
VIS SY BE AT RIX

Az individuális
alapjogvédelem kilátásai
az alkotmány-
bíráskodásban1

Mer re mu tat az al kot mány jo gi
pa nasz irány tû je?

A po pu lá ris ak ció el tör lé sé vel és a va ló di
al kot mány jo gi pa nasz be ve ze té sé vel át ren -
de zõ dött az alap jo gok vé del mé nek ha zai
esz köz tá ra. Az érin tet tek in dít vá nyo zá si jo -
gá ra vissza met szett, ám a ren des bí ró sá gok
jog ér tel me zé sé re ki ter jesz tett al kot má nyos -
sá gi fe lül vizs gá lat je len tõ sen át ala kít ja az
alkot mánybíráskodás ha tó su ga rát, egy út tal
ma gá ban hor doz za az al kot mány bí ró sá gi
alap jog vé de lem funk ci o ná lis meg úju lá sá nak 
le he tõ sé gét is: vegy tisz tán szem lél ve e vál to -
zá so kat, nem szür re á lis ví zió az egye di alap -
jog sé rel mek or vos lá sá val fog la la tos ko dó,
jog ke re sõ pol gá ro kat ki szol gá ló alkot mány -
bíró ság el jö ve te le. Az al kot mány jo gi pa nasz 
ma gyar sza bá lyo zás ban ki raj zo ló dó konk -
rét in téz mé nyi konst ruk ci ó ja, va la mint a
pa nasz el mé le ti és fo gal mi ke re te it kimun -
káló né met al kot mány bí rás ko dás azon ban
ke vés bé ka rak te risz ti kus for du lat for ga tó -
köny vét va ló szí nû sí ti.

Az egyé ni alap jog vé de lem tér nye ré se 
mint elvi le he tõ ség

Az 1989-es al kot mány fe lett õr kö dõ tes tü -
let alap jog vé dõ funk ci ó ja a jog al ko tó pro -

duk tu ma i nak fe lül vizs gá la tá ban, azon be -
lül is túl nyo mó részt az abszt rakt utó la gos
norma kontroll-indítványok el bí rá lá sá ban
me rült ki. Az alap jo gok ér vé nye sü lé sét egye -
di ügyek ben a ren des bí ró sá gok, a nor mák
szint jén pe dig az Alkot mány bíró ság (AB)
biz to sí tot ta, és e két bí rói tí pu sú alap jog vé -
de lem nek nem ala kult ki kö zös met sze te. Az 
AB így az alap ve tõ jo go kat az in dít vá nyo zó
konk rét jog sé rel mé re te kin tet nél kül, az
ob jek tív jog rend alkotmányossá gának vé -
del mé vel óvta. Ezen az abszt rakt szin ten
csak át té te le sen mû köd he tett köz re ab ban,
hogy az Al kot mány alap jo gok ra vo nat ko zó
dek la ra tív té te lei a pol gá ro kat érin tõ konk -
rét jog vi ták ban is ér vény re jus sa nak.2

Az al kot mány bí rás ko dást ért kö zel múlt -
be li vál to zá sok ki zök ken tik az Al kot mány -
bí ró sá got a már meg szo kott ob jek tív (abszt -
rakt) jog vé del mi alap ál lá sá ból, és a tes tü let
alap vé del mi funk ci ó ját el moz dít ják a szub -
jek tív (konk rét) jog vé de lem irá nyá ba. A po -
pu lá ris ak ció he lyé be lépõ (nota bene: azt
nem he lyet te sí tõ) al kot mány jo gi pa nasz
elõd jé vel szem ben ki fe je zet ten az alap jo gok
vé del mé nek, azon be lül is az alap jog vé de -
lem egyé ni e sí tett for má já nak tör utat. Ez
egyrészt az in dít vá nyo zó pol gá rok stá tu -
sát, más részt az al kot má nyos sá gi fe lül vizs -
gá lat tár gyát érin tõ vál to zá sok ban ér he tõ
tet ten. Az érin tett ség kö ve tel mé nyé nél fog -
va az AB el já rá sá nak pol gá ri kez de mé nye zé -
se im má ron fel tét le nül sze mé lyes ügy: a pol -
gár töb bé már nem az al kot má nyos ság hoz
fû zõdõ köz ér dek szol gá la tá ban, ha nem sa ját 
ügyé ben já rul a tes tü let elé, szub jek tív hely -
ze té nek job bí tá sát re mél ve.3 A pol gá ri kez de -
mé nye zés re in dult el já rás ezzel össze füg gés -
ben a szé les ér te lem ben vett, ál lam szer ve ze ti

1 A ta nul mány az Euró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Euró pai 
Szo ciá lis Alap társ fi nan szí ro zá sá val meg va ló su ló pro jekt
(TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003), va la mint az
OTKA ál tal tá mo ga tott K-81698. szá mú ku ta tás ered mé -
nye.

2 HAL MAI Gá bor: Az em ber i jo go kat védõ ma gyar or szá gi
in téz mé nyek = Em ber i jo gok, szer k. HAL MAI Gá bor–
TÓTH Gá bor At ti la, Bu da pest, Osi ris, 2003, 201. p.

 3 Az in dít vá nyo zó pol gár stá tu sá ban be kö vet ke zett vál to -
zás ér té ke lé sé hez lásd: SOMO DY Ber na det te–VISSY Be -
at rix: Ci ti zens’ Role in Cons ti tu ti o nal Ad ju di ca ti on in
Hun ga ry: From Ac tio Po pu la ris to Cons ti tu ti o nal Comp -
laint. Meg je le nés alatt. Rö vi dí tett ma gyar vál to zat:
SOMO DY Ber na det te–VISSY Be at rix: Az al kot mány bí rás -
ko dás jö võ je, Fó rum, Fun da men tum, 2011/4, 77–81. p.
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kér dé sek re is ki ter je dõ al kot mány bí rás ko dás 
he lyett alap jo gi bí rás ko dás ra kor lá to zó dott, 
ezen be lül vi szont el nyer te leg tel je sebb for -
má ját:4 az AB fel ha tal ma zást ka pott arra,
hogy fe lül vizs gál ja és az alap ve tõ jo gok tá -
masz tot ta kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en
akár kor ri gál ja a ren des bí ró sá gok alap jo gi
jog ér tel me zé sét. E vál to zá sok nál fog va az al -
kot mány bí rák min den ed di gi nél na gyobb
sze re pet vál lal hat nak az alap jo go kon esett
egyé ni jog sé rel mek or vos lá sá ban. 

Az AB ha tás kö ri re per to ár já ban meg je -
lent va ló di al kot mány jo gi pa nasz te hát in di -
vi du á lis jel le gé bõl fa ka dó an bi zo nyo san elõ -
idéz az al kot mány bí rás ko dás ban az ala nyi
jog vé de lem irá nyá ba mu ta tó hang súly el to -
ló dá so kat. Ah hoz, hogy tisz tá ban le gyünk e
hang súly el to ló dás mér té ké vel és ho za dé ká -
val, ne ve ze te sen az zal, hogy al kot mány jo gi
pa nasz szub jek tív jel le ge mennyi ben re for -
mál ja meg az al kot mány bí rás ko dás ka rak te -
rét, mit ígér az egyé ni jo gok ér vé nye sü lé se és 
az al kot má nyos ság ügye szem pont já ból, fel
kell tár ni az in téz mény konk rét je len té sét,
ren del te té sét. Ki in du ló pont ként a pa nasz ér -
vé nye sü lé sé nek ke re tet adó sza bá lyo zás ban
ke res he tünk tám pon to kat.

Ki lá tá sok az al kot mány jo gi pa nasz
sza bá lyo zá sá nak fé nyé ben

A funk ci o ná lis vizs gá ló dás hoz szét kell
szá laz nunk az al kot mány jo gi pa nasz kü -
lönbözõ tí pu sa it, mi vel ezek ren del te té sü -
ket tekint ve nem mu tat nak egy sé ges ké pet,
más-más nyo ma ték kal tar tal maz nak ala nyi
jog vé del met szol gá ló (szub jek tív), illetve a
jog rend al kot má nyos sá gát védõ (ob jek tív)
jog vé del mi ele me ket. En nek egyéb iránt fon -
tos kö vet kez mé nye, hogy az al kot mány bí -
ró sá gi alap jog vé de lem ka rak te rét je len tõ sen

de ter mi nál ja majd az, hogy a pa nasz kü lön -
bö zõ for mái – más ha tás kö rök höz ké pest és
egy más vi szony la tá ban is – mi lyen hang -
súly-lyal je len nek meg az AB te vé keny sé gé -
ben mind kvan ti ta tív, mind kva li ta tív ér te -
lem ben.

Min de nek elõtt rög zí ten dõ, hogy az al kot -
mány jo gi pa nasz há rom vál fa já ból ket tõ to -
vább ra is a nor mák al kot má nyos sá gá nak fe -
lül vizs gá la tát vár ja az Al kot mány bí ró ság tól. 
Ezek az el já rá sok is csak meg ha tá ro zott sze -
mé lyek al kot má nyos alap jo gá nak meg sér té -
se ese tén in dul hat nak ugyan, és adott eset -
ben jog or vos la tot is nyújt hat nak, ob jek tív
jog vé del mi ter mé sze tük el vi tat ha tat lan, hi -
szen el bí rá lá suk so rán az AB to vább ra is a
klasszi kus, jog sza bá lyi hi e rar chi át õrzõ sze -
rep kö ré ben mo zog. For ma bon tó, az AB ed -
di gi te vé keny sé gé tõl ide gen el já rást va ló já -
ban csak az al kot mány jo gi pa nasz „va ló di -
nak” ne ve zett for má ja, a bí rói jog al kal ma zás 
fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló el já rás hoz.

A nor mát tá ma dó pa nasz nak az a for má -
ja, amely nek út ján a pol gá rok köz vet le nül,
bí rói dön tés köz be jöt te nél kül tá mad hat nak 
meg jog sza bá lyo kat az AB elõtt (di rek te
Rechts satz ver fas sungs besch wer de), ro kon sá -
got mu tat a po pu lá ris ak ci ó ra in dult abszt -
rakt nor ma kont roll-el já rás sal. En nek az
alap jog vé del mi me cha niz mus nak két kri té -
ri um köl csö nöz szub jek tív jel le get: egy részt
a pa nasz tár gya, amely ki zá ró lag alapjog -
sérelmet elõ idé zõ jog sza bály le het (és pe dig
olyan, amely hez ab ovo nem kap cso lód hat
egye di bí rói ak tus), más részt az in dít vá nyo -
zó érin tett sé gé nek kö ve tel mé nye. Ész re kell 
azon ban ven ni, hogy e kri té ri u mok sem mi -
lyen vo nat ko zás ban nem ered mé nyez nek a
po pu lá ris ak ci ó nál ha té ko nyabb ala nyi jogi
jog vé del met, el len ben be szû kí tik az AB
moz gás te rét az ob jek tív jog vé de lem ben, hi -
szen az ilyen el já rás ban el bí rál ha tó jog sza bá -
lyok köre jó val szû kebb az ac tio po pu la ris
ke re té ben meg tá mad ha tó ak nál. A jog sza -
bályt tá ma dó pa nasz ob jek tív jog vé del mi
cél té te le zé sét mu tat ja az is, hogy ér de mi
elbí rálását csak alap ve tõ al kot mány jo gi je -
len tõ sé gû kér dé sek ala poz zák meg, azaz a

4 A va ló di al kot mány jo gi pa nasz mint a mo dern al kot -
mány bí rás ko dás utol só osz lo pa: Her bert BETHGE: Ver fas -
sungs ge richts bar ke it für die ne u en Län der = Ste u er recht,
Ver fas sungs recht, Fi nanz po li ti, hrsg. Paul KIRCH HOF et.
al, Festsch rift für Franz Kle in. Köln, O. Schmidt, 1994,
186. p.
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jog al ko tó nem a jog sza bály okoz ta jog sé re -
lem sú lyá hoz (szub jek tív ol dal), ha nem a
meg tá ma dott jog sza bály ál tal fel ve tett al kot -
má nyos sá gi kér dés hez (tár gyi ol dal) kap -
csolt be fo ga dá si kor lá tot.

Nem két sé ges te hát, hogy a szub jek tív
jog vé del mi ele mek kel emelt el já rá si aka dá -
lyok miatt az AB messze nem lesz ké pes az
ob jek tív jog rend oly mér té kû vé del mé re,
mint amek ko rá ra az ac tio po pu la ris nak kö -
szön he tõ en volt, ám az, hogy tény le ge sen
mek ko ra lesz a tá vol ság a két in téz mény ál -
tal biz to sí tott jog vé de lem kö zött, nagy ban
mú lik azon, hogy az AB ho gyan ér tel me zi
majd az érin tett ség kri té ri u mát. A tör vény -
szö veg, amely az al kot mány jo gi pa nasz e tí -
pu sá nak kez de mé nye zé sét csak „ki vé te le -
sen” te szi le he tõ vé, meg szo rí tó ér tel me zés
mel lett szól, amely nek az AB egye lõ re en ge -
del mes ked ni lát szik. Je len leg csak egyet len
köz zé tett dön tés ben ta lá lunk az érin tett ség
tör vé nyi kö ve tel mé nyét ci zel lá ló ér tel me -
zést,5 eb ben a tes tü let az ún. „kva li fi kált
érin tett ség” (qu a li fi zi er te Bet rof fen he it)6 né -
met dog ma ti ká ban ki mun kált fo gal mi tri á -
szát tet te ma gá é vá, mi sze rint az érin tett ség
ak kor áll fenn, ha az in dít vá nyo zót a tá ma -
dott nor ma sze mé lye sen, köz vet le nül és
tény le ge sen sér ti.7 Meg kell azon ban je gyez -
ni, hogy e kri té ri u mo kat az AB nem bon tot -
ta ki, így azok je len tés tar tal ma bi zony ta lan,
arra uta ló hi vat ko zás nél kül pe dig né met
pár ja i ké val sem azo no sít ha tó. A szó ban for -
gó dön tés ben az AB az érin tett ség hi á nya
miatt vissza uta sí tot ta azt a pa naszt, ame lyet
egy ci vil szer ve zet – tö mö ren és a vég le te kig
le egy sze rû sít ve – a ha ta lom meg osz tás kö ve -
tel mé nyé nek meg sér té sé vel elõ idé zett al kot -
má nyos jog sé rel mek re ala pí tott. A vég zés
jól il luszt rál ja, ho gyan vá lik a szub jek tív
alap jog sé re lem fel té te le az ob jek tív jog vé de -

lem kor lát já vá: ha az AB szo ro san a tör vény
ál tal elõ írt pá lyán ma rad,8 és szi go rú an ve szi
az érin tett ség kö ve tel mé nyét, ak kor sze re -
pét te kint ve, aho gyan azt Kiss Lász ló pár hu -
za mos in do ko lá sá ban ol vas hat juk: „pusztán
szem lé lõ je le het csak a ha tal mi ága kat érin tõ 
struk tú rák át ren de zé sé nek”.9

A jog erõs íté le tek kel szem ben elõ ter jesz -
tett pa na szok (Ur te ils ver fas sungs besch wer de), 
le gyen szó akár az íté let alap já ul szol gá ló
nor mát tá ma dó el já rás ról (ver deck te Rechts -
satzver fas sungs besch wer de), akár a bí ró ság
jog ér tel me zé sé nek fe lül vizs gá la tát kérõ pa -
nasz ról (In terp re ta ti ons ver fas sungs besch wer -
de), még in kább su gal maz zák a szub jek tív
alap jog vé del mi cél ki tû zést, hi szen ezek az
in dít vá nyo zó konk rét jog vi tá ban el szen ve -
dett egye di alap jog sé rel mé re irá nyít ják az
AB fi gyel mét. Bí rói ak tus ese tén az érin tet -
tek köre jól azo no sít ha tó, az AB el já rá sát te -
hát ki vált kép pen a pa na szos szub jek tív alap -
jog sé rel me ala poz za meg. Az el já rás va ló ban 
ha té kony jog or vos la tot he lyez ki lá tás ba, hi -
szen si ke res pa nasz ese tén az AB dön té sé vel,
ha nem is sa ját ha tás kör ben, de meg vál toz -
tat hat ja az el já rá sá ra okot adó ügy ben szü le -
tett bí ró sá gi ha tá ro za tot. Ki fe je zet ten ala nyi 
jog vé del mi biz to sí ték to váb bá, hogy az AB
sú lyos vagy hely re hoz ha tat lan kár vagy hát -
rány el ke rü lé se ér de ké ben ki vé te le sen fel -
hív hat ja a bí ró sá got a pa nasszal tá ma dott ak -
tus ha tá lyá nak fel füg gesz té sé re.

Amennyi re sej te tik e szub jek tív ele mek -
kel meg tûz delt el já rá sok azt, hogy a pol gár
az al kot mány jo gi pa nasszal ala nyi jo gai ér -
vé nye sí té sé nek kul csát kap ta kéz hez, és ezzel 
az al kot mány bí rás ko dás ban is új kor szak
ve szi kez de tét, leg alább ilyen egy ér tel mû -
ség gel jut tat ják ér vény re en nek vi szony la -
gos sá gát. Itt még csak nem is arra kell gon -

5 IV/2532/2012. AB-vég zés (2012. má jus 22.).
6 Ger rit MANS SEN: Sta ats recht II. Grund rech te. Mün chen,

C. H. Beck, 2007, 251. p.
7 BVerf GE 53, 30 (48); BVerf GE 105, 17 (29). Axel 

HOP FAUF: Art. 93 GG. = SCHMIDT–BLE IBT REU–
HOF MANN–HOP FA UF: Kom men tar zum Grund ge setz,
11. Aufl., Rn. 195.

8 Az al kot mány bí rás ko dás nor ma tív kor lá ta i ról és ar ról,
hogy jog po li ti kai szük ség le tek mennyi ben ala poz hat ják
meg az alkot mány bíró ság köz ben já rá sát, lásd Her bert
BETH GE: Die ma te ri el len Ver fas sungsst re i tig ke it zwis chen
Ver fas sungs ge richts bar ke it und Fach ge richts bar ke it = 
Sta at, Ver wal tung und Rechtss chutz. FS für Wolf-Rü di ger
Schen ke zum 70. Ge burts tag, Hrsg. Wolf gang ROTH et.
al., Ber lin, Dunkck ler and Humb lot, 2011, 61–62. p.

9 Lásd az 5. szá mú láb jegy zet ben.
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dol ni, hogy az al kot mány jo gi pa nasz rend -
kí vü li jog or vos lat ként csak min den más
jog ér vé nye sí té si le he tõ ség ki me rí té se után
jö het szó ba. Az, hogy az egyé ni alap jog vé de -
lem nem az Al kot mány bí ró sá gon kez dõ dik, 
ha nem ép pen el len ke zõ leg, ez az el já rás csak
vég sõ so ron kap cso lód hat más igény ér vé -
nye sí té si me cha niz mu sok hoz, még nem ad
okot arra, hogy a pa naszt a szub jek tív jo gok
ér vé nye sí té sé re szol gá ló esz köz tá ron kí vül
he lyez zük el. An nál in kább éb reszt ké te lye -
ket eb ben a vo nat ko zás ban az a kö rül mény,
hogy a pa nasz ko ránt sem lesz el ér he tõ min -
den ki szá má ra, aki nek alap jog sé rel mét a
ren des bí ró sá gok nem vol tak ké szek or vo -
sol ni vagy ki kü szö böl ni. A be fo ga dás for -
mai és tar tal mi kri té ri u mai alap ján a pa na -
szo sok nak ko moly okot kell ad ni uk az AB
el já rá sá ra, amit rá adá sul szak sze rû en, jogi
kép vi se lõ út ján kell elõ ad ni uk.

A tör vény sze rint az al kot mány jo gi pa -
naszt a tes tü let két eset kör ben fo gad ja be: ha 
a pa nasz tár gya (1) alap ve tõ al kot mány jo gi
je len tõ sé gû kér dés vagy (2) bí rói dön tést ér -
dem ben be fo lyá so ló alap tör vény-el le nes ség. 
Az elsõ eset kör, amely szó sze rint kö ve ti a
né met sza bá lyo zást,10 egy ér tel mû en ob jek -
tív jog vé del mi funk ci ót tölt be: az AB az el -
já rás okát ele ve nem a pa na szos, ha nem az al -
kot mány jog ol da lán ke re si, kö vet ke zés kép -
pen el já rá sá nak cél ja sem az érin tett alap ve tõ 
jo gá nak ki kény sze rí té se, ha nem al kot mány -
jo gi kér dé sek tisz tá zá sa. Az Alkotmány -
bírósághoz ve ze tõ má sik út már szub jek tív
jel le gû, mi vel a tes tü let a pa na szos ügyé ben
ho zott bí rói dön tés re fó ku szál. Ész re kell
azon ban ven ni, hogy nem ön ma gá ban az
alap jog sé re lem és még csak nem is egy ér tel -
mû en – mi ként a né met sza bá lyo zás ban11 –
annak sú lya ala poz za meg a be fo ga dást, ha -
nem, aho gyan azt az AB kö zel múlt ban meg -
ho zott dön té se is iga zol ja, az a kér dés, hogy

az in dít vány nak eset le ge sen helyt adó dön -
tés ki hat hat-e az ala pul fek võ ügy ben
szü le tett bí ró sá gi ha tá ro zat ra.12 Ma gya rán,
az AB fi gyel me nem arra irá nyul, hogy dön -
té sé tõl vár ha tó-e a pa na szos alap jo gok ál tal
biz to sí tott jogi po zí ci ó já nak hely re ál lí tá sa,
ha nem arra, hogy el já rá sa meg vál toz tat hat -
ja-e po ten ci á li san az ala pul fek võ ügy ben
szü le tett bí ró sá gi ha tá ro zat jogi stá tu sát. En -
nek fon tos kö vet kez mé nye, hogy az AB
csak azért fel te he tõ leg nem töri majd át ren -
des bí ró sá gi íté le tek jog ere jét, hogy a pa na -
szos nak er köl csi elég té telt nyújt son.

Ér té kel he tõ szub jek tív jog vé del mi ga ran -
ci a ként az az elõ írás is, amely a for mai és tar -
tal mi be fo ga dá si kri té ri u mok tel je sü lé se ese -
té re a pa nasz ér de mi el bí rá lá sát kö te le zett -
ség ként (és nem le he tõ ség ként) fo gal maz za
meg az AB szá má ra.13 E kö te le zett ség a pa -
na szos ol da lán ala nyi jog ként je lent ke zik, a
nor ma tív fel té te lek tel je sü lé sé vel igé nye ke -
let ke zik arra, hogy ügyét az AB ér dem ben
el dönt se. A fent írt be fo ga dá si fel té te lek ho -
má lyos tar tal ma azon ban olyan szé les sze -
lek ci ós le he tõ sé get biz to sí t az AB szá má ra,
amely en nek az ala nyi jog nak az ér vé nye sü -
lé sét alig ha te szi szá mon kér he tõ vé. Nyil -
ván va ló, hogy erre egyéb iránt ki kény sze rí -
té si me cha niz mus sem áll ren del ke zés re, ez
azon ban még nem je len t fel ha tal ma zást az
ön ké nyes jog al kal ma zás ra. Az AB en nek
vád ját csak úgy tud ja el ke rül ni, ha a pol gá -
rok szá má ra is át lát ha tó dog ma ti ká val, ko -
he rens ér tel me zés sel dol go zik. Ed di gi gya -
kor la tát fi gye lem be véve, e te kin tet ben nem
ha la d jó úton. Annak el le né re, hogy a tör -
vény nem ki me rí tõ, csak rö vi dí tett in do ko -
lást kér, a pa nasz be fo gad ha tó sá gá nak kér dé -
se nem in téz he tõ el pél dá ul az zal a meg jegy -
zés sel, hogy „az AB nem ész lelt bí rói dön tést
ér dem ben be fo lyá so ló alap tör vény-el le nes -

10 Lásd § 93a (2) a) BVerfGG.
11 E sza bály né met sza bá lyo zás ban ta lál ha tó pár ja arra az

eset re te remt be fo ga dá si kö te le zett sé get, ha a pa na szos
az Alkot mány bíró ság ér de mi dön té sé nek hi á nyá ban kü -
lö nö sen sú lyos hát rányt szen ved ne. Lásd § 93a (2) b)
BVerfGG.

12 Az Alkot mány bíró ság IV/1206/2012. AB-vég zé se az -
zal az in do ko lás sal uta sí tot ta vissza a pa naszt, hogy „[a
tá ma dott dön té sek] al kot má nyos sá gi szem pon tú fe lül -
bí rá la tá tól [a pa na szos] hely ze té nek vál to zá sa nem vár -
ha tó, az ügy ér de mi meg ol dá sá ra pe dig az al kot mány -
bí ró sá gi dön tés nek ki ha tá sa nem len ne”.

13 Abtv. 29. § és Ügy rend 30. § (1) bek.



sé get”, mint aho gyan egy nem rég meg szü le -
tett ha tá ro zat ban áll.14

A be fo ga dás kor lá ta i ként je lent ke zõ res
iu di ca ta sza bá lyok is rend kí vül be szé de sek
az al kot mány jo gi pa nasz ob jek tív cél ki tû zé -
se szem pont já ból: itt ugyan is a tör vény ho zó 
az oszt rák sza bá lyo zás ból is mert – és a ma -
gyar AB ko ráb bi gya kor la tá tól sem ide gen –
ún. „Erg re i ferp rä mie” („a be fu tó ju tal ma”)15

meg ol dá sá val élve, rend kí vül rö vid re zár ta
az al kot mány el le nes nor má ból fa ka dó egye -
di alap jog sé rel mek or vos lá sá nak al kot -
mány bí ró sá gi fel ada tát. E sza bály ak kor ér -
vé nye sül, ami kor az AB pa nasz el já rás ban
meg sem mi sít egy nor mát va la mely alap jog
sé rel mé vel össze füg gés ben (ex nunc vagy pro
fu tu ro ha tállyal). Az AB e meg sem mi sí tõ
dön té se ket tõs jog ha tás sal jár: egy részt jog -
or vos lat hoz ve zet, mi vel meg nyit ja a per -
újrafelvétel le he tõ sé gét a nor ma megsem -
misítését kérõ pa na szos szá má ra, más részt
vi szont el zár ja az Al kot mány bí ró ság hoz
veze tõ utat min den ki más elõl, akik ugyan -
azon nor ma ál tal oko zott ugyan azon alap -
jog sé re le mé nek or vos lá sát kér nék a tes tü -
let tõl. Hi á ba van nak te hát még olyan sze -
mélyek, akik nek a nor ma al kal ma zan dó sá ga 
konk rét ügy ben alap jog sé rel met okoz,
ügye i ket már nem vi he tik az AB elé. A jog -
or vos lat ki zá ró lag annak ju tal ma, aki kez de -
mé nye zé sé vel el sõ ként ért cél ba, azaz a
konk rét nor ma kap csán elõ ször kez de mé -
nyez te az AB el já rá sát, hoz zá já rul va ezzel
a jog rend szer al kot mány el le nes nor mák tól
való meg tisz tí tá sá hoz.

Összeg zés kép pen el mond ha tó, hogy a
sze mé lyes alap jog sé rel mek hez kö tõ dõ in dít -
vá nyo zás még nem ál lít ja az Al kot mány bí -
ró sá got az egyé ni jog sé rel mek fel tét len or -
vos lá sá nak szol gá la tá ba. A sza bá lyo zás alap -
ján azon ban még nem lát juk, hova is mu tat

pon to san az al kot mány jo gi pa nasz irány tû je 
az ob jek tív-szub jek tív jog vé del mi ská lán, hi -
szen az anya gi jogi sza bá lyok nem te rem te -
nek kény szer pá lyát: az AB szé les moz gás tér -
ben húz hat ja meg az ala nyi jog vé de lem ha tá -
ra it, ki je löl ve ezzel az al kot mány jo gi pa nasz 
és egy út tal sa ját maga he lyét az alap jog vé de -
lem össze tett in téz mény rend sze ré ben.

E hely ke re sés so rán az AB nem sö tét ben
ta po ga tó zik. Olyan in téz ményt kell pá lyá ra
ál lí ta nia, amely nek tra di ci o ná lis gyö ke rei
több mint fél év szá zad ra nyúl nak vissza ab -
ban az or szág ban, amely nek alkotmány -
bíróságára min dig is vi szo nyí tá si pont ként
te kin tett, és amely ben a pa nasz a ma gyar
jog al ko tó szá má ra is min ta ként szol gá ló leg -
tel je sebb for má ját el nyer te.16 Alap pal vár ha -
tó ezért, hogy a tes tü let az in téz ményt a né -
met alkot mány bíró ság for mál ta je len tés tar -
tal má ra is te kin tet tel kel ti élet re.

Ki lá tá sok a Né met Szö vet sé gi
Alkot mány bíró ság gya kor la ta tük ré ben

Az al kot mány jo gi pa nasz szub jek tív-ob -
jek tív két ar cú sá ga az in téz mény meg je le né se 
óta fe szült sé gek kel teli, élénk dis kur zust tart 
fenn a né met jog tu do mány ban, amely nek
kép vi se lõi így fo lya ma to san tük röt tar ta -
nak a Né met Szö vet sé gi Alkot mány bíró -
ság (NSzAb) gya kor la tá nak.

Az ural ko dó vé le mény az al kot mány jo gi
pa naszt az ala nyi igény ér vé nye sí té si esz kö -
zök kö zött he lye zi el.17 A pa nasz szub jek tív
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14 IV/8/2012. AB-vég zés.
15 Wal ter BERKA: Die Grund rech te. Grundf re i he i ten und

Mens chen rech te in Ös ter re ich, Wien–New York, Sprin ger,
1999, 178. p. Az Alkot mány bíró ság ko ráb bi gya kor la ta
vo nat ko zá sá ban lásd er rõl: VIN CZE At ti la: Az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta az al kot mány el le nes par ko lá si ren de le tek
al kal maz ha tó sá gá ról. Jog ese tek Ma gya rá za ta, 2011/2.,
13. p., to váb bá SÓLYOM Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás
kez de tei Ma gyar or szá gon, Bu da pest, Osi ris, 2001, 61. p.

16 Je len ta nul mány ban nincs mód a ma gyar és a né met sza -
bá lyo zás össze ha son lí tá sá ra, még is fon tos tisz tá ban len -
ni az zal, hogy a két sza bá lyo zás ban fel fe dez he tõk lé nye -
ges, az al kot mány jo gi pa nasz ka rak te rét is meg ha tá ro zó
kü lönb sé gek. Né há nyat ki emel ezek kö zül: KOVÁCS

Krisz ta: Az al kot mány bí rás ko dás jö võ je, Fó rum, Fun da -
men tum, 2011/4, 75–77. p.

17 Lásd pél dá ul HOP FA UF: i. m., Rn. 195., Kon rad ZWE I -

GERT: Die Ver fas sungs besch wer de, Ju ris ten Zei tung,
1952/11, 321. p., Ek ke hard SCHU MANN: Ver fas sungs-
und Mens chen rechts besch wer de ge gen rich ter li chen Ents -
che i dun gen. Schrif ten zum Öf fent li chen Recht, Band 11, 
Ber lin, Dunc ker & Humb lot, 1963, 99–108. p., Ste fan
KORI OTH–Kla us SCHLA ICH: Das Bun des ver fas sungs ge -
richt, Mün chen, C. h. Beck, 2010, Rn. 272–273. p.



jog vé del mi funk ci ó ját az NSzAb is vissza-
 visszatérõen ar ti ku lál ja, nem csak az érin tett -
ség,18 illetve az alap jo gi jog ala nyi ság19 szi go -
rú meg kö ve te lé sé vel, ha nem az al kot mány -
jo gi pa nasz rend kí vü li jog or vos la ti jel le gét
hang sú lyo zó, olyan ál ta lá nos té te lek ki mon -
dá sá val, mi sze rint az al kot mány jo gi pa nasz
egy „spe ci á lis, vég sõ jog or vos la ti le he tõ ség a
pol gár ke zé ben”, ame lyet „a pol gár fel hív hat 
[alap ve tõ rang jel zés sel bíró] jo gai vé del mé -
re”.20 A pa nasz in di vi du á lis ka rak te rét a sze -
mé lyes érin tett ség és a pa nasszal ki lá tás ba
he lye zett ha té kony jog or vos lat mel lett az
in téz mény ke let ke zés tör té ne ti körülmé nye i -
vel is össze füg gés be hoz zák.21 Az in téz -
mény élet re hí vá sa ugyan is a II. vi lág há bo rú
után meg in dult de mok rá cia épí tés egyik leg -
je len tõ sebb ál lo má sa ként elválaszthatat -
lanul össze forrt a náci re zsim ide jé ben an nu -
lált em ber i jo gok vé del mé nek fo ko zott igé -
nyé vel. Bár a pa nasz nak vol tak olyan
el len zõi, akik az újabb jog or vos la ti fó rum -
ban az ala nyi jog vé de lem túl haj szo lá sát
lát ták, vé gül az a po li ti kai meg fon to lás
gyõ zedelmeskedett, hogy a pol gá rok alap -
ve tõ jo gá nak vé del mét nem le het túlzásba 
vin ni.22 Az egyé ni jog vé de lem nyomaté -
kaként ér té kel he tõ az is, hogy e jog ér vé nye -
sí té si for ma 1969 óta min den kit meg il le tõ
ala nyi jog ként sze re pel a né met alap tör -

vény ben.23 (Szem ben a ma gyar alaptörvény-
 nyel, amely az al kot mány jo gi pa naszt annak 
in téz mé nyes ol da lá ról ra gad ja meg, és csu -
pán az AB ha tás kö rei kö zött em lí ti.)

Nem kel lett hosszú évek al kot mány bí ró -
sá gi gya kor la tát ki vár ni ah hoz, hogy nyil -
ván va ló vá vál jon, az al kot mány jo gi pa nasz
je len tõ sé ge messze túl mu tat azon, hogy az Al -
kotmánybíróság – meg ala po zott pa nasz ese -
tén – köz ben jár az in dít vá nyo zó ügyé ben. Az
al kot mány jo gi pa nasz amel lett, hogy alap -
jog sér tõ köz ha tal mi ak tu sok meg sem mi sí té -
sé hez ve zet („ka su is tis cher Kas sa ti on sef fekt”),
rend kí vül fon tos sze re pet ját szik az alap jo -
gok tar tal má nak ki bon tá sá ban, je len té sük
konk re ti zá lá sá ban is, ezzel fej lesz ti az al kot -
mány jo got, és alap jo gi szem lé let re ne ve l („ge -
ne rel ler Edu ka ti on sef fekt”).24 Az Alkot mány -
bíró ság sza va i val élve: „az al kot mány jo gi pa -
nasz nem csak az alap tör vény ben rög zí tett
egyé ni jogi po zí ció ki kény sze rí té sét szol gá ló
jog or vos lat, ha nem egy út tal az ob jek tív al -
kot mány jog spe ci á lis jog vé del mi esz kö ze.”25

A két funk ció pár hu za mos je len lé te csep -
pet sem fe szült sé gek tõl men tes. Míg ugyan is 
a jog tu do mány és a tár sa da lom e jog ér vé nye -
sí té si me cha niz mus hoz – a fent ír tak sze rint –
szo ro san hoz zá kap csol ja a ha té kony jog or -
vos lat ké pét, az NSzAb alig-alig tû nik fel
olyan sze rep kör ben, amely e vá ra ko zást
meg ala poz ná. A gya kor lat tük ré ben sok kal
in kább fest he tõ le egy olyan alkot mány -
bíró ság képe, amely alig ha kí ván ja fe lül vizs -
gá la ti fó rum ként fenn tar ta ni a jo ga ik ki -
kény sze rí té sét váró pol gá rok be lé fek te tett
lan ka dat lan bi zal mát,26 ám an nál in kább kí -
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18 Lásd a 7. szá mú láb jegy zet nél.
19 Az alap jo gi jog ké pes ség szi go rú vizs gá la tá hoz lásd pél -

dául: BVerf GE 21, 362 (373); 45, 63 (79); 31, 314 (322); 1,
208 (226), illetve a skk. láb jegy zet ben.

20 Lásd „spe zi fis cher Rechts be helf” (BVerf GE 4, 27 [30]; 6, 45
[49]); „au sor dent li cher Rechts be helf” (BVerf GE 49, 252
[258]), BVerf GE 33, 247 (258).

21 Lásd Ra i ner WAHL: Ver fas sungs rechtsp re chung als knap -
pes Gut, Ju ris ten Ze i tung, 1996/23, 1140. p.

22 A po li ti kai dön tés ho za ta li fo lya ma tot elem zi Sa bi ne
HAIN: Die In di vi du al ver fas sungs besch wer de nach Bun -
des recht, Ba den-ba den, No mos Ver lags ge sells chaft, 2002, 
91. p. A be ve ze tés mel lett és el le ne szóló ér vek hez lásd
még: VISSY Be at rix: Alap jo gi bí rás ko dás, avagy ki nek
a fel ada ta le gyen az alap ve tõ jo go kon esett egyé ni jog sé rel -
mek or vos lá sa? = A XXIX. Or szá gos Tu do má nyos Di ák -
kö ri Kon fe ren cia Ál lam- és Jog tu do má nyi Szek ci ó já nak
Díjnyer tes dol gozatai, szer k. KIRÁLY Mik lós–VARGA

 István, Bu da pest, ELTE Eöt vös Ki adó, 2011. 141,
169–171. p.

23 Jo chen ROZEK: Abs chi ed von der Ver fas sungs besch wer de
auf Ra ten? Die Zwe i te Se nat des BVerfG, die Ver fas sungs -
besch wer de und der in di vi du el le Grundrechts schutz. De uts -
ches Ver wal tungsb latt, 1997/8. 520. p.

24 BVerf GE 33, 247 (259); ZWE I GERT: i. m., 21. p.; SCHU -

MANN: i. m., 112., 118. p.; Erich KAUF MANN: Die
Gren zen der Ver fas sungs ge richts bar ke it, Ve röf fent li chun -
gen der Ve re i ni gung der De uts chen Sta ats rechts leh rer.
9,. Ber lin, Wal ter de Gru y ter, 1952, 4. p.

25 BVerf GE 45, 63 (74); 51, 130 (139).
26 2011-ig be zá ró lag 187 188 al kot mány jo gi pa nasz ér ke -

zett a tes tü let hez, ez át la go san évi 6000 in dít ványt je len t.
(http://www.bun des ver fas sungs ge richt.de)



ván fog la la tos kod ni azok kal az ügyek kel,
ame lyek bõl az al kot mány jog nak is hasz na
szár ma zik. Ez a sze rep fel fo gás ve ze ti a tu do -
mány kép vi se lõ i nek je len tõs ré szét arra az
ál lás pont ra, hogy az ob jek tív jog vé del mi
funk ció gya kor lat ban maga alá gyû ri az al -
kot mány jo gi pa nasz nak tu laj do ní tott szub -
jek tív jog vé del mi je len tõ sé get.27 Mi több, az
NSzAb dön té se i nek olyan ol va sa ta is van,
mi sze rint a tes tü let ma már oly mér ték ben
szo rít ja hát tér be az al kot mány jo gi pa nasz
jog or vos la ti funk ci ó ját, hogy az in téz mény
csak el já rá si ér te lem ben kü lön bö zik a po pu -
lá ris ak ci ó tól.28 Míg te hát az NSzAb a for -
mai kö ve tel mé nyek szi go rú vizs gá la tá val a
konk rét alap jog sé rel mek szint jén tart ja el já -
rá sát, ma te ri á lis ér te lem ben a pa na szos nem
sa ját jo ga i nak ér vé nye sí tõ je, ha nem az ob -
jek tív ér te lem ben vett al kot má nyos ság fe le -
lõs õr zõ je.29 

Az al kot mány jo gi pa nasz ala nyi jog vé -
del mi je len tõ sé gét alap ve tõ en ás sák alá az
NSzAb be fo ga dá si fel té te le ket vizs gá ló dön -
té sei, ame lyek egy re job ban be szû kí tik, ér -
de mi el bí rá lás hoz ve ze tõ fo lyo sót. Itt nem
ön ma gá ban azt éri kri ti ka, hogy a tes tü let
össze tett szû rõ me cha niz mus sal dol go zik.
A pa na szok már-már fel dol goz ha tat lan szá -
ma miatt szé les kör ben el fo ga dott, hogy az
al kot mány jo gi pa nasz egy  „szû kös jó szág”
(„knap pes Gut”),30 amit nem le het a ki sebb je -
len tõ sé gû, ke vés bé meg ala po zott alap jog sé -
rel mek vizs gá la tá ra el vesz te get ni.31 Ép pen

ezért az iro da lom alap ve tõ en nem a tör vé -
nyi kor lá tok szi go rú ér tel me zé sé ben lát ja
el vesz ni az in di vi du á lis jog vé del mi funk ci ót, 
ha nem az ér de mi el bí rá lás eset le ges sé gé ben,
va la mint az olyan hoz zá adott kor lá tok ban,
ame lyek már sem mi lyen tör vé nyi sza bály -
ból nem ve zet he tõk le, még is a jogérvénye -
sítés aka dá lyát ké pe zik. Plasz ti kus pél dá ja
en nek az, ami kor az NSzAb azért uta sít ja
vissza a pa nasz be fo ga dá sát, mert a ren des bí -
ró sá gi el já rás ban nem ta lál ja al kot mány jo gi
ér ve lés nyo ma it.32

Exp li ci te szem be ál lít ja egy más sal a két
funk ci ót az NSzAb azok ban az ese tek ben,
ami kor az ob jek tív cél ki tû zést a pa nasz
olyan lé nye gi vo ná sa ként ke ze li, amely nek
hi á nya annak el le né re vá lik a ha té kony jog -
or vos lat-ke re sés kor lát já vá, hogy a pa na -
szos nak a meg tá ma dott ak tus sú lyos alap -
jog sé rel met okoz. (Pe dig a pa na szos ál tal el -
szen ve dett „kü lö nö sen sú lyos hát rány” a
tör vény sze rint ön ma gá ban is meg ala poz za
az NSzAb el já rá sát.)33 Jól szem lél te ti ezt a
fel fo gást az az eset, ami kor az in dít vá nyo zó
egy már ha tá lyon kí vül he lye zett nor mát tá -
mad meg, de pa na sza vissza uta sí tás ra ke rül
azon az ala pon, hogy az al kot mány jo gi pa -
nasz ob jek tív jog vé del mi funk ci ó ja nem tá -
maszt ja alá egy már ha tá lyát vesz tett nor ma
al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá nak szük sé -
ges sé gét, és ezzel össze füg gés ben a konk rét
ügy ben szü le tett íté let jog ere jé nek át tö ré -
sét.34

Még árul ko dób bak az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció el sõd le ges sé ge szem pont já ból
azok a dön té sek, ame lyek be fo ga dott és
meg ala po zott nak is ta lált pa nasz ese té ben
sem ve zet tek az egyé ni jog sé re lem orvoslá -
sához. Ti pi kus eset kö re en nek az, ami kor
az NSzAb meg ál la pít ja a pa na szos konk rét
ügyé ben al kal ma zott nor ma alkotmány -
ellenességét, ám azt a jog biz ton ság vé del me
vagy más meg fon to lás ból csak pro fu tu ro ha -
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27 Lásd  pél dá ul Ec kart KLEIN: Zur ob jek ti ven Funk ti on der 
Ver fas sungs besch wer de, Die Öf fent li che Ver wal tung,
1982/19.; Jo chen ROZEK: i. m.; Tho mas KRE U DER:
Pra xisf ra gen zur Zu läs sig ke it der Ver fas sungs besch wer -
de, Neue Ju ris tis che Wo chensch rift, 2001/177.; Chris -
tian PES TA LOZ ZA: Die ech te Ver fas sungs besch wer de,
 Berlin, De Gru y ter Recht, 2006, 22. p.; KORI OTH–
SCHLA ICH: i. m., Rn. 274–278.; Rü di ger ZUCK: Das
Recht der Ver fas sungs besch wer de, Mün chen, C. H.
Beck, 2006, 27–34. p. El len té tes ál lás pon ton van a gya -
kor lat tük ré ben pél dá ul: Ernst BEN DA–Ec kart KLEIN–
Oli ver KLEIN: Ver fas sungsp ro zess recht, C. F. Mül ler,
2012, 187–189. p.

28 KLEIN: i. m., 803–804. p.
29 Uo.
30 Ernst BENDA: Rich ter im Rechtss ta at, De uts che Rich ter -

ze i tung, 1959, 364. p.; WAHL: i. m., 1137 p. skk.
31 Uo.

32 BVerf GE 112, 50 (62f.), kri ti ká ját lásd: PES TA LOZ ZA:
i. m. 30. p.; KORI OTH–SCHLA ICH: i. m., Rn. 248–249.

33 Lásd a 10. szá mú láb jegy zet ben.
34 Lásd az NSzAb ún. „Kla ges top” dön té sét: BVerf GE 33,

247. KLEIN: i. m., 798. p.



tállyal sem mi sí ti meg.35 (Erre egyéb iránt a
ma gyar al kot mány bí ró sá gi tör vény ki fe je -
zett fel ha tal ma zást is ad.)36 Ez az eset kör jól
szem lél te ti, hogy a két funk ció ko ránt sem
min dig fér meg egy más mel lett, azok ban az
ese tek ben pe dig, ami kor konk rét ügy ben
egy más nak fe szül nek, az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció ke rül ki gyõz te sen.

Az sem pél da nél kü li, hogy az NSzAb
annak el le né re a pa nasz el bí rá lá sa mel lett
dönt, hogy tu do má sá ra jut a pa na szos idõ -
köz be ni el ha lá lo zá sa,37 de fel idéz he tõ a né -
met gya kor lat ból olyan eset is, ami kor az
alkot mány bíró ság a pa nasz vissza vo ná sa el -
le né re is le foly tat ta az el já rást.38 A pa nasz
ilye tén el ol dá sa az in dít vá nyo zó tól alig ha -
nem csa kis az ob jek tív jog vé del mi funk ci ó -
val iga zol ha tó.

Az al kot mány jo gi pa nasz in di vi du á lis
jog vé del mi jel le gé nek fe lül írá sa kéz a kéz -
ben jár e jog or vos lat „rend kí vü li” jel le gé nek
egy re szi go ro dó ér tel me zé sé vel.39 A jog or -
vos lás ban mu ta tott egy re tu da to sabb vissza -
fo gott ság gal az NSzAb azt jut tat ja ki fe je zés -
re, hogy az al kot mány jo gi pa nasz az alap -
jogok bí rói tí pu sú vé del mét nem dup li kál ja,
ha nem dif fe ren ci ál ja. Az ob jek tív jog vé del -
mi funk ció el sõd le ges sé gé nek ér vé nye sí té -

se eb ben a meg kö ze lí tés ben te hát a ren des bí -
ró sá gok vi szo nyá ban fenn ál ló, funk ci o ná lis
el ha tá ro ló dás meg nyil vá nu lá sa,40 annak ér -
vény re jut ta tá sa, hogy az alkot mány bíró ság
más al kot má nyos szer vek tõl el kü lö nü lõ, sa -
já tos funk ci ó val és fe le lõs ség gel bír a jog ál la -
mi rend meg õr zé sé ben.

***

Az in di vi du á lis alap jog vé de lem tér nye ré -
sé re szá mí tók nak te hát szá mol ni uk kell az -
zal, hogy a ha tá lyos sza bá lyo zás és a re fe ren -
cia pont nak szá mí tó né met gya kor lat tük -
rében az al kot mány jo gi pa nasz nak nem
im ma nens funk ci ó ja az in di vi du á lis jog sé rel -
mek or vos lá sa. Bár e spe ci á lis jog ér vé nye sí -
té si me cha niz mus – az AB sze rep fel fo gá sá tól 
ko ránt sem füg get len mér ték ben – tar to gat
az ala nyi jog vé del met ki tel je sí tõ hoz zá adott
ér té ket, ha té kony sá gát nem le het a ren des
jog or vos la ti fó ru mok ra irány adó mér cé vel
mér ni. A szub jek tív jog vé de lem tér nye ré sé -
nek esé lye it rá adá sul arra fi gye lem mel ér de -
mes la tol gat ni, hogy a mind ez idá ig nor mák 
abszt rak ci ós szint jén bí rás ko dó ma gyar tes -
tü let nek az ob jek tív jog vé del mi sze rep kör
nyújt kom fort ér ze tet.
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Az in di vi du á lis alap jog vé de lem ki lá tá sai az al kot mány bí rás ko dás ban

A ma gyar alap jo gi bí rás ko dás el múlt két év ti ze dé nek in téz mé nyi sze rep osz tá sá ban a nor mák
szint jén moz gó Alkot mány bíró ság alap jog vé dõ funk ci ó ja mind vé gig absztrakt- objektív sí kon ma -
radt. Az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá nak le he tõ sé gét is ma gá ban hor do zó, „nem va ló di” al kot -
mány jo gi pa nasz hoz ugyan kap cso ló dott ala nyi jog vé del met biz to sí tó jog or vos la ti funk ció, ez a
ha tás kör azon ban ré szint a po pu lá ris ak ci ók, ré szint az Alkot mány bíró ság sze rep fel fo gá sa miatt a
tes tü let mû kö dé sé nek hold ud va rá ban ma radt. Az egye di alap jog sé rel mek or vos lá sá nak fel ada ta így 
mind vé gig a ren des bí ró sá gok ke zé ben ma radt. A po pu lá ris ak ció el tör lé se vissza szo rít ja az Alkot -
mány bíró ság sze rep vál la lá si le he tõ sé gét az ob jek tív jog rend al kot má nyos sá gá nak vé del mé ben, a
„cse ré be” be ve ze tett, jog ér tel me zés re is ki ter je dõ va ló di al kot mány jo gi pa nasz vi szont min den ed -
di gi nél szé le sebb utat nyit a tes tü let szá má ra az egye di ügyek ben el szen ve dett jog sé rel mek or vos lá -
sá ban. A ta nul mány arra ke re si a vá laszt, hogy e ré gi-új egyé ni jog ér vé nye sí té si esz köz (ti. az al kot -
mány jo gi pa nasz) szub jek tív jog vé del mi ele me i tõl mennyi ben vár ha tó az al kot mány bí ró sá gi
alap jog vé de lem funk ci o ná lis meg úju lá sa. A szer zõ az al kot mány jo gi pa nasz ma gyar sza bá lyo zás -
ban ki raj zolt konst ruk ci ó ja és az arra rá ve tí tett né met je len tés tar ta lom meg vi lá gí tá sá ban arra a kö -
vet kez te tés re jut, hogy e jog ér vé nye sí té si me cha niz mus je len té sét és je len tõ sé gét ko ránt sem le het
az in di vi du á lis jog vé de lem hé zag men tes biz to sí tá sá ban lát ni.




