyértelművé tette az államok primátusát a
atyák, ami a mai napig - fontos hozzátenni, a bíróságok
konföderatív berendezkedésben azzal, hogy mindaz, ami
aktív közreműködésével - működik.
nem kerül kifejezett rendelkezéssel a konföderáció hatás
Jelen tanulmány bevezetőként szolgál e témakör jogal
körébe, az az egyes államoknál maradt. Modern fordulat
kalmazásra vonatkozó kérdéseibe. Az első rész az 1787. évi
tal élve, a vertikális hatalommegosztás elve az államok
philadelphiai Alkotmányozó Gyűlés előzményeit és egyes
elsőbbségét rögzítette a konföderációban. Harmadszor
vitatott kérdéseit mutatja be, különös tekintettel a horizon
pedig, a fent említett horizontálisan elváló hatalmi ágak
tális és vertikális hatalommegosztás elvére. A második rész
listájának hiányossága figyelhető meg, hiszen a cikk szö
az amerikai jogalkalmazás - és szerepéből adódóan a jog
vege „hatalom, joghatóság és jog” delegálásáról beszél.
fejlődés - elengedhetetlen elemét, az ún. judicial review el
A cikkely végén szó esik ugyan a Kongresszusról, de ez
járást, a szövetségi jogban való megjelenését és tartalmát
zel együtt is csak a törvényhozó és az igazságszolgáltató
mutatja be. A harmadik rész az igazságszolgáltatás hatalmi
ágak jelentek meg, a végrehajtó hatalom nem. A Konföde
ágára koncentrál, bizonyos kihívásokat hangsúlyozva, ami
rációs cikkelyek közül a harmadik szabályozta azt, hogy a
vel a szövetségi és tagállami szintek jogalkalmazása küzd.
szuverén, szabad és független államok „szoros baráti tár
A tanulmány végén rövid zárszó foglalja össze az amerikai
sulatra” léptek egymással.4
jogalkalmazás gyökereinek alapjait.
A Konföderációs cikkelyek a későbbiekben sem pó
tolták a hiányosságot, nem hoztak létre közös végrehajtó
hatalmat. A törvényhozó hatalom az egykamarás Kong
2. A horizontális és vertikális
resszus formájában jelent meg, ahova minden állam leg
hatalommegosztás elvének megjelenése
alább két, legfeljebb hét képviselőt delegálhatott, akiknek
az amerikai alkotmányozás során
azonban együtt csupán egy szavazata volt.5Ugyanez a tör
vényhozó hatalom gyakorolta a végrehajtó hatalom egyes
feladatait, így például a nagykövetek kinevezési jogát, a
Az Amerikai Egyesült Államokat alapító tizenhárom ko
nemzetközi egyezményekben való részvételről való jogát,
lónia az 1776. július 4-én kiadott Függetlenségi nyilat
ahogy a háború és béke kérdéseit illető döntés jogát is.6
kozattal vált kolóniából állammá.1 A Függetlenségi nyi
A Konföderációs cikkelyek felhatalmazták a Kongreszlatkozatban az amerikai kolóniák által sérelmezett angol
szust egy bizottság kinevezésére, amely az ülésszak szü
királyi intézkedések listája semmilyen jelét nem adta
netében a kongresszusi teendőket tovább vitte, és afféle
annak, hogy ezeket adott államelméleti rendszer szerint
bizottsági kormányként, avagy csoportos államfőként mű
gyűjtötték volna csokorba. Mai szemmel könnyen csopor
ködhetett.7
tosíthatók a sérelmek többé-kevésbé hat kategóriába, így a
A horizontális hatalommegosztás hiánya a konföde
három klasszikus - törvényhozó, végrehajtó, igazságszol
ráció szintjén nemcsak a végrehajtó hatalom hiányában
gáltató - hatalmi ágon túl a katonai, gazdasági és a népet
közvetlenül érintő témakörökbe. Ennél tovább a nyilatko
volt megfigyelhető, hanem abban is, hogy a Kongreszszus legfelsőbb igazságszolgáltató fórumként működött
zat nem ment, nem szólt az egyes államokról, illetve azok
közre minden olyan kérdésben, ami két vagy több állaesetleges összefogásáról sem.
Beke-Martos Judit

A szuverenitás szerepe a
föderális államrendszerben
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mot érintett. Ebből a célból egy külön eljárással jelöltek
ki bíróságokat a felek aktív közreműködésével, illetve
annak hiányában a Kongresszuson keresztül. Ez a bíró
ságválasztó eljárás a választott
bírósági bírók kijelölésének és
az esküdtszéki voir dire-nek
az ötvözeteként írható le.8 Az
így létrejövő bíróságok egy
szerű többséggel döntöttek az
adott ügyben. Érdekes módon
a Konföderációs cikkelyek
külön említették az államok
törvényhozó és végrehajtó
hatalmi ágait, de ugyanezt a
különbséget a konföderáció
szintjén nem tették meg.
Mindezen nehézségek el
lenére a Konföderációs cik
kelyek létrehoztak valamiféle
együttműködést a szuverén
államok között. Az 1777-ben
írt dokumentum 1781-ben lé
pett hatályba. Idővel, ahogy
a konföderáció a mindennapi
problémákkal
szembesülve
sorra mutatta ki hiányosságait,
egyre erősebbé vált a lobbite
vékenység annak érdekében,
hogy a Kongresszus szövetsé
gi gyűlést hívjon össze a cik
kelyek módosítása céljából.
A kezdeményezést több ne
ves személyiség is támogatta,
így például Alexander Hamilton és James Madison. 1787.
február 21-én a Konföderációs Kongresszus határozatot
fogadott el, melyben gyűlés összehívását indítványozta,
de azzal a kizárólagos hatáskörrel, hogy a Konföderációs
cikkelyeket módosítsák.10A reformok szükségességét so
kan értették, mégis erős ellenérzéseik voltak bármiféle
szorosabb együttműködést illetően, hiszen úgy érezték,
fölösleges volt kivívni függetlenségüket, ha most a brit
parlament helyett az amerikai Kongresszus szándékozná
megadóztatni őket.11
Az alkotmányozó gyűlés összehívásáról szóló kong
resszusi határozatot követően, még a gyűlés összehívása
előtt megkezdődtek a tárgyalások és esetleges módosítási
tervezetek vitái tagállami körökben. A virginiai delegá
ció tagjai aktív levélváltásokkal egyeztettek a gyűlésen
bemutatni kívánt tervezetük részleteiről. James Madison
készítette el azt a szövegtervezetet, amit 1787. május 29én, az alkotmányozó gyűlés harmadik munkanapján,12
Edmund Randolph mutatott be, és a mai napig „Virginia
Plan” néven ismert. Madison 1787. április 16-án George
Washingtonnak írt levelében magyarázattal kívánt élni a
javaslat egyes kérdéseit illetően. Két részlet jelentős ebből
az írásból a jelen témát illetően: egyrészt kifejtette, hogy
az államok teljes önállóságának megőrzése lehetetlen,
amennyiben a szuverenitást összesíteni kívánják, viszont
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valamennyi állam egy köztársaságba történő egyesítése
célszerűtlen és elérhetetlen, így valamilyen köztes meg
oldásra, eredményét tekintve valamilyen hatalommegosz
tásra volt szükség.13 Madison
ezt követően részletesen kitért
a képviseleti rendszerben ja
vasolt változtatásokra, a vétó
jogra és az igazságszolgáltatás
fölött gyakorolható kegyelmezési jog kérdéseire. Hang
súlyozta, hogy a föderális
szintnek az államitól függet
lennek kell lennie, hiszen csak
így biztosítható az unió érde
keinek megfelelő képviselete.
A másik kiemelendő pont a
szövetségi végrehajtó hatalom
szükségességének elismerése,
bár Madison ekkor még nem
tudott javaslatot tenni sem a
hivatal kialakításának módjá
ra, sem pedig hatáskörére.14
Az alkotmányozó gyű
lés 1787. május 25-én kezd
te meg munkáját a szüksé
ges hét állam képviselőinek
jelenlétében.15 A gyűlés sorra
meghallgatta és megvitatta a
virginiai tervezetet, a Char
les Pinckney-féle tervezetet, a
New Jersey-tervet, illetve Ale
xander Hamilton tervét, majd
viták és egyeztetések - adott
esetben bizottsági kompro
misszumok - után az Alkot
mány első tervezetét.16 Mindezek alapján, a külön kijelölt
öttagú stílusért felelő bizottság17 1787. szeptember 15-én
előterjesztette szavazásra a végleges szöveget, amelyet a
delegáltak elfogadtak, és szeptember 17-én aláírtak.18 Az
alkotmányozó gyűlés különös figyelmet szentelt a képvi
seleti elv szabályozásának, a végrehajtó hatalom kialakí
tásának, az államok közötti egyenlőség megteremtésének,
a rabszolgakérdésnek, a szövetségi főváros kialakításának
és még számos egyéb kérdésnek.
A föderális rendszert illetően több vitára is sor került. Az
elsőre rögtön május 30-án. Edmund Randolph, a virginiai
delegáció tagja, úgy vélte, hogy a pusztán föderális állam
szerkezet nem megfelelő a Konföderációs cikkelyekben
megnevezett közös célok, így például a honvédelem meg
valósítására. Véleménye szerint ehhez egy felsőbbrendű
igazságszolgáltatásból, törvényhozásból és végrehajtásból
álló nemzeti kormányra lett volna szükség.20A szavazás
ra bocsátandó és határozathozatali kérdés először döbbent
csendet, majd hangos vitát váltott ki, annak ellenére, hogy
a horizontális hatalommegosztásra épülő kormány nem
volt újdonság, és az államok közül hatnak az alkotmánya
tartalmazott ilyen felosztást.21
A vita eredményeként a gyűlés tagjai a felsőbbrendű
és a föderális jelzők közötti különbségtételre koncent31
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ráltak, illetve arra keresték a választ, hogy mit is jelent
az alkotmánykiegészítéseket is, amelyek az Alkotmány V
egy föderális kormány egy nemzeti kormánnyal szemben.
cikkének értelmében az Alkotmány szerves részét képe
zik - felsorolt jogok nem értelmezhetők úgy, hogy más,
Madison magyarázata irányadó a gyűlés időtartamát és a
szövetségi alkotmányozást illetően, még akkor is, ha ez
a lakosságot más forrásból megillető jogokat korlátoz
zanak. A X. Alkotmány
azóta némiképp változott.
kiegészítés még ennél is
Madison szerint a föderális
egyértelműbben utal a szö
kormány államokra épül,
míg a nemzeti kormány
vetségi és tagállami szint
közötti viszonyra, amenyközvetlenül az emberekre.22
nyiben szabályozza, hogy
A nemzeti egységről való
azok a hatáskörök és jog
vitára nem találtak egyhan
körök, amelyek nem kerül
gú megoldást, sem május
tek kifejezetten a szövetségi
végén, sem pedig a nyár fo
szinthez, illetve nem estek
lyamán.
tagállami tilalom alá, a tag
A föderális felépítés
államokat, illetve az embe
kérdése június 21-én is
reket illeti.27
mét napirendre került.23 Az
Az Alkotmány és a IX.
alapvető problémát annak
a megoldása okozta, hogy
és X. Alkotmánykiegészí
miként és milyen jog-, il
tés szabályozta a vertikális
letve hatáskörrel hozzanak
hatalommegosztást a szö
létre egy szövetségi szintű
vetségi és tagállami szint egységet úgy, hogy azzal
horizontálisan megosztott
egy időben nem csökkentik
három hatalmi ága - között.
Eszerint, alaphelyzetben a
vagy korlátozzák, és legke
vésbé sem szüntetik meg az
hatás- és jogkörök az álla
mot illetik, kivéve, ha ki
egyes államok jog- és ha
fejezett delegált szövetségi
táskörét. Gouverneur Morhatás- vagy jogkörről van
ris24 nem tudott olyan ál
szó, mert akkor a szövetsé
lamszerkezetet elképzelni,
gi szint jogosult vagy köte
ahol két felsőbbrendű veze
tés létezik,25 annak ellenére,
les az adott területen lépni.
Ennek eredménye, hogy
hogy Madison kijelentette,
amennyiben van szövet
a szövetségi és állami ve
ségi jog, akkor azt illeti az
zetés párhuzamosan él az
amerikai rendszerben.26
elsőbbség,
egyéb esetben
James Madison19
viszont csak az állam sza
A vertikális hatalom
bályozhat vagy járhat el.
megosztás kérdésére a szö
Ezt az elméleti megosztást
vetségi Alkotmány csak
a gyakorlatban a bírósági jogalkalmazás és különösen az
részben adott választ, így ugyan létrehozott egy szövet
1803-ban kifejtett és kvázi szabályozott judicial review
ségi szintet, ahol a horizontális hatalommegosztás meg
eljárás részletezte. Fejlődése és fennmaradása, a szövet
valósult (szövetségi kétkamarás törvényhozás, szövetsé
ségi rendszer mai napig való működése a bíróságok aktív
gi végrehajtó és szövetségi igazságszolgáltató hatalom),
közreműködésének is köszönhető.
de ennek a szövetségi szintnek csak másodlagos szerepet
szánt, hatáskörét és jogkörét konkrétan megfogalmazta,
és amennyire ez lehetséges volt, kifejezetten delegálta.
A szövetségi szint csak azokban a kérdésekben járhatott
3. Judicial Review
el megfelelő hatáskör és jogkör birtokában, amelyeket az
Alkotmány kifejezetten szövetségi szintre utalt. Így első
sorban az Alkotmány I. cikk 8. szakasza tartalmazza a
A vertikális hatalommegosztás elvének megfelelően a
kongresszusi hatáskörök és jogkörök felsorolását, de szá
szövetségi joghatóság akkor lépett előtérbe, amikor egy
mos más helyen is megtalálható a szövegben a szövetségi
jogvita tartalmát tekintve abba a körbe esett, amire a szö
Kongresszus adott hatás- vagy jogkörökkel való felruhá
vetségi bíróságoknak az Alkotmány és a bírósági törvé
zása.
nyek hatáskört és jogkört biztosítottak. Minden egyéb
A vertikális hatalommegosztás konstrukcióját a Bili o f
eset tagállami joghatóság alá esett, sőt ezek a bíróságok
Rights, az első tíz alkotmánykiegészítés elfogadása to
voltak hivatva elsődlegesen eljárni. Kiindulópont volt a
vább tisztázta. A IX. Alkotmánykiegészítés leginkább a
tagállami és kivétel a szövetségi rendszer alkalmazása. Ez
Bill o f Rights értelmezését és alkalmazását kívánta segí
a megosztás relatív egyértelmű és a gyakorlatban is alkal
teni azzal, hogy kijelentette, az Alkotmányban - beleértve
mazható volt.
32
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Nem esett azonban szó sem az Alkotmányban, sem az
Legfelsőbb Bíróság eredeti joghatósággal rendelkezik, és
az ún. writ o f mandamus nem tartozik ebbe a körbe. Így
azt követő szövetségi törvényekben a jogforrások kollítehát a Kongresszus, amikor elfogadta a bírósági törvény
ziójának kérdéséről, sem arról, hogy ki, miért és milyen
13. §-át, amely a Legfelsőbb Bíróságot ilyen ügyekben
határok között dönthet, vagy akár köteles abban a hely
zetben dönteni, amikor
eredeti
joghatósággal
egy jogforrás a szövet
ruházza fel, túllépte de
ségi Alkotmánnyal ellen
legált hatáskörét, és egy,
az Alkotmánynak ellent
tétes. Ez az utóbbi azért
ír
emelendő ki külön, mert
mondó
jogszabályt alko
WPSift
^ JH
a szövetségi Alkotmány
tott.
a VI. cikk második be
Marshall,
miután
ói
kezdésében szupremámegállapította, hogy itt
ciát biztosít a szövetségi
egy tartalmat érintő el
Alkotmánynak, illetve
lentmondás figyelhető
az az alapján születő szö
meg a bírósági törvény
vetségi törvényeknek és
13. §-a és a szövetségi
olyan egyezményeknek,
Alkotmány III. cikkének
^ A
1
melyeket az Egyesült Ál
2. szakasz 2. bekezdése
V
*ML % Pa ""
lamok aláír. Ez a bekez
között, hangosan kez
1■' —
M ű fe
L____
dés kimondja, hogy az
dett gondolkodni arról,
John Marshall35
hogy ilyenkor vajon mi
ország valamennyi bírája
köteles ezeknek a jog
a teendő, és kinek a fel
forrásoknak a szupremáciáját fenntartani, tagállami alkot
adata ennek a megállapítása, illetve esetleges egyéb lépé
sek megtétele. Az Alkotmány szupremáciájának védelme
mány vagy jog nem lehet ezekkel ellentétes.28 Mást azon
ban erre vonatkozólag nem mond sem az Alkotmány, sem
érdekében, így Marshall, az egyetlen tartható megoldás
ez alapján a szövetségi törvények. Mivel az Alkotmány
ilyen helyzetekben az Alkotmánnyal ellentétes jogforrás
III. szakasza szerint a szövetségi bírósági rendszer több
alkotmányellenességének megállapítása, és így semmis
szintű és hierarchikus felépítésű, szó sem esik egy külön,
sé nyilvánítása. Ez a feladat pedig az igazságszolgáltatás
alkotmányos ügyekkel foglalkozó bíróság felállításáról.29
hatalmi ágára esik, amelynek ez nem csupán joga, hanem
A szövetségi szabályozás alapján tehát nincs válasz arra,
kötelezettsége is. Ezzel az ítélettel Marshall egy - már lé
hogy mi a teendő azokkal a jogforrásokkal, amik a szupretező, de jogforrásban még le nem fektetett34 - gondolatot
máciát élvezőkkel ellentétes szabályozást tartalmaznak.30
mondott ki és nyilvánított élő, alkalmazható joggá.
Erre a kérdésre a választ 1803-ban a Legfelsőbb Bíró
Ajudicial review, azaz a bíróság joga és kötelezettsége
ság elnöke, John Marshall fogalmazta meg a Marbury v.
az olyan jogforrások alkotmányellenességének és ebből
Madison31ügyben hozott ítéletében. Az akkor deklarált ún.
kifolyó semmisségének megállapítása, melyek a szuprejudicial review eljárás nem csupán hatás- és jogkört adott
márnát élvező jogforrásokkal ellentétesek, az az eljárás,
a bíróságoknak az ilyen jogvitákban az Alkotmány védel
ami mind a mai napig lehetővé teszi a szövetségi Alkot
mében való eljárásra, hanem egyenesen kötelezettségként
mány és az azon alapuló amerikai föderális államberen
fogalmazta meg azt. Az 1800-as évek elején kibontakozott
dezkedés működését.
jogvitában egy, a kinevezését kézhez nem kapó békebíró,
William Marbury a Legfelsőbb Bíróságtól mint elsőfokú
bíróságtól követelte a writ o f mandamus, azaz egy olyan
4. Az amerikai igazságszolgáltatás
utasítás kiadását, ami egy amerikai szövetségi hivatalno
hatalmi ága
kot a hatáskörébe eső kötelezettségének teljesítésére kö
telez. Marbury azt kívánta, hogy a Legfelsőbb Bíróság
kötelezze James Madisont, az 1801. március 4-én hiva
Az igazságszolgáltatás, a bíróságok kettős tevékenysége,
talba lépő külügyminisztert,32 hogy kézbesítse számára
így európai szemmel nézve nem csupán jogalkalmazó, ha
az ő békebírói kinevezését. Marbury keresetét az 1789-es
nem valamelyest jogalkotó, de mindenképpen jogfejlesztő
bírósági törvény 13. §-ára alapozta, mely ilyen ügyekben
munkássága miatt, a három hatalmi ág közül elsőként ér
eredeti, azaz elsőfokú hatáskört biztosított a Legfelsőbb
demel figyelmet.
Bíróságnak. John Marshall, aki Madison elődje volt abban
Az amerikai igazságszolgáltatási rendszer már a koló
a hivatalban, és maga zárta le Marbury megbízólevelét,
niákban működött, majd az Alkotmányt követően a szö
csak kézbesíteni nem volt már ideje, meglehetősen para
vetségi szint is kiépítésre került. Ennek megfelelően a
dox helyzetben találta magát.33
föderális szint a tagállami szint mintájára háromlépcsős
A probléma feloldását Marshall nem az ügy anyagi
bírósági intézményrendszert és ahhoz kapcsolódó eljárást
jogi eldöntésében találta meg, hanem megállapította a
dolgozott ki. A formai kereteket az Alkotmány III. cikke
szövetségi Legfelsőbb Bíróság hatáskörének hiányát arra
adta, az amerikai igazságszolgáltatási hatalmat egy Leg
hivatkozva, hogy az Alkotmány III. cikkének 2. szakasz
felsőbb Bíróság, és olyan további alacsonyabb szintű szö
2. bekezdése felsorolja mindazon ügyköröket, amiben a
vetségi bíróságok hatáskörébe utalva, amelyeket a Kong33
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resszus szükségesnek tart létrehozni.36 Az Alkotmány III.
cikkének 2. szakasza szabályozza a szövetségi bírósági
joghatóságot, ezzel megfogalmazva a vertikális hatalom
megosztás igazságszolgáltatásra vonatkozó egyes szabá
lyait. Ezt a szakaszt a XI. Alkotmánykiegészítés némi
képp módosította, és a bírósági törvények 1789-től kezdve
élettel töltötték ki.
Az amerikai jogalkalmazás működése több kihívással
is küzd. A föderális rendszerből adódó hatásköri megosz
tás csak egy a számos nehézség közül. Mind az eljárásjog,
mind pedig az anyagi jog területén kérdéses volt a kez
detekben például, hogy milyen szabályok alkalmazandók,
mikor, milyen mértékben alkothatnak jogot a bírák, és az
esetjogból származó jogelvek milyen alá-fölérendeltségi
viszonyban vannak a törvényhozás alkotta joggal.37 Az
1789-től kialakuló szövetségi bíróságok az anyagi jog
tekintetében a Kongresszus alkotta szövetségi törvénye
ket, az angol jogalkalmazás esetjogát38 és saját jogfej
lesztő jogértelmezésüket vette alapul a döntéshozatalnál.
Az idő előrehaladtával saját szövetségi esetjoguk került
előtérbe. A precedensjogi kötőerő, az ún. doctrine o f stare
decisis39 - mely szerint a meghozott döntések fenntartandók és kötelezően alkalmazandók a jövőben felmerülő
hasonló jogesetek eldöntésekor - határai és jogfejlesztést
gátoló mellékhatása időről időre felmerült. Nincsen egy
értelmű válasz a mai napig arra, hogy mikor, miért és mi
lyen okból köteles a bíróság korábbi ítéletét fenntartva a
precedensjogra alapozva ítélni, és mikor térhet el korábbi
döntésétől. Számos kísérlet volt e kérdés megoldására,40
de tekintve, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság bírái
teljesen önálló jogi személyiségek, akik adott esetben az
Alkotmány valós természetét illetően sem tudnak egyet
érteni, tehát, hogy egy élő dokumentumról vagy egy egy
szer régen megfogalmazott és kőbe vésett szövegről van-e
szó,41 nem várható a kontinentális szempontból tiszta és
egyértelmű válasz erre a kérdésre. Ez a kiszámíthatatlan
ság azonban csak a kontinentális jogászok számára okoz
nehézséget, az amerikai igazságszolgáltatás jól és stabilan
működik a precedensrendszer alkalmazásával.
A tagállami jogalkalmazás története a szövetségitől né
mileg eltér, hiszen korábban kezdődött, és függetlenségét
a szövetségi Alkotmány, és annak következtében az első
bírósági törvény vertikális hatalommegosztásra irányuló
szabályozásával sem veszítette el. Ami a szuverenitás sze

repét illeti, a tagállami fejlődést semmilyen módon nem
gátolta az önállóság elvesztésétől való félelem, így meg
figyelhető egy gyorsabb ütemű, a problémákra konkrétan
koncentráló fejlődés, aminek eredményeként a tagállamok
előbb alakítottak ki saját anyagi és eljárásjogi szabályokat
az alapul szolgáló koloniális rendszerből. Az Alkotmány
szupremácia-klauzulája révén a tagállami jog, sőt a tag
állami alkotmány is másodlagos szerepet kapott, de kér
déses maradt ennek a szabálynak a gyakorlatban történő
alkalmazása. Az 1803-as ítélettel tisztábbá vált a kép, de a
mai napig problémás az olyan helyzet tagállami rendezé
se, amikor egy szövetségi ítélet kapcsán a tagállam köteles
lenne saját alkotmányát módosítani.42 A tagállami jogal
kalmazás mára ötven különböző jogrendszert hozott létre,
ami bár nem teljesen független a szövetségi jogalkotástól
és jogalkalmazástól, mégis formailag teljesen önállóan
működik. Saját szabályrendszere van a jogi hivatást gya
korlók oktatására és a jogalkalmazásban való részvétel en
gedélyezésére, saját anyagi és eljárásjoggal rendelkeznek,
és végrehajtó hatalmuk ezt a tagállami jogot érvényesíti.
Az időről időre jelentkező jogalkalmazási összeütközések
feloldása a föderális állammodell természetéből adódóan
a szövetségi szint feladata, de azon változtatások tagálla
mi szinten való megvalósítása, a tagállam megőrzött és
elismert szuverenitásából adódóan a tagállam horizontáli
san megosztott hatalmi ágaira vár.

5. Zárszó
A szuverenitás szerepe egy föderális állammodell megvaló
sulásában ösztönző vagy gátló lehet. Az Egyesült Államok
esetében a tagállami ragaszkodás a szuverenitás megőrzé
séhez a szövetségi együttműködést sok szempontból gátló
hatást fejtett ki, ezért is kellett több körben, lépésről lépésre
létrehozni az uniót. Ugyanakkor a szuverenitás megbecsü
lése és féltése, a külső hatalom katonai támadásától való
valós félelem ösztönözte a függetlenné váló államokat bár
miféle együttműködésre, így ennek kifejezetten ösztönző
hatása volt az 1770-es évek Amerikájában. A kialakított ke
reteket a gyakorlati megoldások segítették, hogy egy műkö
dőképes és fenntartható rendszer jöjjön létre. A fennmaradó
két hatalmi ág, a törvényhozás és a végrehajtás története és
fejlődése további kutatást igényel.
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