
F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M TA N U l M á N y  /  37

Az A LkoTM ÁN Yos eszM ék 
M Igr ÁcIójA

Az alkotmánybíráskodás feladatát ellátó nemzeti bí-
róságok saját alkotmányaik értelmezése során egy-
re gyakrabban használnak külföldi jogi hivatkozá-
sokat döntéseik megalapozásához. Ez a korábban az 
alkotmányjogban elképzelhetetlen és még ma is sok 
– például amerikai – bíró által kárhoztatott gyakor-
lat nyilván egyik jele a modern alkotmányosságot is 
elérő globalizáció jelenségének, ami egyebek között 
következménye annak a fokozódó párbeszédnek, 
amely a világ alkotmányos kérdésekben döntési jog-
körrel rendelkező felső bíróságainak bírái között ki-
alakul részben egymás döntéseinek idézése, részben 
személyes találkozások révén. A nemzeti alkotmá-
nyos rendszereknek ez a növekvő „alkotmányos ke-
reszteződése” (constitutional cross-fertilization) nem-
csak jobb döntések megszületéséhez, hanem ideá-
lis esetben a jövőre nézve egy „globális jogrendszer” 
kialakulásához is hozzájárulhat.1 Az alkotmányjog 
globalizációja végső soron azt jelenti, hogy az alkot-
mányosság többé nem a nemzetállamok privilégiu-
ma, hanem egyre inkább egy formálódó nemzetközi 
közösség mércéjévé válik.2 Ezt a nemzetköziesedést 
különösen segíti a kereskedelmi kapcsolatok, a kom-
munikáció szélesedése, a politikai, gazdasági, kultu-
rális és jogi kapcsolatok elmélyülése.3 Miután azon-
ban a gazdasági globalizáció államok versengését is 
jelenti beruházásokért és munkaerőért, a nemzetkö-
ziesedés elsősorban azokra az országokra korlátozó-
dik, amelyek részt vesznek a tőkéért és a munka-
erőért folyó nemzetközi versenyben.4 legalábbis kö-
zülük azokra, amelyek felhasználják a külföldi jogot 
alkotmányuk értelmezéséhez.

Ahogy később látni fogjuk, az alkotmánybírásko-
dást folytató bíróságok a következő három kategória 
egyikébe sorolhatók: olyanok, amelyek nem hasz-
nálnak külföldi jogot (mint bemutatjuk, az Egyesült 
államok legfelső Bírósága rendkívül ritkán hivat-

kozik külföldi bírósági döntésekre), azok, amelyek 
alkalmazzák a külföldi jogot, anélkül, hogy kifeje-
zetten hivatkoznának rá (például a magyar Alkot-
mánybíróság), és végül a gyakran idéző bíróságok, 
mint a dél-afrikai Alkotmánybíróság.5 Egyes jogtu-
dósok véleménye szerint az utóbbi két kategóriába 
tartozó bíróságok részéről akár kialakulhat egyfaj-
ta konvergencia a saját és a nekik exportáló jogrend-
szerek között, anélkül, hogy a globalizáció folyama-
ta az exportőr és az importőr bármiféle uniformitá-
sát tételezné fel.

Mielőtt továbbmennénk, tisztázni szükséges, 
hogy a külföldi jog „felhasználása” alatt tipikusan az 
egyik nemzeti jog segítségül hívását értjük egy má-
sik jogrendszerben. (Néha azonban szó lesz a nem-
zetközi jog idézéséről a nemzeti és a nemzeti jogéról 
a nemzetközi joggyakorlatban.) Ilyenkor a külföldi 
jog a hazai jog értelmezését szolgálja, és semmikép-
pen sem annak közvetlen alkalmazását jelenti a ha-
zai bíróságok részéről. Vagyis itt valójában a külföldi 
jog transznacionális felhasználása áll a középpont-
ban.6 Ahogy ugyancsak látni fogjuk, az idézett kül-
földi esetek nagyon különböző hatással lehetnek az 
idéző bíróság joggyakorlatára. Gyengébb a befolyás, 
ha a bíró pusztán megemlíti az esetet, és értelem-
szerűen erősebb, ha követi is annak megoldását, és 
egészen sajátos helyzetről van szó, mikor a bírónak 
azért van szüksége az idegen példára, hogy éppen 
az azzal ellentétes megoldás mellett tudjon meg-
győzőbben érvelni, vagyis elhatárolódjon a mintá-
tól.7 Az itt nem tárgyalandó kötelező nemzetközi 
jog felhasználása kivételével tehát az idézett külföl-
di jog autoritása az értelmezési eljárásban kizárólag 
meggyőző erején nyugszik.8

Az összehasonlító jogi anyagok felhasználásának 
különböző típusait az irodalomban metaforák al-
kalmazásával is érzékeltetik. Egyike ezeknek a „jo-
gi transzplantáció” (legal transplant), ami szabályok 
átültetését jelenti jogrendszerek között.9 A másik al-
kalmazott metafora az előző ellentéte, az „alkotmá-
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nyos kölcsönzés” (constitutional borrowing).10 Az al-
kotmányos eszmék „migrációjának” metaforáját al-
kalmazók amellett érvelnek, hogy csak ez képes 
kifejezni az alkotmányos eszmék sokoldalú hatását 
az azokat befogadó joggyakorlatokra, és érzékelteti 
mind az alkotmányos különbségeket, mind pedig az 
összehasonlítás iránti elkötelezettséget, amely utób-
bi nem jelenti szükségképpen a bírósági gyakorlatok 
konvergenciájának állítását.11

Ennek a munkának a tárgya, az összehasonlító 
jog alkalmazása az alkotmányértelmezésben, per-
sze csak az egyik megnyilvánulása az alkotmányos 
eszmék jogrendszerek közötti sokféle migrációjá-
nak, ami ezen kívül megnyilvánulhat a külföldi al-
kotmányos megoldások felhasználásban is az alkot-
mánykészítés folyamataiban.12 A következőkben az 
idézetek felhasználásának normatív megalapozásá-
ról, majd arról lesz szó, mely bíróságok és miért kö-
vetik ezt a gyakorlatot.

Nor M ATí v M egA LA pozÁs

Az összehasonlító jog egyre növekvő mértékű alkal-
mazását az alkotmányértelmezésben ma már aligha 
lehet tagadni, hiszen az alkotmányos eszmék mig-
rációjának leírásával egyre több publikáció foglalko-
zik. Sokan hiányolják viszont, hogy az alapvető el-
vi kérdések tisztázása, a migráció metodológiája és 
annak normatív megalapozása hiányzik, és gyakran 
még a gyakorlat támogatói sem szolgálnak kellő al-
kotmányelméleti magyarázattal. Mások viszont az-
zal érvelnek, hogy az alkotmányelmélet csak eszkö-
ze az alkotmányos gyakorlat megértésének,13 megint 
mások pedig felvetik az alkotmányos összehasonlí-
tás legitimitásának még általánosabb kérdését és azt, 
vajon az összehasonlítás nem egyszerűen egy mód-
szer-e csupán, amelyen keresztül a bíró érvényesí-
ti a maga elméletét, vagy éppenséggel elképzelhető 
egy sajátos összehasonlító alkotmányjog-elmélet. Ez 
az elmélet egyfelől alapvetően eljárási természetű, 
amennyiben egy sajátos összehasonlító módszertant 
kialakítását szolgálja, másfelől tartalmi is, amennyi-
ben feltételezi az egyetemes norma létét.14 Az ösz-
szehasonlító elmélet kevéssé meggyőző módszertani 
magyarázata, hogy az összehasonlítás hiánya az azt 
elutasító országokat (például az Egyesült államokat) 
szembeállítja a nemzetközi normákkal és diplomá-
ciai feszültséget keletkeztet külföldi szövetségesei-
vel.15 Egy másik lehetséges magyarázat a transznaci-
onális párbeszéd és a globális jogállamiság elősegíté-
se a „globális joggyakorlaton” keresztül.16 A tartalmi 
indokok közé tartozik az egyetemes norma létének 
megőrzése, a nemzetközi normáknak az alkotmá-

nyos joggyakorlatban történő meghonosítása, vala-
mint a politikai demokrácia és az anyagi igazságos-
ság elősegítése, az egyéni jogok morálisan védendő 
katalógusa révén.17

Az összehasonlító alkotmányosság alkalmazásá-
ról, és különösen a külföldi jogra való hivatkozások-
ról folytatott tudományos vitákban három álláspont 
különíthető el.18

a) Az összehasonlító jog alkalmazását helyeslő tu-
dósok ezt a gyakorlatot az alkotmányjogi problémák 
és azok megoldásai hasonlóságával indokolják min-
den alkotmányos demokráciában. Ennek a felfogás-
nak az egyik legkövetkezetesebb képviselője David 
Beatty kanadai alkotmányjogász, aki szerint minden 
alkotmánybíráskodás végső célja az alkotmányos vi-
ták megoldása az arányosság követelményeinek meg-
felelően, amit Beatty a „jog végső szabályának” (ulti-
mate rule of law) nevez.19 A jogok korlátozásának ez 
a tesztje sok alkotmányos rendszerben a „generikus 
alkotmányjog” (generic constitutional law) egyik ösz-
szetevője, ami az alapjogok korlátozhatóságának for-
muláját kínálja.20 Ez az álláspont hajlik a transzna-
cionális és nemzetközi jogi normák nemzeti azono-
sítására, egyfajta alkotmányos univerzalizmusra. Ez 
azt is jelenti, hogy ennek a modellnek a képviselői a 
jogi normák transznacionális konvergenciáját állítják 
felfogásuk középpontjába.

b) A második felfogás kiindulópontja, hogy bár 
az alkotmányjog problémái azonosak minden de-
mokratikus berendezkedésű országban, de az azok-
ra adott válaszok különbözők az egyes alkotmányos 
rendszerekben. Ezt az álláspontot képviseli például 
írásaiban Mary Ann Glendon,21 aki megpróbálja ér-
zékeltetni az egyes alkotmányos szisztémák különb-
ségeit és azok okait. lényegében ugyanez a megfon-
tolás áll Vicki C. Jackson „elkötelezettségi” (engage-
ment) modelljének hátterében, amely anélkül tartja 
szükségesnek a külföldi és a nemzetközi jog figye-
lembevételét, hogy azok okvetlen követését tételez-
né fel.22 Másképpen fogalmazva: az elkötelezettségi 
modell nem kötelező forrásként kezeli a külföldi és a 
nemzetközi jogot. Jackson ugyanakkor amellett ér-
vel, hogy az összehasonlítástól a mai napig ódzkodó 
Egyesült államok számára ennek az elköteleződési 
modellnek a követése lenne kívánatos.

c) A harmadik álláspont követői kétségbe vonják, 
hogy a különböző alkotmányos demokráciák számá-
ra akár az alkotmányos problémák, akár azok meg-
oldásai hasonlók lennének. Ezt nevezi Vicki Jackson 
az „ellenállás” (resistance) pozíciónak, amely végső 
soron Montesquieu megfigyeléséhez nyúlik vissza, 
mondván, „mindenik nemzet politikai és polgári tör-
vényei(nek) […] annyira sajátosan arra a népre sza-
bottnak kell lenniük, amelynek számára készültek, 
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hogy igen nagy véletlenség, ha valamely nemzet tör-
vényei egy másik részére is alkalmasak”.23 Ez a má-
sik szélsőséges álláspont ebből arra a következtetés-
re jut, hogy az összehasonlítások nagy valószínűség-
gel önkényesek, és a jog-összehasonlítók választásait 
általában az ideológia motiválja. Günther Franken-
berg például azt vetve az alkotmányos összehasonlí-
tás művelőinek szemére, hogy hegemonikus nyuga-
ti megoldásokat próbálnak másokra rákényszeríteni 
és nem képesek megszabadulni gyarmatosító atti-
tűdjüktől, az összehasonlító alkotmányjogot „jogi 
átültetés és harmonizációs stratégiák révén történő 
posztmodern leigázásként” jellemezte.24 Egy másik 
kritikus, Otto Kahn-Freund szerint az alkotmány-
jog sokkal kevésbé alkalmas az egyik jogrendszerből 
a másikba történő átültetésre, mint a magánjog.25

Richard A. Posner jogászprofesszor és szövetsé-
gi bíró kollégáját, a külföldi bírósági döntésekre hi-
vatkozó szövetségi legfőbb bírót, Anthony Kenne-
dyt „bírói Ronald Dworkinnak” nevezi, és Dworkin 
professzorral együtt olyan természetjogásznak állítja 
be, aki szerint a jog egyetemes elvei magasabb ren-
dűek a pozitív jognál.26 Valójában az összehasonlí-
tó jog alkalmazásának több támogatója is úgy érvel, 
hogy a külföldi jog idézése olyan, mintha termé-
szetjog alkalmazása27 vagy posztmodern természet-
jog lenne,28 míg mások szerint csak a ius gentium fo-
galmára épülő elmélet, vagyis „a világnak a jogról és 
az igazságosságról a bírói és törvényhozói döntések-
ben felhalmozott bölcsessége”, más szóval a „civili-
zált” vagy „szabadságszerető országok” konszenzusa 
igazolhatja az idézetek alkalmazását.29

A külföldi anyagoknak az alkotmányjogban való 
felhasználásával kapcsolatos különböző normatív ér-
vek jól nyomon követhetők abban a vitában, amelyet 
két amerikai szövetségi legfelső bírósági bíró, Anto-
nin Scalia és Stephen Breyer folytatott egymással.30 
A vitapartnerek egyetértettek abban, hogy az össze-
hasonlító jog felhasználása nem „irányadó” egy ügy 
megítélésénél, vagyis nem tekinthető precedensnek. 
Élesen eltért azonban a véleményük az idézetek le-
gitimitása és hasznossága tekintetében. Scalia sze-
rint egyik sem igazolható, míg Breyer szerint mind-
kettő, mindaddig, amíg nem kezelik azokat prece-
densként. Breyer pragmatikus megközelítése szerint 
a külföldi bíróságnak „egyre gyakrabban vannak a 
mieinkhez hasonló problémái […] Márpedig ha egy 
másik ország bírája hasonló problémával foglalko-
zik, miért ne olvasnám el, mit mond. Talán tanu-
lok valamit.”31

Scalia originalista felfogása szerint, melynek ér-
telmében az alkotmány értelmezésekor az alapító 
atyák eredeti elgondolása az ügydöntő, „a külföldi 
jog nézőpontja irreleváns, a régi angol jog kivéte-

lével, amely háttérként szolgált az alkotmányszöveg 
fogalmazása során”.32 Scalia másik érve, hogy a bí-
rák az összehasonlító jog kiválasztásakor szükség-
képpen szelektív módon járnak el: „ha egyezik az-
zal, amit a bírák szeretnének, akkor használják, ha 
nem, akkor nem.”33 Vagyis Scalia felfogásában az 
összehasonlító esetjog alkalmazása manipulációhoz 
vezet.34 Ugyanakkor Breyer számára a más nemzeti 
bíróságok esetjoga idézésének egyik fontos magya-
rázata az átmeneti demokráciák alkotmánybírásko-
dásának konszolidálása.35 Breyer szerint még ott is, 
ahol nincs látható nyoma az alkotmányjogi megol-
dások konvergenciájának, emberi lények különböző 
kultúrákban és nemzeti határok között nagyon ha-
sonló problémákkal konfrontálódhatnak. Ami a leg-
fontosabb ezekben a helyzetekben, az a „párbeszéd” 
a külföldi döntésekkel (Choundhry szerint) vagy az 
„elkötelezettség” (Jackson szerint) megismerésük 
iránt, ami nem jelenti szükségképpen az azokkal va-
ló egyetértést vagy az átvételüket.

Scalia és Breyer álláspontjára úgy is tekinthe-
tünk, mint annak a kettősségnek a megnyilvánulá-
sára, amelynek az egyik oldala az amerikai „excepci-
onalizmus” (exceptionalism), a másik pedig a második 
világháború utáni bírói jogvédő paradigma. Az előb-
bi azt jelenti, hogy a legtöbb amerikai bíróság és bíró 
elutasítja az összehasonlító alkotmányértelmezést, az 
utóbbi pedig számos liberális demokrácia közös al-
kotmányos modellje, amelynek lényege az egyetemes 
normák bírói alkalmazása.36 Ahogy Scalia érvelése 
illusztrálja, az amerikai excepcionalizmus kiinduló-
pontja, hogy az alkotmánybíráskodás nem demok-
ratikus és illegitim, ezért a külföldi jog felhasználá-
sa a bírói aktivizmus megnyilvánulása, ami még in-
kább aláássa az alkotmánybíráskodás legitimitását. 
Az amerikai exceptionalizmus természetesen – aho-
gyan azt Scalia véleményei is tükrözik – nemcsak a 
külföldi, hanem a nemzetközi jog alkotmányértel-
mezésbeli alkalmazhatóságának elutasítására is ki-
terjed. Jed Rubenfeld például úgy jellemzi az ameri-
kai alkotmányosságot, hogy annak kizárólag a nem-
zeti és nem a nemzetközi jog lehet az alapja. Ennek 
megfelelően különbséget is tesz az alkotmányosság 
amerikai és az európai felfogása között, és a „nem-
zetközi alkotmányosságot” (international constitutio-
nalism) európai koncepciónak nevezi.37 Ezen érvelés 
szerint az államokat csak akkor kötné a nemzetkö-
zi jog, ha annak legitimitása igazolható lenne. Már-
pedig az excepcionalisták felfogása szerint a nem-
zetközi jognak hiányzik a demokratikus legitimitá-
sa, ezért nem is tekinthető valódi jognak, amelyhez 
az Egyesült államok kötve lenne.38

A világháború utáni bírói jogvédő paradigmamo-
dellje ezzel szemben a jogilag kikényszeríthető al-
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kotmányos jogokat az összehasonlító alkotmányér-
telmezés tárgyának tekinti. Ez a felfogás természe-
tesen a legitim és kötelező nemzetközi jogra is úgy 
tekint, mint az értelmezés lehetséges forrására.39

jogA Lk A LM AzÁsI szeM poNTok

Itt azokról a kritériumokról lesz szó, amelyek meg-
világíthatják, miért döntenek úgy egyes bíróságok 
és bírák, hogy felhasználják-e a külföldi joganyagot 
vagy sem. Christopher McCrudden felsorol olyan 
tényezőket, amelyek az összehasonlító alkotmány-
jog alkalmazására motiválhatnak bírákat,40 és ezek-
ben közös az, hogy a bírák jó és meggyőző érveket 
keresnek más nemzeti joggyakorlatokban, amelyek 
értelmezés útján segíthetnek hasonló alkotmányos 
problémáik megoldásában. A nagyon kevés empiri-
kus vizsgálat azt igazolja, hogy sok bíró számára a 
külföldi kollégák fontos hivatkozási alapot jelente-
nek az alkotmányjogi esetek megítélésekor, ugyan-
akkor külföldi jogot az ítélkezésben a bírák kisebb-
sége használ.41 A brit, az ausztrál, az ír, az izraeli, az 
indiai, a kanadai, az új-zélandi, az amerikai legfelső 
bíróság és a dél-afrikai alkotmánybíróság összesen 
43 megkérdezett bírája közül 20-an azt válaszol-
ták, hogy csak alkalmanként vagy ritkán használ-
nak külföldi jogot, 23-an pedig azt, hogy rendsze-
resen. Arra a kérdésre, vajon döntésük megalapozá-
sánál milyen szerepet játszik az összehasonlítás, 42 
százalékuk minősítette magát úgy, hogy rendsze-
resen alkalmazza, vagyis az összehasonlító alkot-
mányjog felhasználása az ítélet megalapozásához 
nagyjából megfelelt az arra való hivatkozás gyako-
riságának.42

Tekintettel a liberális demokráciák számának fo-
lyamatos növekedésére, az alkotmányos eszmék mig-
rációja egyre kevésbé egyirányú folyamat, amelyben 
egyes bíróságok kizárólag exportőrként, mások min-
dig importőrként szerepelnek. Természetesen a vi-
lágháború utáni bírói jogvédő paradigma (Wein-
rib) alapján álló bíróságok több esetet alkalmaznak 
a régibb demokráciák bíróságainak joggyakorlatá-
ból, mint például az amerikai legfelső Bíróságéból. 
Ahogy Albie Sachs, a dél-afrikai alkotmánybíróság 
bírája írja: „Ha az Egyesült államok legfelső Bí-
rósága egyes bíráinak véleményét idézem, azt nem 
azért teszem, mert döntéseiket precedensnek tekin-
tem, amelyet alkalmaznia kell bíróságunknak, ha-
nem mert az érvelés finom és használható módon 
fejti ki állam és egyház viszonyának minden mo-
dern állam számára fontos problémáját. Ezzel, bár 
egy másik jogi kultúrán alapszik, mégis oly módon 
fejt ki értékeket és dilemmákat, hogy az alkalmas 

arra, hogy segítsen saját alkotmányos szövegünk ér-
telmezésében.”43

A növekvő egymásra utaltság azt is jelenti, hogy 
a hosszú alkotmányértelmezési múltra visszatekintő 
bíróságok, mint amilyen az Egyesült államok leg-
felső Bírósága, szintén „tanulhat valamit” – ahogy 
Breyer bíró fogalmazott a Scaliával folytatott vitájá-
ban. Mielőtt a következő fejezetben megvizsgálom 
néhány olyan nemzeti bíróság joggyakorlatát, amely 
a liberális demokráciába való átmenetük során a leg-
inkább használtak külföldi jogot az alkotmányértel-
mezésben, érdemes kitérni az Egyesült államok 
legfelső Bírósága gyakorlatának lassú változására a 
bírák többsége által követett excepcionalista felfo-
gástól azokig a döntésekig, amelyekben már több-
ségi támogatottságot élvez a külföldi és nemzetközi 
esetjogra való hivatkozás.

Érdekes módon – ahogy az David Fontana tanul-
mányából kiderül – a második világháborút közvet-
lenül követő időszakot egészen a 70-es évek elejé-
ig az összehasonlító alkotmányjog virágzása jellem-
zi.44 Earl Warren, a legfelső Bíróság akkori elnöke 
1953-ban Németországba, Japánba és Dél-Koreá-
ba utazott, ahol „az összehasonlító jogalkalmazás” 
egyesült államokbeli újraéledéséről beszélt, amit az-
után megismételt egy esszében is.45 William O. Do-
uglas főbíró pedig előadássorozatot tartott, majd 
könyvet írt az indiai alkotmányjogról.46 Ugyanakkor 
a bírói véleményekben továbbra is kivételnek számí-
tott az, amit Frankfurter bíró az 1940-es évektől 
kezdve rendszeresen tett: az, hogy hivatkozott an-
golszász országok bíróságainak „a mienkhez képest 
nem kevésbé civilizált” véleményeire. Az Adamson 
kontra California ügyben47 például értelmezését „a 
tisztességgel és méltányossággal kapcsolatos káno-
nokra alapozta, amelyek az angolul beszélő emberek 
igazságszolgáltatási elképzeléseit fejezik ki”. Ezzel a 
felfogásával, amelyet később megismételt a Rochin 
kontra California ügyben is,48 egyre inkább elszige-
telődött bírótársai körében. Black bíró például nem 
minden irónia nélkül tette fel a kérdést: „miért kizá-
rólag az angolul beszélő emberek elképzeléseire kel-
lene tekintettel lennünk az igazságszolgáltatás állan-
dó és alapvető elveinek meghatározásakor?”49

A legfelső Bíróságnak a halálbüntetéssel kap-
csolatos első jelentős döntésében, a Furman kont-
ra Georgia ügyben50 Thurgood Marshall bíró azzal 
érvelt, hogy a halálbüntetés eltörlése lehetővé tenné 
az Egyesült államok számára, hogy „csatlakozzon 
a világ körülbelül 70 másik joggyakorlatához, ame-
lyek a civilizációra és a humanitásra tekintettel el-
törölték a halálbüntetést”. Powell bírót az összeha-
sonlítás tapasztalatai éppen ellenkező következtetés 
levonására sarkallták, de eltekintve az eltérő ered-
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ménytől, mindketten alkalmazták az összehasonlí-
tás érvét. A Thompson kontra Oklahoma ügyben51 
Brennan bíró többségi véleményében amellett ér-
velt, hogy a halálbüntetés lehetővé tétele az elköve-
téskor 16 évesnél fiatalabb bűnözők esetében sérte-
né a tisztesség civilizált mércéjét, amely pedig „össz-
hangban van azokkal a nézetekkel, amelyeket a mi 
angol-amerikai örökségünket valló nemzetek és a 
nyugat-európai közösség vezető tagjai is osztanak”. 
Brennan az indokolásban szintén idézi az Amnesty 
International véleményét. Különvéleményében Sca-
lia bíró nemcsak a döntéssel, hanem az összehason-
lító módszer alkalmazásával szembeni ellenérzését 
is kifejezi: „nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk 
az Egyesült államok alkotmányát kell értelmez-
nünk.”52

A Stanford kontra Kentucky döntésben53 ez a kü-
lönvélemény többségivé vált. Függetlenül a külön-
véleményekben megjelenő összehasonlító hivatkozá-
soktól, Scalia többségi véleménye világossá teszi: „a 
bíróságot a tisztesség amerikai koncepciója kötelezi, 
ezért el kellett utasítani a kisebbség felfogását, mely 
relevánsnak ítélte más országok ítélkezési gyakorla-
tát.”54 A Knight kontra Florida ügyben,55 ahol azt 
a kérdést kellett megválaszolni, vajon siralomház-
ban eltöltött húsz év kegyetlen és szokatlan bünte-
tésnek minősül-e a nyolcadik alkotmánykiegészítés 
értelmében, Thomas bíró a következőképpen indo-
kolta a többség álláspontját: „Ha a kisebbségi véle-
mény aláírói saját joggyakorlatunkban találtak volna 
bármilyen támogató érvet, nem kellett volna az Em-
beri Jogok Európai Bíróságára, a Zimbabwei leg-
felső Bíróságra, India legfelső Bíróságára vagy a 
Privy Councilra hivatkozniuk.”56 Breyer bíró külön-
véleményében hangsúlyozta, hogy az Egyesült ál-
lamok legfelső Bírósága történetében van egy bizo-
nyos hagyománya annak, hogy a bíróság tekintettel 
van „arra a módra, ahogyan külföldi bíróságok al-
kalmaztak a mi alkotmányos mércéinkkel nagyjából 
összehasonlítható standardokat, nagyjából összeha-
sonlítható körülmények között”.57

Egy másik különvéleményében Breyer idézte a 
Föderalista 63. számát is, amellett érvelve, hogy „a 
más nemzetek bírósági ítéleteinek figyelemmel kí-
sérése hasznos”.58 Scalia bíró nemcsak a jogokkal, 
de a föderalizmus államszervezeti elvével kapcso-
latos külföldi alkotmányos tapasztalatok relevanci-
ája tekintetében is elutasító. A Printz kontra United 
States ügyben59 így fogalmazott: „az összehasonlító 
elemzés nem alkalmazható az alkotmány értelme-
zése során, de természetesen nagyon is releváns le-
het egy új alkotmány írásakor.”60 Breyer különvéle-
ményében elismerte, hogy „a saját alkotmányunkat 
értelmezzük, és nem más népekét, és lehetnek rele-

váns politikai és szerkezeti különbségek, de az ő ta-
pasztalataik más fényben tüntetheti fel az azonos jo-
gi problémára adott eltérő megoldások következmé-
nyeit”.61

Az új évezred kezdetétől megfigyelhető bizonyos 
változás a bírák hozzáállásában, és egyesek már ar-
ról értekeznek, hogy „láthatóan növekszik a bíróság 
érdeklődése más alkotmányos rendszerek iránt”.62 
Ennek egyik korai jele volt a Washington kontra 
Glucksberg döntés,63 ahol a bíróság hivatkozott az 
öngyilkosságban való közreműködés kapcsán ho-
zott első döntésében idézett külföldi joggyakorlat-
ra. Ebben, az Atkins kontra Virginia ügyben szüle-
tett döntésben Stevens bíró egy lábjegyzetben utalt 
a „világ közösségének” „nemzeti konszenzussal” ki-
alakított véleményére az értelmi fogyatékosok kivég-
zésének elutasításáról.64 A hivatkozást élesen bírálta 
különvéleményében Rehnquist főbíró és Scalia bíró, 
ezekkel a szavakkal: „a bíróságnak a »nemzeti kon-
szenzus« kiötlése érdekében tett leghaloványabb kí-
sérletért járó díjat majd a fellebbezés során ítélik oda 
szakmai és vallási szervezetek, megvizsgálva az úgy-
nevezett »világközösség és a közvélemény-kutatások 
válaszadóinak« véleményét.”65

A döntő lépést az összehasonlító alkotmányjog 
alkalmazása terén a lawrence- és a Roper-döntés 
jelentette. A lawrence kontra Texas ügyben66 alkot-
mányosan elvetette a bíróság a szodómia büntető-
jogi tilalmát, megváltoztatva ezzel a Bowers kont-
ra Hardwick ügyben67 elfoglalt álláspontját. Ken-
nedy bíró a többségi döntés indokolásában – annak 
illusztrálására, hogy „a Bowers-érvelést máshol el-
utasítják” – idézte az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának a Dudgeon kontra United Kingdom ügy-
ben hozott ítéletét.68 A döntés egyik kommentátora 
egyenesen azt állította, az idézet azt sugallja, hogy 
az alkotmánybíróságok szerte a világon ugyanabban 
a közös értelmezési gyakorlatban vesznek részt.69 
Scalia bíró különvéleménye azonban világossá te-
szi, hogy továbbra sincs konszenzus a bíróságon be-
lül az összehasonlító alkotmányjog alkalmazását il-
letően. Scalia első ellenérve, hogy „a Bowers többség 
véleménye nem olyan értékeken alapult, amelyeken 
osztoznánk más civilizációkkal”, másrészt kijelen-
ti, hogy „a bíróság vitája a külföldi felfogásokról (fi-
gyelmen kívül hagyva persze mindazokat az orszá-
gokat, amelyek továbbra is fenntartják a szodómia 
büntetőjogi tilalmát) nem egyéb, mint értelmetlen 
dicta, vagyis [a döntés] kötelező erőt nélkülöző ma-
gyarázat[a], ami ugyanakkor veszélyes, hiszen a bí-
róság nem kényszeríthet idegen hangulatokat, hó-
bortokat és divatokat az amerikaiakra”.70

A Roper-döntésben folytatódott a vita mind a fi-
atalkorúak halálbüntetésének alkotmányosságáról, 
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mind az alkotmányos eszmék migrációjáról. Kenne-
dy bíró többségi indokolásában a fiatalkorúakra ki-
szabható halálbüntetés alkotmányellenessége mellett 
érvelve és megvizsgálva egy sor külföldi jogi forrást, 
kijelentette, hogy azok „anélkül, hogy befolyásolnák 
döntésünk kimenetelét, tiszteletreméltó és lényegbe-
vágó megerősítését jelentik saját végső következteté-
sünknek”. Érvelését a külföldi jog felhasználásának 
általános méltatásával fejezte be: „Ezek az elvek és 
garanciák kulcsfontosságúak az amerikai tapasztala-
tok számára, és lényegesek saját önmeghatározásunk 
és nemzeti identitásunk szempontjából. Semmivel 
sem csökken a saját alkotmányunk iránti tisztele-
tünk és büszkeségünk, ha elismerjük, hogy más ha-
sonló elkötelezettsége meghatározott alapvető jogok 
iránt csak még inkább aláhúzza ugyanezeknek a jo-
goknak a központi jelentőségét a saját szabadságunk 
örökségében.”71 Scalia különvéleménye ismét élesen 
támadja a bíróságot az összehasonlító módszer al-
kalmazása miatt, megvádolva a többséget annak az 
álláspontnak a képviseletével, mely szerint „az ame-
rikai jognak alkalmazkodnia kell a világ többi részé-
nek jogához – vagyis egy felfogáshoz, amelyet hala-
déktalanul vissza kell utasítani”.72

Az összehasonlító alkotmányjog jövőjét az ameri-
kai legfelső Bíróságon nehéz megjósolni, tekintve, 
hogy az utóbbi évek négy újonnan kinevezett bírá-
ja közül ketten határozottan elutasították a módszer 
alkalmazását szenátusi meghallgatásuk alkalmával. 
Roberts bíró, a testület jelenlegi elnöke, jelöltként 
abszurdumnak nevezte a külföldi jog kötelező ér-
vényű alkalmazását, miközben nyilván számára is 
világos, hogy az eddigi vitában senki sem képviselt 
ilyen álláspontot: „Ha az alkotmányunk értelmezé-
sét illetően egy német bíró döntésére hagyatkozunk, 
akkor olyan személy játszik szerepet annak megha-
tározásában, hogy mely jog legyen kötelező ennek 
az országnak a lakosaira, akit nem az Egyesült ál-
lamok elnöke nevezett ki, és nem az amerikai szená-
tus erősített meg tisztségében.”73 Alito bíró szintén 
a külföldi jog alkalmazásával kapcsolatos aggálya-
it hangsúlyozta meghallgatásán: „Nem gondolnám, 
hogy alkotmányunk értelmezéséhez a külföldi jog-
ra kellene tekintenünk […] Azt gondolom, az ala-
pító atyákat megdöbbentené az ötlet, hogy a Bill of 
Rights értelmezéséhez közvélemény-kutatást foly-
tassunk a világ országai körében.”74

eseTTAN U LM ÁN Yok

Ennek a fejezetnek a célja az összehasonlító alkot-
mányjog alkalmazásának néhány konkrét nemzeti 
megoldása és persze sajátos motivációi bemutatása. 

Erre a célra három országot választottam ki, ame-
lyek a Weinrib által a második világháború utáni bí-
rói jogvédő paradigmának nevezett jelenség körébe 
tartoznak: Németország, Izrael és Dél-Afrika. A vá-
lasztás rövid magyarázata a következő: ahogy az elő-
ző fejezetből kitűnt, az amerikai excepcionalizmus 
részben azon a tényen alapult (és részben még min-
dig alapul), hogy a második világháború végéig az 
Egyesült államok legfelső Bírósága volt az egyet-
len olyan alkotmánybíróság a világon, amely a há-
ború utáni új demokráciák, mint Németország vagy 
Izrael számára figyelemre méltót tudott alkotni.75 
Az 1950-es évek kezdetétől, a német Szövetségi Al-
kotmánybíróság létrejöttétől kezdve azonban már a 
német bíróság is fontos forrásává vált az alkotmá-
nyos eszmék migrációjának az olyan újabb demok-
ráciák számára, mint Spanyolország és Portugália a 
70-es, valamint Magyarország a 80-as évek végén. 
A 90-es évek elején az egykori szovjet blokk orszá-
gai mellett más új demokráciák is rászorultak az át-
ültethető alkotmányos ideákra. Közéjük tartozott a 
Dél-afrikai Köztársaság, amelynek új alkotmánybí-
rósága – ahogy azt a halálbüntetés eltörléséről szó-
ló döntése indokolásában látni fogjuk – már nem-
csak az amerikai és német, hanem a magyar alkot-
mánybíróság tapasztalatait is felhasználhatta, sőt 
talán mondani sem kell, hogy ebben a konkrét eset-
ben nem is az amerikai minta volt meghatározó be-
folyással a döntésre.

Németország

A második világháború utáni Német Szövetségi 
Köztársaság alkotmányos berendezkedését kétségkí-
vül befolyásolta az amerikai alkotmányos gondolko-
dás, de az 1949-ben elfogadott alaptörvény (Grund-
gesetz) – amely a német nemzet ideiglenes szétszakí-
tottsága miatt nem viselte az alkotmány megjelölést 
– semmiképpen nem mondható oktrojált dokumen-
tumnak. Annak ellenére sem, hogy az alkotmá-
nyozási folyamatot a szövetséges megszálló hatal-
mak indították el, és a végtermék is a jóváhagyá-
sukhoz volt kötve; a tényleges előkészítés folyamatát 
lényegében német minták és hagyományok határoz-
ták meg.76 A szöveget előkészítő Parlamentáris Ta-
nács anyagaiban az amerikai alkotmányos eszmékre 
és elvekre utaló számos hivatkozás található, például 
a föderalizmus és az alkotmányos jogok témaköré-
ben, és a német alkotmányelmélet és -gyakorlat mű-
velői is különös figyelmet fordítottak az amerikai al-
kotmányosságra.77

Ugyanez elmondható a Szövetségi Alkotmánybí-
róságról is: kezdetben néhány fontos döntést látható-
an befolyásoltak az Egyesült államok legfelső Bí-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M TA N U l M á N y  /  43

róságának ítéletei, de a hivatkozott döntések száma 
fokozatosan csökkent azzal párhuzamosan, ahogy 
a német alkotmánybírák kialakították saját joggya-
korlatukat.78 Ugyanakkor az amerikai alkotmányos 
gondolkodás idézetek hiányában is folyamatosan je-
len volt a véleményekben, különösen egyes szövet-
ségi alkotmánybíráknál, mint Gerhard leibholz, 
Konrad Hesse, Dieter Grimm, Wolfgang Hoff-
mann-Riem vagy Brun-Otto Bryde.79 Ez az egyik 
magyarázata annak, hogy a német alkotmánybíró-
ságon belül sohasem merültek fel elvi ellentétek a 
nemzetközi és a külföldi jog alkalmazásával kapcso-
latban. Az amerikai főbírók közötti vitákhoz hason-
lók elképzelhetetlenek Németországban.80 Egy jeles 
német alkotmányjogtudós egészen odáig megy, hogy 
az összehasonlító jogot az alkotmányértelmezés ön-
álló módszerének nevezi a nyelvtani, a rendszertani, 
a történeti és politikai értelmezés mellett. 81

A nemzetközi jog alkalmazásával kapcsolat-
ban lényeges különbség van a német és az amerikai 
jog között, ami jelentősen könnyebbé teszi Német-
országban a nemzetközi jogra való hivatkozást is. 
A német alaptörvény 25. cikkelye értelmében a nem-
zetközi közjog általánosan elismert szabályai a szö-
vetségi jog részét képezik, és mint ilyenek, elsőbbsé-
get élveznek a hazai joggal szemben. Vitás esetekben 
a Szövetségi Alkotmánybíróság jogosult értelmez-
ni ezeket a szabályokat. Az alaptörvény 100. cik-
kely (2) bekezdése feljogosítja bármely bíróság bí-
ráját, hogy a Szövetségi Alkotmánybíróság döntését 
kérje, ha az előtte folyamatban lévő ügyben kétségei 
vannak, vajon a nemzetközi jog általános szabálya 
része-e a szövetségi jognak vagy abból közvetlenül 
származnak-e jogok és kötelezettségek egyénekre.82 
1982-ben például a bíróság a német jogból hiányzó 
követelménnyel egészítette ki azoknak az eseteknek 
a körét, amikor egy vádlott a távollétében is elítél-
hető. A nemzetközi közjog ezen alapvető eljárásjogi 
garanciáját a bírák három európai ország bíróságai-
nak döntéseire hivatkozva igazolták.83

Más esetekben, amikor az alkotmánybíróság olyan 
eljárási garanciákat értelmezett, amelyek az alaptör-
vényben nem szerepelnek, mint például az ártatlan-
ság vélelme, azt a jogállamiság elvéből vezették le, 
de miután az szövegszerűen szintén nem jelenik meg 
a nemzeti alkotmányban, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának esetjogára hivatkoztak.84 Egy megint 
másik ügyben az egykori NDK titkosszolgálatának 
(Stasi) munkatársai és ügynökei kifogásolták az el-
lenük a Szövetségi Köztársasággal szembeni kémte-
vékenység miatt emelt vádat. A nemzetközi jog kö-
telező szabályaira hivatkozó védekezésük szerint a 
Kelet-Németország területén elkövetett Nyugat-Né-
metország elleni kémtevékenységet az egyesült Né-

metország jogrendszere nem üldözheti. A bíróság – 
a nemzetközi közjogi kutatásokra szakosodott he-
idelbergi Max Planck Intézet szakvéleményére is 
támaszkodva – megállapította, hogy a vád nem sérti 
a nemzetközi jog általános szabályait az alaptörvény 
25. cikkelye értelmében.85

Az egyik első döntés, amelyik külföldi jogra hi-
vatkozott, (Nyugat-) Németország Kommunis-
ta Pártja (Kommunistische Partei Deutschlands, 
KPD) betiltásáról szólt. Az összehasonlító jog al-
kalmazását ebben az esetben nem a hasonló meg-
oldások indokolták, hanem éppenséggel a nyuga-
ti szomszédoktól való eltérés magyarázataként szol-
gált: „A nyugati demokráciák alkotmányos logikája 
abból indul ki, hogy a polgárok jogosultak, sőt az 
1947-es olasz alkotmány értelmében még bátorít-
va is vannak pártok szabad, korlátozásoktól mentes 
alakítására. A közelmúlt fejleményei azonban arra is 
ráirányították a figyelmet, hogy a liberális demok-
ráciák nem mellőzhetik az alkotmányos berendez-
kedéssel szemben ellenséges pártok közéletből való 
kizárásával összefüggő gyakorlati és politikai prob-
lémákat, ha az állam fenyegetettsége elér egy bizo-
nyos erősséget. […] Ezen az alapon tiltotta be a kor-
mányzati szabályozás a kommunista pártokat Fran-
ciaországban és Svájcban 1939-ben és 1940-ben. Az 
Egyesült államokban pedig nyilvántartásba vételre 
kötelezték a pártot, hogy az állami hatóságok haté-
konyan ellenőrizhessék a felforgató szervezet tevé-
kenységét.”86

A Szövetségi Alkotmánybíróság joggyakorlatá-
nak általában és a véleményszabadság szempontjából 
különösen is egyik legfontosabb döntése az 1958-as 
lüth-ügyben született,87 amelynek indokolása idézi 
a francia emberi és polgári jogok nyilatkozatát, illet-
ve Benjamin Cardozót, az Egyesült államok leg-
felső Bíróságának bíráját, aki szerint a szólásszabad-
ság „a szabadság majd minden más formájának elen-
gedhetetlen feltétele”.

A híres 1966-os Spiegel-döntésben a nyolctagú 
szenátus négy tagja véleményében hivatkozik egy, a 
sajtónak a büntetőeljárásokban betöltött jogi helyze-
téről szóló nemzetközi tudományos konferencia elő-
adásaira, azzal összefüggésben, vajon az újságírók 
megtagadhatják-e a tanúvallomást árulással kapcso-
latos büntetőügyben. Végül is ez a négy bíró e jog 
elismerése ellen használta az utalást.88 Ezt az érve-
lést elutasította a másik négy bíró, de nem az ösz-
szehasonlítás alkalmazása miatt, hanem szubsztan-
tív érvek alapján.

Bryde alkotmánybíró, aki szerint az egyes alkot-
mánybírákon keresztül érvényesülő külföldi jogi ha-
tásokon túl viszonylag kevés nyílt hivatkozással ta-
lálkozhatunk a döntésekben, a következő példákat 
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említi.89 Amikor a bíróság a közvéleménynek rész-
ben az állati jogokat védő, részben xenofób nyomá-
sa ellenére egy muszlim halal hentes javára döntött, 
hasznos volt, hogy hivatkozhatott az osztrák alkot-
mánybíróság hasonló eredményre jutó ítéletére.90 Az 
azonos nemű partnerkapcsolatok alkotmányossága 
megalapozásakor szintén fontos volt hivatkozni ar-
ra, mely országokban nyert már elismerést ez az in-
tézmény.91 Egy másik esetben a bíróság ugyancsak 
a nemzetközi emberi jogi gyakorlatra hivatkozott a 
jogállamiság és a nem demokratikus rendszerekben 
elkövetett bűncselekmények visszamenőleges meg-
ítélésének összeegyeztetése kérdésében.92

Ulrich Drobnig idéz néhány másik konkrét dön-
tést, például a német alaptörvénynek a katonai szol-
gálat lelkiismereti okból való megtagadásáról szóló 
4. cikkely (3) bekezdésének értelmezésével kapcsola-
tos ítéletet. A bíróság ebben az esetben is segítségül 
fordult volna a külföldi jogrendszerekhez, de sem a 
nemzetközi jogban, sem a nyugati demokráciák al-
kotmányjogában nem talált a német jogban használ-
ható hasonlóságokat.93 Egy másik esetben az értel-
mezés tárgya az alaptörvény 59. cikkely (2) bekez-
désében foglalt „politikai szerződés” fogalma volt. 
A bíróság több közép-európai ország jogában rábuk-
kant e fogalom egységes felfogására, és ezt használ-
ta döntésének alapjául.94 Hasonló eredményre jutott 
a testület a lakás definíciójával kapcsolatban, ame-
lyet az alaptörvény 13. cikkely (1) bekezdése sérthe-
tetlennek mond. A bíróság végül is a négy különbö-
ző jogrendszerben talált viszonylag széles lakásfo-
galmat használta saját értelmezése során.95

Bizonyos esetekben a német Szövetségi Alkot-
mánybíróság nyilvánvalóan az amerikai legfelső Bí-
róság döntésének figyelembevételével, de arra való 
hivatkozás nélkül, sőt eltérő érveléssel jutott a wa-
shingtoni bírákéhoz hasonló eredményre. Egyik pél-
dája ennek az abortusszal kapcsolatos jog megfogal-
mazása, amelyhez a két bíróság nagyon különböző 
levezetést követően jutott el.96 Az 1970-es évek-
ben született döntésekben, a Roe kontra Wade-ügy-
ben,97 és az I. német abortuszdöntésben98 a két bí-
róság szinte ugyanúgy mérlegelte egymáshoz képest 
a terhes anya jogát a terhesség megszakítására és az 
állam kötelezettségét a magzat élethez való jogának 
megvédésére, annak ellenére, hogy elvi elemzéseik 
különböztek egymástól: az amerikai bíróság felfogá-
sának középpontjában a terhes anya szabadsághoz és 
magánélethez való joga áll, míg a német alkotmány-
bírák az élethez és az emberi méltósághoz való jog-
ra alapozzák érvelésüket.99 Drobnig szerint ebben az 
esetben a német bíróság nem egyszerűen a külföldi 
szabályozás tartalma, hanem a következményei érté-
kelésére is törekedett, amikor vizsgálta a két ország 

jogrendszerében meglévő eltérő jogi helyzetet.100 Ér-
dekes módon később mindkét ország korlátozta az 
abortusz alkotmányosan megengedhető mértékét. 
A német alkotmánybírák második abortuszdönté-
sükben általánosan hivatkoztak az eltérő külföldi jo-
gi megoldásokra, ugyanakkor kifejezték az azok al-
kalmazhatóságával kapcsolatos kételyeiket is, „a kö-
rülmények nehéz összehasonlíthatósága miatt”.101

Némileg hasonló a helyzet a kommunikációs jo-
gok tekintetében. Az amerikai jog nagyobb hang-
súlyt fektet az individualizmusra, így akkurátusab-
ban védi a kifejezés szabadságát. Az R.A.V. kontra 
St. Paul ügyben például a legfelső Bíróság védelem-
re méltónak ítélte fehér emberek gyűlöletkifejezé-
sét, amely abban nyilvánult meg, hogy éjszaka a Klu 
Klux Klan jelképét jelentő égő keresztet helyeztek 
el fekete szomszédaik bekerített kertjében.102 Ezzel 
szemben az Auschwitz-hazugságról szóló döntésé-
ben a német Szövetségi Alkotmánybíróság alkotmá-
nyosnak ítélte annak a demonstrációnak a betiltását, 
amelynek üzenete az lett volna, hogy a holokauszt 
nem történt meg. A német bírák érvelése szerint „a 
véleményszabadság nem élvez minden körülmények 
között elsőbbséget a személyiségi jogok védelmével 
szemben”.103 (Ez a magyarázata annak, hogy egyes 
amerikai jogtudósok a német alkotmányt a méltó-
ság, az amerikait pedig a szabadság alkotmányának 
nevezik.104) Vagyis a német bíróság – ellentétben az 
amerikaival – a gyűlöletbeszéd korlátozhatóságának 
pártján áll. Ezt nevezi Andrzej Rapaczynski az ösz-
szehasonlítás „negatív hatásának”, amikor a bíróság 
tudatosan utasít el egy általa ismert, de a saját jogi 
környezetében használhatatlan megoldást.105 Ugyan-
akkor a történelmi háttér és a jogi kultúra különbsé-
gein alapuló eltérő megoldások ellenére a kommuni-
káció joga egyaránt meghatározó eleme mindkét al-
kotmányos rendszernek.106

Izrael

Izrael sajátos helyzete az alkotmányértelmezés so-
rán alkalmazott külföldi jogi minták szempontjából 
abban áll, hogy az államnak formálisan nincs írott 
alkotmánya.107 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 
izraeli bírák ítéleteikkel maguk alakítják az íratlan 
alkotmányt tartalmát.108 Az 1949. január 25-i el-
ső választásokat követően az Ideiglenes államta-
nács minden törvényhozó hatalma az Alkotmányo-
zó Gyűlésre szállt, amely aztán elfogadta az 1949-es 
átalakulási törvényt (Transition Law, 1949), amely-
ben saját magát mint az „első Knesszetet” említet-
te. Az „első Knesszet” hosszasan tárgyalta az alkot-
mány kérdését, és a vita végül kompromisszumos 
megoldással zárult, amelyet Harari-döntésként is-
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merünk. Ez a döntés elvben támogatta az alkotmány 
elfogadásának célját, de nem egyetlen dokumentum 
kidolgozása, hanem úgynevezett alaptörvények („ba-
sic laws”) folyamatos elfogadása útján. Ezek az alap-
törvények azután egy későbbi alkotmány fejezetei-
ként szolgálhatnak.

A mai napig tizenegy alaptörvény született, és 
jóllehet ezek együttesét nehéz lenne egységes al-
kotmánynak tekinteni,109 de az tagadhatatlan, hogy 
az izraeli alkotmányjog magját alkotó joganyagról 
van szó. Az első kilenc alaptörvény jórészt az ál-
lami szervezetrendszerrel foglalkozik – a Knesszet 
(1958), az államelnök (1964), a kormány (1968), a 
hadsereg (1976), az igazságszolgáltatás (1984)110 –, 
míg az 1992-ben elfogadott utolsó kettő alapve-
tő jogokat érint (alaptörvény az emberi méltóságról 
és szabadságról, valamint alaptörvény a foglalkozás 
szabad megválasztásáról). Bár nem létezik kifejezett 
előírás arra, hogy az alaptörvényekkel ellentétes tör-
vényi szabályok érvénytelenek lennének vagy érvé-
nyességük megtámadható volna, vagyis jogforrási 
értelemben nincs hierarchikus viszony az alaptörvé-
nyek és az egyszerű törvények között, ugyanakkor 
bizonyos alaptörvényi rendelkezések esetében létezik 
tiltás azok egyszerű többséggel történő megváltozta-
tására. Például a Knesszetről szóló első alaptörvény, 
amely az országos arányos képviseleti rendszerre vo-
natkozó rendelkezéseket is magában foglalja, csak a 
képviselők abszolút többségével, vagyis a 120 tagú 
törvényhozás 61 tagjának szavazatával módosítható, 
ahogy a két emberi jogi tárgyú alaptörvény is.

Izraeli bírák és jogtudósok eltérően ítélik meg 
az alkotmánybíráskodás, vagyis a Knesszet törvé-
nyei bírói felülvizsgálatának kezdő időpontját. Aha-
ron Barak, a legfelső Bíróság (High Court of Justice) 
volt tagja, majd elnöke amellett érvel, hogy az alkot-
mánybíráskodás és ezzel az alkotmányos forradalom 
1992-re datálható. Az alapvető jogokról szóló, azok 
korlátozásának lehetőségét is magában foglaló két 
alaptörvény elfogadását követően a legfelső Bíró-
ság a közigazgatási aktusok korábbi felülvizsgálata 
mellett elkezdte a törvényhozás felülvizsgálatát is. 
A testület az 1995 novemberében a United Mizrahi 
Bank ügyében hozott történelmi jelentőségű dönté-
sében (melyet sokan az amerikai alkotmánybírásko-
dást elindító híres ítélet nyomán az izraeli Marbu-
ry kontra Madison esetként aposztrofálnak) – hivat-
kozva az emberi méltóságról és szabadságról szóló 
alaptörvényben garantált tulajdonhoz való jogra – 
gyakorlatilag érvénytelenített egy a Knesszet által 
elfogadott törvényt. Ezzel a legfelső Bíróság lénye-
gében elismerte az alaptörvények formális alkotmá-
nyos státuszát, vagyis felsőbbségét az egyéb törvény-
hozási aktusokhoz képest.111

Mások az alkotmánybíráskodás kezdetét korább-
ra, a legfelső Bíróság 1969-es, a Berman kontra Mi-
nister of Finance ügyben hozott döntésével hozzák 
összefüggésbe (és értelemszerűen ezt az ügyet tekin-
tik az izraeli Marbury-döntésnek), amelyben a tes-
tület az alaptörvényekre hivatkozva hatályon kívül 
helyezett egy meghatározott pártfinanszírozási gya-
korlatot. Ezt a sorsdöntő ítéletet követte a közigazga-
tási döntések és gyakorlatok fokozott mértékű felül-
vizsgálata az 1970-es, 80-as években, csakúgy, mint 
az alapjogi bíráskodás eseteinek növekedése a 70-es 
évektől kezdve. Az alaptörvényekre való hivatkozá-
sok aránya az 1992 és 2002 közötti bírói gyakorlat-
ban 11 százalékra emelkedett. Az alapjogi ügyekben 
megmutatkozó aktivizmus néhány új bíró kinevezé-
sével is összefüggött, akik – a kontinentális Euró-
pában diplomát szerzett elődeikkel ellentétben – Iz-
raelben végezték jogi tanulmányaikat.112 A legfelső 
Bíróság döntéseiben általában szekuláris álláspontot 
és nyugati liberális értékeket képvisel, szemben az 
alkotmányt teljes egészében elutasító körökkel, mint 
amilyenek a haredi pártok, amelyek az alkotmány bi-
zonyos támogatóival együtt113 egy elkülönült alkot-
mánybíróság felállítását szorgalmazzák.114

A United Mizrahi Bank ügyben115 Barak főbí-
ró116 a legfelső Bíróság általi alkotmánybíráskodás 
mellett érvelve hivatkozik egyebek között Alexan-
der Hamiltonra (The Federalist No. 78.), H. l. A. 
Hartra (The Concept of Law), John Rawlsra (Politi-
cal Liberalism) és John Hart Elyra (Democracy and 
Distrust: A Theory of Judicial Review), valamint az 
Egyesült államok legfelső Bíróságnak az amerikai 
alkotmánybíráskodást megalapozó Marbury kontra 
Madison ügyben hozott döntésére. Az alkotmány-
módosítások alkotmányossági vizsgálatát igazolandó 
említi az indiai legfelső Bíróságnak a Kesavananda 
kontra State of Kerela ügyben született ítéletét,117 és 
idézi a német Szövetségi Alkotmánybíróság követ-
kező szavait: „A törvények nemcsak attól alkotmá-
nyosak, mert azokat meghatározott eljárási előíráso-
kat betartva alkották, hanem azoknak tartalmilag is 
összhangban kell állniuk a legmagasabb rendű érté-
kekkel, és meg kell felelniük az íratlan alkotmányos 
elveknek, csakúgy, mint az Alaptörvényben foglal-
taknak.”118

A kifejezés szabadsága az a terület, ahol az Egye-
sült államok bírósági joggyakorlatának alakulá-
sa a legnagyobb hatást gyakorolta az izraeli jogfej-
lődésre.119 Az első fontos döntés a Kol-Ha’am Co. 
ltd. kontra Minister of Interior ügyben120 született. 
1953-ban az ismert napilap, a Ha’aretz beszámolt 
az Egyesült államokba akkreditált izraeli nagykö-
vet nyilatkozatáról, mely szerint az Egyesült álla-
mok és Szovjetunió közötti esetleges háborúban Iz-
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rael 200.000 fős katonasággal támogatná az ameri-
kai hadsereget. Az Izraeli Kommunista Párt újságja, 
a Kol-Ha’am szerkesztőségi cikkben bélyegezte meg 
Ben-Gurion kormányának nemzetellenes politiká-
ját, amely az izraeli fiatalság vére árán kíván nye-
részkedni. Négy nappal később az izraeli belügy-
miniszter 15 napra felfüggesztette a lap terjesztését. 
A legfelső Bíróság háromtagú tanácsa121 egyhangú 
határozattal felülbírálta ezt a döntést. Agnarat bíró a 
testület nevében hangsúlyozva, hogy Izrael demok-
rácia iránti elkötelezettsége alapján a kifejezés és a 
sajtó szabadsága az íratlan alkotmány meghatározó 
alapelve, arra a következtetésre jutott, hogy a lehet-
séges veszély tesztjét alkalmazva a lap felfüggesztése 
nem igazolható. A döntés egyik kommentátora sze-
rint a teszt alkalmazásával a bíróság szakított az el-
fogadható és el nem fogadható szólás megkülönböz-
tetésével, és azt felváltotta a társadalmat ért konkrét 
sérelem vizsgálatával, ami nagyon emlékeztet a „vi-
lágos és jelen való veszély” (clear and present danger) 
amerikai tesztjére.122

Az izraeli legfelső Bíróság másik fontos vé-
leményszabadsággal kapcsolatos döntése a Ha’a-
retz kontra Electronic Company ügyben született, 
amelynek lényege, hogy Izrael egyik legnagyobb ál-
lami vállalkozása az ország nehéz gazdasági hely-
zetében vásárolt egy luxusautót vezérigazgatója szá-
mára. A Ha’aretz cikket jelentetett meg arról, hogy 
a cégnek korábbi ígérete ellenére esze ágában sincs 
eladni az autót. A cég becsületsértési pert indított. 
A legfelső Bíróság háromtagú tanácsa 2:1 arányú 
döntéssel felülbírálta az elsőfokú bíróságnak a Ha’a-
retzet elmarasztaló ítéletét (Ha’aretz I.).123 Shamgar 
bíró a többség nevében az Egyesült államok leg-
felső Bíróságának a New york Times kontra Sul-
livan ügyben hozott döntését idézte, amely a köz-
funkciót betöltő hivatalos személyek bírálhatóságát 
erősíti meg.124 Négy évvel később az izraeli legfelső 
Bíróság megváltoztatta saját döntését, és hatályába 
visszahelyezte a korábbi, becsületsértést megállapí-
tó ítéletet (Ha’aretz II),125 ezúttal elutasítva a Sulli-
van-teszt alkalmazását és előtérbe helyezve a köz-
szereplő jó hírnevének védelméhez fűződő érdekét.

A harmadik jelentős szólásszabadság-döntés 
a Kahane kontra Broadcasting Authority-ügy,126 
amelyben Barak bíró „a valódi sérelem közeli bi-
zonyosságának” tesztjét alkalmazta annak megíté-
lésénél, vajon alkotmányosan elfogadható-e a radi-
kális Kahane rabbi rádióbeszédének tilalma, annak 
az izraeli arabokkal szembeni valószínű gyűlöletkel-
tő tartalma miatt. Az eset emlékeztetett az amerikai 
clear and present danger tesztnek arra a híres alkal-
mazására, amikor a kérdés az amerikai újnácik fel-
vonulásának engedélyezhetősége volt a holokauszt-

túlélők lakta, Illinois állambeli Skokie utcáin.127 
Aharon Barak az előzetes korlátozás tilalmára hi-
vatkozva amellett érvelt, hogy a médiahatóság nem 
akadályozhatja meg Kahane beszédét. Barak szerint 
nemcsak Kahane kizárása alkotmányellenes, hanem 
általánosságban is elfogadhatatlannak ítélte, hogy a 
médiahatóság a tartalmuk alapján korlátozza a rasz-
szista véleményeket és érzéseket.

Ezt az álláspontot bírálta a Barakkal egyébként 
rendszerint azonos véleményen lévő Gabriel Bach 
bíró, aki úgy érvelt, hogy az a fajta rasszista beszéd, 
amelyről Kahane ismert, nem minősíthető védett-
nek.128 Barak bíró 18 amerikai jogesetet (és 14 tu-
dományos munkát) idézett, amelyek a következők-
re indították Bach bírót: „Ezek az esetek nem al-
kalmazhatók a jelen ügyre, amely azzal kapcsolatos, 
hogy az állami hatóságnak jogában áll-e előzetesen 
megakadályozni olyan tartalmak nyilvánosságra ke-
rülését, amelyeket a törvény kifejezetten tilt.”129 Ez a 
vita nem az összehasonlító alkotmányjog alkalmaz-
hatóságáról, de bizonyosan annak határairól szólt. 
Amint láthattuk, az amerikai legfelső Bíróság szó-
lásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata olykor át-
véve, olykor elutasítva fontos forrása volt az Izrae-
li legfelső Bíróság ítélkezési gyakorlatának. Ahogy 
Németország esetében, ahol a történelmi körülmé-
nyek meghatározó módon befolyásolták a radikáli-
san liberális amerikai szólásszabadság doktrína he-
lyi alkalmazását, Izraelben is a közösségi integritás 
határozta meg az alkalmazást.

Dél-Afrika

Az ország egész átalakulását az apartheid rendszer-
ről az alkotmányos demokráciába nagyon erősen 
befolyásolta az összehasonlító alkotmányjog alkal-
mazása. Mind az első demokratikus választásokig 
az alkotmányos kereteket meghatározó ideiglenes, 
mind pedig a demokratikusan megválasztott képvi-
selők által megtárgyalt végleges alkotmány felhasz-
nált külföldi alkotmányjogot, különösen az Egye-
sült államokét, Kanadáét, Németországét, valamint 
az Emberi Jogok Európai Egyezményét.130 Ennek 
egyik kézenfekvő oka az volt, hogy a dél-afrikai 
jogászoknak az ideiglenes alkotmány elfogadását 
megelőzően igen kevés tapasztalatuk volt az alkot-
mányjog és az emberi jogok területén.131 Az ideig-
lenes alkotmány által intézményesített alkotmány-
bíróság feladatává tették annak vizsgálatát és végső 
megítélését, hogy a végleges alkotmány megfelel-e 
az átmenet tárgyalópartnerei által a Demokratikus 
Dél-Afrikáért címen elfogadott egyezmény (Con-
vention for the Democratic South Africa) harmincnégy 
alapelvének.
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A végleges alkotmány „A jogok értelmezése” cí-
met viselő 39. cikkelye az alkotmánytörténetben el-
ső alkalommal hatalmazza fel a bíróságokat nem-
zetközi és külföldi jog felhasználására: „(1) A jogok 
értelmezése során a) a bíróságnak, a törvényszék-
nek, vagy (egyéb jogi) fórumnak elő kell segítenie 
az emberi méltóságon, egyenlőségen és szabadsá-
gon nyugvó nyílt és demokratikus társadalom ér-
tékeinek érvényesülését; b) figyelembe kell vennie a 
nemzetközi jogot; és c) figyelembe vehet külföldi jo-
got. (2) A törvények értelmezése és a szokásjog fej-
lesztése során a bíróságnak, a törvényszéknek vagy 
(egyéb jogi) fórumnak elő kell segítenie a jogok szel-
lemét, értelmét és szándékát. (3) A jogok katalógu-
sa nem zárja ki a szokásjog vagy a törvényhozás el-
ismert más jogok létezését, amennyiben azok össz-
hangban vannak a jogok katalógusával.”132

Az alkotmánybíróság az 1995-ös felállítását kö-
vetően hozott első döntéseitől kezdve előszeretettel 
használt fel nemzetközi és külföldi joganyagot.133 
A Zuma és mások kontra állam ügyben134 az al-
kotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az apar-
theid idején született büntető eljárásjogi kódexnek 
azt a rendelkezését, amelynek értelmében a rendőr-
ség által rögzített beismerő vallomás felhasználható 
a tárgyaláson való megismétlése nélkül is. A bíró-
ság az indokolásban hivatkozik az Egyesült államok 
és Kanada legfelső bíróságának hasonló ügyekben 
hozott döntéseire, három amerikai (Tot v. U.S. of 
1969, Country Court of Ulster Country, New york 
et al. v. Allen at al.) és két kanadai esetet (Regina v. 
Big M. Drug Mart lt. of 1985, and Regina v. Oa-
kes of 1986) idézve.

A Makwanyane kontra állam ügyben135 a bíró-
ság a büntetőeljárási törvény halálbüntetésre vonat-
kozó rendelkezésének alkotmányosságát vizsgálta az 
ideiglenes alkotmánynak az egyenlőségre vonatkozó 
8., az élethez való jogot biztosító 9., az emberi mél-
tóságot védő 10. és a kegyetlen, embertelen és meg-
alázó büntetéseket tiltó 11. cikkelye alapján. A tes-
tület a vizsgálat során elvégezte több ország halál-
büntetéssel kapcsolatos joggyakorlatának kritikai 
elemzését. Az indokolás elsőként az Egyesült ál-
lamok legfelső Bíróságának a halálbüntetést mint 
nem kegyetlen és nem szokatlan büntetést alkotmá-
nyosnak mondó ítéletét idézi, majd az 1949-es indi-
ai alkotmánynak és az Indiai legfelső Bíróságnak 
a dél-afrikai halálbüntetés alkotmányellenessége 
szempontjából szintén nem használható gyakorla-
tát. Ezzel szemben alkalmazható mintaként említi a 
döntés indokolása a kanadai legfelső Bíróság Kind-
ler kontra Kanada ügyben 1992-ben hozott dönté-
sét, amely a halálbüntetést mint kegyetlen és ember-
telen büntetést az emberi méltóságot sértőnek ítéli, 

valamint a magyar Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 
31.) AB határozatát, amelynek értelmében a halál-
büntetés ellentétes az élethez való joggal és az embe-
ri méltóság védelmével. Valójában az idézett esetek 
közül egyedül a magyar döntést említi úgy a bíró-
ság, mint amely igazán releváns a dél-afrikai ügy el-
döntése szempontjából, míg a többiek inkább az at-
tól való elhatárolás miatt voltak érdekesek.136

A bíróság ebben az ügyben is figyelmeztetett az 
alapjogi katalógussal kapcsolatos összehasonlítások 
veszélyeire, mondván, a külföldi források felhaszná-
lása „fontos, különösen az átmenet kezdetén, ami-
kor még viszonylag csekély a hazai bíróságok jog-
gyakorlata, de nem szükségképpen fog minden eset-
ben biztos iránymutatással szolgálni az alkotmány 
alapjogi katalógusának értelmezésekor”.137

A De Klerk kontra Du Plessis ügyben138 az volt a 
kérdés, vajon a kifejezés szabadságának alkotmányos 
védelme kiterjed-e a rágalmazásokra is, de az eset 
egyszersmind felvetette az alkotmányos garanciák 
visszamenőleges hatályának, illetve az alkotmányos 
jogok magánviszonyokban való érvényesülésének 
kérdéseit is. A döntés kapcsán született valamennyi 
bírói vélemény kiemelt figyelmet fordít más orszá-
goknak a magánviszonyok és az alkotmányos jogok 
kapcsolatát, valamint a visszamenőleges hatályt tár-
gyaló joggyakorlatára. Kentridge bíró például rész-
letesen elemzi az amerikai legfelső Bíróságnak a 
Shelley kontra Kraemer ügyben hozott ítéletét, vala-
mint kanadai, ír és német eseteket, Ackermann bíró 
pedig a német Szövetségi Alkotmánybíróságnak az 
alapjogok horizontális alkalmazását érintő Drittwir-
kung gyakorlatát. Végül a bíróság a német jogi gon-
dolkodás hatása nyomán a jogok magánviszonyok-
ban való közvetett alkalmazásának megoldása (un-
mittelbare Drittwirkung) mellett foglalt állást.

Az összehasonlító alkotmányjog alkalmazása a 
De Klerk kontra Du Plessis ügyben nem volt tel-
jesen ellentmondásmentes. Kriegler bíró különvé-
leményében felhívja bírótársai figyelmét a dél-afri-
kai alkotmányos berendezkedés egyedülálló jelleg-
zetességeire, óva intve őket a külföldi jog – olykor 
annak pontos ismerete hiányában történő – eltúl-
zott felhasználásától. A Bernstein és mások kont-
ra Bester NO és mások,139 valamint az állam kont-
ra Mamabolo ügyben140 megismételte aggályait, és 
egyéb esetekben más bírák is megfogalmaztak ha-
sonlókat,141 továbbá volt olyan ügy is, amelyben a 
többség elutasította a külföldi jogra történő hivat-
kozást. Ezek egyike a Ferreira kontra levine NO és 
mások eset,142 amelynek tárgya az a törvényi köte-
lezettség volt, amely a munkavállalók számára elő-
írta bizalmas üzleti információk bizonyos körülmé-
nyek között történő kiszolgáltatását. Ackermann bí-
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ró, hivatkozva Isaiah Berlin írásaira és Dickson bíró 
véleményére a kanadai R. Big M Drug Mart ügy-
ben, javasolta az ideiglenes alkotmány emberi méltó-
ságra vonatkozó passzusa értelmezésének olyan ki-
terjesztését, amely – hasonlóan Sólyom lászlónak 
a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatban kifejtett értel-
mezéséhez – magában foglalja a szabadságra vonat-
kozó általános jogot is. Végül a bírák többsége el-
vetette Ackermann értelmezését, de nem egyszerű-
en azért, mert az túlságosan is idegen jogi befolyást 
tükrözött, hanem mert az nem pusztán a jog kiter-
jesztését és továbbfejlesztését jelentette volna az ide-
iglenes alkotmány 1993-as szövegében szereplő al-
kotmányos elvek alapján, hanem teljes jogi transz-
plantációt valósított volna meg.143

Az állam kontra Solberg ügyben hozott döntés-
sel144 a bíróság mint az ideiglenes alkotmány vallás-
szabadságra vonatkozó előírását nem sértőt fenntar-
totta bizonyos alkoholtartalmú italok árusításának 
tilalmát vasárnapokon, nagypénteken és karácsony-
kor, elvetve ezzel a párhuzamot az amerikai legfel-
ső Bíróságnak a lynch kontra Donelly ügyben ho-
zott ítéletével, amely az amerikai alkotmány első ki-
egészítése vallásszabadság klauzulájának sérelmét 
mondta ki, Sachs bíró párhuzamos véleményével.145

A Sanderson kontra Attorney-General Eastern 
Cape-ügyben,146 amely a meggyanúsított személyek 
ésszerű időn belüli megvádolásával volt kapcsolatos, 
az alkotmánybíróság felhívta a figyelmet arra, hogy 
„a külföldi precedensek felhasználása különös körül-
tekintést és óvatosságot igényel”. Ez a körültekintés 
még fokozottabb kell legyen nem alapjogi ügyekben. 
Ennek jó példája, hogy miközben a bíróság fontos-
nak ítélte a helyi és a központi hatalom közötti fo-
lyamatos feszültségek kezelését, egy előtte fekvő 
ügyben határozottan kizárta az amerikai föderaliz-
mus által kínált megoldások használatát, mondván, 
„ellentétben az Egyesült államok tagállamaival, a 
dél-afrikai helyi szervek nem rendelkeznek szuve-
rén államisággal”.147

A bíróságon belüli mindezek a viták sem teszik 
kérdésessé, hogy az összehasonlító alkotmányjog 
rendkívül kiterjedt alkalmazásával a dél-afrikai bí-
rák minden más ország bíróságánál elkötelezetteb-
bek a jog-összehasonlítás mellett.148

köv eTk ezTeTések. 
A Tr ANszNAcIoNÁ LIs 

A LkoTM ÁN Y érTeLM ezés FeLé?

Megállapíthatjuk, hogy a külföldi jog alkalmazásá-
val szembeni különböző attitűdök ellenére az alkot-
mányosság és az alkotmánybíráskodás egyre inkább 

globalizálódik, és az alkotmányos rendszerek kö-
zötti horizontális kommunikáció erősödése figyel-
hető meg. Ennek a fejlődésnek a hatására egyre ne-
hezebben igazolható az összehasonlító alkotmány-
jog hagyományos figyelmen kívül hagyása.149 Ez azt 
jelenti, hogy egyre több országban válik az alkot-
mánybíróságok gyakorlatává saját alkotmányuk ér-
telmezéséhez nemzetközi és külföldi források fel-
használása. A jog világának kitágulása az internet 
jóvoltából ugyancsak egyre nehezebbé teszi a nem-
zetközi és külföldi jogi történések megítélésétől va-
ló tartózkodást.150 Ma még nem látható előre pon-
tosan, hogy ennek a fejlődésnek az eredményeként 
mikor beszélhetünk majd „transznacionális vagy vi-
lágpolgári (kozmopolita) alkotmányosságról”151 vagy 
arról, hogy a nemzetek közössége egyszersmind al-
kotmányos közösséggé is válik.152

Azt is nehéz megjósolni, vajon ez a tendencia je-
lent-e konvergenciát a liberális demokratikus alkot-
mányos modell irányába, ahogy azt a konvergen-
ciafelfogás univerzalista követői előrevetítik, sőt 
néhányan már a jelenlegi helyzetre nézve is állít-
ják. Trevor Allan például a liberális alkotmányos-
ság alapelveire épített alkotmányelméletét minden 
ismert nyugati típusú liberális demokráciára alkal-
mazhatónak gondolja.153 lorraine Weinrib is úgy 
vélekedik, hogy az alkotmányos eszmék migráció-
ja mára már hozzájárult egy speciális alkotmányos 
modell létrejöttéhez és a különböző joggyakorlatok 
közeledéséhez.154 Ezzel szemben más jogtudósok 
tagadják a konvergencia létét,155 sőt egyesek azt is 
kétségbe vonják, hogy ez a közeledés kívánatos len-
ne, mondván, a liberális alkotmányok közötti fontos 
eltérések továbbra is fennállnak.156

Rosalind Dixon és Eric A. Posner az alkotmá-
nyos konvergencia négy lehetőségét veszi számba.157 
Az elsőt felépítményi (superstructure) elméletek-
nek nevezik, amelyek lényege, hogy az alkotmányo-
kat olyan mélyebben fekvő szempontok befolyásol-
ják, mint amilyen az ország gazdasága, demográfiai, 
technológiai állapota, így az egyes országok alkot-
mányai akkor közelítenek egymáshoz, ha ezek a – 
marxista terminológiában inkább az alaphoz, mint 
a felépítményhez tartozó – tényezők is konvergál-
nak.158 Ezt azt jelenti, hogy ezeknek a felfogások-
nak az alapján az alkotmányos átvételeket alapve-
tően nem az alkotmányozók, hanem külső szem-
pontok határozzák meg, ellentétben a másik három 
teóriával, amelyben az alkotmányozók döntenek az 
alkotmányos változásokról. Ezek közül az egyik a 
tanulási elmélet, amely szerint a bírók és az alkot-
mányozók használják a külföldi jogrendszerek ne-
kik tetsző megoldásait. Ez általában azzal jár, hogy 
a sikeresebb, régebbi jogrendszerek nagyobb eséllyel 
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szolgálnak mintaként, ahogy azt láttuk az 1989–
90-es posztkommunista átalakulások során, például 
a magyar alkotmányos rendszerben alkalmazott né-
met megoldások esetében. A következő felfogás sze-
rint az átvételek kényszerítés eredményei is lehetnek, 
hiszen bizonyos országok megkísérlik ráerőltetni sa-
ját alkotmányos megoldásaikat másokra. Egy másik 
nézőpontból azt is lehet mondani, hogy a kelet-kö-
zép-európai átalakulások során az új demokráci-
ák számára nem volt más alternatíva, mint a libe-
rális demokratikus alkotmányos megoldások átvéte-
le, legalábbis ha be akartak kapcsolódni a nyugati 
gazdasági környezetbe. A felsorolt felfogások sorá-
ban az utolsó a versenyelmélet, amely abból indul 
ki, hogy az államok annak érdekében is változtat-
ják alkotmányos normáikat, hogy minél versenyké-
pesebbnek mutatkozzanak a külföldi tőke és a kvali-
fikált munkaerő migrációja szempontjából. Értékel-
ve a négyféle megközelítést, Dixon és Posner arra 
a következtetésre jut, hogy az alkotmányos konver-
gencia szempontjából a legtöbb esélyt a felépítményi 
elméletek kínálják.159

Az összehasonlító alkotmányjog felhasználásá-
val kapcsolatos másik, ma még szintén nyitott kér-
dés, hogy vajon a nemzetközi jog mennyiben lehet 
forrása az eszmék migrációjának. A kérdés mögött 
meghúzódó valódi dilemma, hogy a jelenlegi nem-
zetközi jog alkalmas-e arra, hogy egy transznacio-
nális alkotmányosság alapjául szolgáljon. Bizonyos 
területeken bizonyítottan nem képes erre a szerep-
re. Ahogy például Kim lane Scheppele igazolta, a 
szeptember 11-e utáni terrorizmusellenes nemzetkö-
zi jog legfeljebb alkotmányellenes eszmék forrása le-
het.160 Ezért aztán nem indokolatlan a kétely azzal 
kapcsolatban, hogy az alkotmányosság elvi szem-
pontjai mikor és hogyan fognak beszivárogni a nem-
zetközi jogi jogalkotásba. Annyi bizonyos, hogy ma 
már nem fogalmilag kizárt alkotmányjogról beszél-
ni a nemzetállamon kívül sem. A globális alkotmá-
nyosság fogalmát először Richard Falk használta,161 
majd ennek nyomán Anne Peters éppen a nemzet-
állami alkotmányosság deficitjeinek ellentételezése-
ként tartja kívánatosnak a nemzetközi vagy globá-
lis alkotmányosság, illetve alkotmányozás fogalmá-
nak bevezetését.162

Kétségtelen, hogy a nemzetközi közösség ma 
még nem rendelkezik átfogó alkotmányos doku-
mentummal. Ugyanakkor a nemzetközi ius cogens 
olyan magasabb rendű normát jelent a nemzetközi 
jogban, amely konfliktus esetén erősebb a nemzet-
közi szerződéseknél és a szokásjognál, vagyis formá-
lis értelemben alkotmányjognak minősül. Ezen kí-
vül többen érvelnek amellett, hogy a ius cogens alatt 
az ENSZ Alapokmánya is a nemzetközi jog alkot-

mányos dokumentumának tekinthető.163 Vagyis a 
nemzetközi jog és a nemzeti jog közötti külső hie-
rarchia mellett a nemzetközi jognak létezik egy bel-
ső hierarchiája.

Az ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozatá-
nak 1948-as elfogadása pedig az első lépés volt abba 
az irányba, hogy az emberi jogokat jogilag is köte-
lező követelménnyé tegyék. A második lépést 1966-
ban a két átfogó emberi jogi ENSZ egyezmény, a 
Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségok-
mánya és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok 
nemzetközi egyezségokmánya megalkotása jelentet-
te. Ez a két megállapodás, éppen a nemzetek közös-
sége körében élvezett széles körű elfogadottsága ré-
vén,164 a nemzetközi emberi jogok egyfajta keretéül 
szolgálhat, aminek kétségkívül van bizonyos hatása 
a nem részes államokra is. Ezért aztán egyes szak-
értők úgy is kezelik őket, mint a nemzetközi emberi 
jogok katalógusát (Bill of Human Rights), amelynek 
alapján vizsgálható bármely kormányzat legitimitá-
sa.165 Persze a kormányokra kötelező emberi jogok 
kikényszeríthetőségét a nemzetközi jog eljárásai és 
mechanizmusai egyelőre még nem garantálják.

Ismertek a nemzetközi jog valódi jogi jellegével 
kapcsolatos kételyek, amelyek alapja, hogy a konf-
liktusok megoldására a jogi eljárások helyett elősze-
retettel alkalmazzák a diplomáciai tárgyalásokat. 
Messze vagyunk még Kant Az örök béke című, 1795-
ös írásában megfogalmazott „egyetemes világpolgári 
jog” megvalósulásától, vagyis attól, hogy a népek az 
elvtelen és az erősebb jogát érvényesítő békeszerző-
dések helyett éppúgy jogállapotot teremtsenek ter-
mészeti állapotukból kilépve, ahogy alkotmányokba 
foglalt társadalmi szerződéseikkel a polgárok tették. 
De a XX. század második felétől kezdve komoly lé-
pések történtek a globális alkotmányosság irányá-
ba, és 1999-ben John Rawls – Kant víziója nyomán 
– meg is fogalmazhatta a népek jogának (The Law 
of Peoples) gondolatát, amelyben az elfogadható sza-
badelvű alkotmányos demokráciák társadalmi szer-
ződésének elveit megpróbálja kiterjeszteni a népek 
társadalmára. A Rawls által jó berendezkedésűnek 
nevezett népeknek ebben a rendszerében a nemzet-
állami szuverenitás, benne persze az alkotmányozás, 
már nem korlátlan.

A közös alkotmányos elvek érvényesítése meg-
kívánna egy nemzetközi „alkotmánybíráskodást”, 
vagyis egy minden jogsértő államra nézve kötele-
ző döntéseket hozó testületet, amely a nemzeti al-
kotmányokat is megítélhetné. Ha ennek ma nincs 
is komoly realitása, de azok a nemzetközi eljárások, 
amelyeket egyének indíthatnak, mindenekelőtt saját 
jogsértő államaikkal szemben, komoly előrelépésnek 
tekinthetők. Ebben a folyamatban a legsikeresebb az 
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Emberi Jogok Európai Egyezménye betartása felett 
őrködő strasbourgi bíróság, amely 47 részes állam 
egyezménykonform magatartását ítéli meg. De egy-
szer-egyszer más nemzetközi bíróságok is elmerész-
kednek ebbe az irányba. Például a volt Jugoszlávia 
ügyében felállított nemzetközi büntetőbíróság (In-
ternational Criminal Tribunal for the former Yugosla-
via) a Tadič-ügyben alkotmányos szempontokra is 
figyelemmel elemezte az ENSZ Biztonsági Taná-
csának (BT) hatalmát.166 Egyes esetekben a hágai 
Nemzetközi Bíróság az ENSZ BT döntéseinek fe-
lülvizsgálatával is belehelyezkedett egy „nemzetkö-
zi alkotmánybíróság” szerepébe. Sőt volt már arra is 
precedens, hogy az Európai Unió Bírósága (Europe-
an Court of Justice) sem riadt vissza a BT döntései-
nek felülvizsgálatától.

legmesszebb kétségtelenül a Kadi-ügyben 2008-
ban hozott ítéletében ment,167 melyben olyan ma-
gánszemélyek kereseteit bírálta el, akik a BT által 
létrehozott Szankcióbizottság döntése alapján a ter-
rorizmus pénzügyi támogatásának gyanúja miatt 
felkerültek a pénzügyi szankciókkal sújtandó sze-
mélyek és szervezetek listájára. A BT határozatai 
végrehajtása érdekében az EU Tanácsa rendeletet al-
kotott, amelynek melléklete tartalmazta a Szankció-
bizottság listáját. A listára vétel bírói felülvizsgálatát 
sem az ENSZ általános bírói fórumán (a Nemzet-
közi Bíróságon), sem a BT által felállított panasz-
testületnél nem kezdeményezhették az érintettek. 
Az Európai Unió Bírósága azzal az indokolással he-
lyezte hatályon kívül az elsőfokú bíróságnak a felül-
vizsgálatot megtagadó ítéletét, hogy „a nemzetközi 
megállapodásból eredő kötelezettségek nem sérthe-
tik az EK-szerződés alkotmányos elveit, köztük azt 
az elvet, hogy valamennyi közösségi jogi aktusnak 
tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, mivel 
e tiszteletben tartás jogszerűségük feltétele, ame-
lyet a Bíróságnak kell felülvizsgálnia az e Szerző-
dés által létrehozott teljes jogorvoslati rendszer ke-
retében”.168

Természetesen nehéz megjósolni a nemzetközi 
emberi jogok jövőjét. Annyi azonban egyre nyilván-
valóbb, hogy például az emberi jogok nem kizárólag 
az államokkal, hanem nemzetközi szervezetekkel, 
egyéb nemzetközi aktorokkal, sőt magánszemélyek-
kel és más nemzeti intézményekkel szembeni jogo-
sultságok is.169 A kommunitárius liberálisok ugyan-
csak támogatják az egyetemes joghatóság (univer-
sal jurisdiction) elvének érvényesítését – vagyis azt, 
hogy bizonyos bűncselekmények az elkövetés he-
lyétől függetlenül bárhol megítélhetők –, valamint 
azt, hogy egyének (beleértve nemzeti politikai veze-
tőket) felelőssé tehetők a nemzetközi emberi jogok 
kialakulóban lévő joganyagának megsértéséért, te-

kintve, hogy a nemzetállamoknak nem állhat hatal-
mában az emberiesség ellen elkövetett bűnök meg-
bocsátása.170 De léteznek javaslatok egy emberi jogi 
„világbíróság” létrehozására is.171 Sőt a közös alkot-
mányos elvek és értékek kodifikálására és érvényesí-
tésére vonatkozó ötletek regionális szinten is meg-
jelennek, legerősebben éppen Európában, már jóval 
az Alapjogi Karta és az alkotmányos szerződés gon-
dolata előtt is.172 Olykor a nemzetközi helyzet odá-
ig fajulhat, hogy a lakosság egyetlen reménye a nem-
zetközi közösség lehet.173

Addig is, amíg a nemzetközi alkotmánybírásko-
dás megvalósul, fontos szerepe van annak, hogy a 
nemzeti bíróságok alkotmány- és jogértelmezésük 
során szükség esetén kiléphessenek a nemzetállami 
keretek közül. Erre szolgál a külföldi és a nemzet-
közi jog összehasonlító figyelembevételének lehető-
sége.174
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