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bevezetÉs

A „konstitucionalizmus új nemzetközösségi modell-
je” (az új modell) egy olyan általános szerkezetet vagy 
felfogást jelöl, amelyre az elmúlt időszakban Kana-
dában, Új-Zélandon, az Egyesült Királyságban, az 
Ausztrál Fővárosi Területen és az ausztráliai Victoria 
államban elfogadott alapjogi katalógusok támasz-
kodnak. Elterjedt még a „puha bírói felülvizsgálat”, 
a „parlamenti alapjogi katalógus modell” és a „pár-
beszéd modell” kifejezések használata is. Ez az álta-
lános struktúra az alapjogvédelem két új technikájá-
nak együttesét öleli fel: (1) a kötelező, előzetes politi-
kai felülvizsgálatot és a (2) puha bírói felül vizsgálatot. 
A második technika teszi elválaszthatóvá a bírói vagy 
alkotmányos felülvizsgálatot1 a bírói szupremácia el-
vétől. Az új modell a konstitucionalizmus egy sajá-
tos, köztes intézményi formáját képviseli az alkot-
mányos szupremácia és a hagyományos parlamenti 
szupremácia között. Az utóbbival ellentétben az új 
modell egy általános és viszonylag átfogó, írott alap-
jogi katalógust tartalmaz, amelynek az érvényesülé-
séről – legalábbis részben – az alkotmányos felülvizs-
gálat jogával felruházott bíróságok gondoskodnak; 
az előbbitől pedig az különbözteti meg, hogy a jog-
szabályok érvényességével összefüggő végső döntés 
joga nem a bíróságokat, hanem a törvényhozást ille-
ti, amely dönthet e jogkör alkalmazása mellett vagy 
ellen is. Ekként az új modell végeredményben a jogi 
és a politikai konstitucionalizmust ötvözi egy három-
lépcsős eljárásban, amely az előzetes politikai felül-
vizsgálatban, a bírói felülvizsgálatban és a bírói sza-
kaszt követő utólagos politikai felülvizsgálatban ölt 
testet.2

Amennyiben az új nemzetközösségi modell az al-
kotmányosság egy megkülönböztetett intézményi 

formája, kérdés, mennyire bizonyul vonzónak vagy 
meggyőzőnek ez az alternatíva. Milyen normatív 
érvek támogatják? Ennek bemutatása nemcsak azért 
időszerű, mert továbbra is keveset tudunk róla, szem-
ben azokkal a közismert és kidolgozott argumentu-
mokkal, amelyek a két klasszikus modell mellett vagy 
ellen szólnak. Hanem azért is, mert ebben az egyre 
kifi nomultabb diskurzusban a vitában álló felek már 
inkább beépítik az új modellt saját elméletükbe, mint-
sem fi gyelmen kívül hagyják azt.

Az elmúlt években számos merész, értékes és ere-
deti érv látott napvilágot az alkotmányos vagy bírói 
felülvizsgálat erényeit övező klasszikus vitában az in-
tézmény támogatói és kritikusai részéről egyaránt. A 
hozzászólások egy részére a jogi és a politikai kons-
ti tucionalizmus közötti szembenállás sajátos kontex-
tusában került sor az Egyesült Királyságban.3 Az 
érvek másik része inkább általánosságban, a két oldal 
között folyó dialógus keretében fogalmazódott meg.4 
Bár a „megszólalások legutóbbi köre”5 kétségtelenül 
gazdagította a vita egészét, és ráirányította a fi gyel-
met a leginkább problematikus kérdésekre, azon a 
tényen nem változtatott, hogy az érvelés a hagyomá-
nyos, kétpólusú fogalmi keretben folyik tovább. Csak 
és kizárólag két felfogás létezik. Az új modellt dicsé-
rő néhány üres szólam kivételével, amelyekről len-
tebb még szó lesz, a vita egyelőre két alternatívára 
korlátozódik. Ha valaki a bírói felülvizsgálat támo-
gatója, akkor az egyben azt is jelenti, hogy a parla-
menti szupremácia elvével szemben a bírói szupre-
mácia elvét részesíti előnyben. Ha pedig a bírói fe-
lülvizsgálat ellen kívánunk érvelni, ennek egyetlen 
járható útját a bírói – és nem a parlamenti – szupre-
mácia elutasítása jelenti. Az új modell azért izgal-
mas, mert egy harmadik, teljes értékű alternatíva fel-
kínálásával a kiindulóponttól új keretbe helyezi ezt 
az alapvető vitát.

Mindkét tábor, ha csak implicit módon is, de be-
látta, hogy az új modell releváns, ezért nem lehet egy-
szerűen fi gyelmen kívül hagyni, hanem számolni kell 
vele, bár lényegesen alulértékelik azt, hogy milyen 
szempontból és milyen mértékben. Mégpedig azért, 
hogy a modellt saját álláspontjuk alátámasztására 
használják fel és tagadják annak önállóságát. Matti-
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as Kumm, az alkotmánybíráskodás kortárs híveinek 
egyike is elismeri az új modellt, de azt csak egy in-
tézményi alternatívának tekinti saját álláspontján be-
lül. A bírói felülvizsgálat mellett kifejtett átgondolt 
és elegáns érvelésében Kumm az intézményt a szók-
ratikus vita egyik formájaként ábrázolja, amely a köz-
hatalmi aktusok ésszerű igazolásának számonkéré-
sével a jog legitimitásának előfeltételét biztosítja.6 
Kumm szerint „komoly megfontolást igényel azoknak 
az eljárásoknak és intézményeknek a kialakítása, ame-
lyek a szókratikus vita intézményesítését szolgálják. Ele-
gendő-e, ha a bíróságok jogköre csak annak megállapítá-
sára terjed ki, hogy valamely jogszabály összhangban 
van-e az alapvető jogokkal, és a törvényhozó dönthet a 
törvény fenntartásáról vagy eltörléséről?”7

Ehhez hasonlóan Richard Fallon is amellett érvel, 
hogy az erős vagy a puha bírói felülvizsgálat közöt-
ti választás csak az általa támogatott alkotmánybí-
ráskodás egyik strukturális kérdése, és az egyik vagy 
másik megoldás mellett kizárólag az egyedi körül-
mények alapján, az egyes közösségek patologikus haj-
lamaira tekintettel dönthetünk.8 Jeremy Waldron, a 
bírói felülvizsgálat egyik kritikusa is elismeri az új 
modell létét, amikor különbséget tesz a bírói felül-
vizsgálat „puha” és „erős” formája között, és azt ál-
lítja, hogy érvelése kizárólag az utóbbi ellen irányul.9 
Pozitív értelemben, de némiképp burkoltan és ho-
mályosan fogalmazva Waldron „úgy sejti […], hogy 
valamilyen bírói fi gyelmeztető mechanizmusnak helye 
lehet, például a puha bírói felülvizsgálat rendszerében – 
az »összeegyeztethetetlenség megál-
lapítása« útján –, ahogyan azt az 
Egye sült Királyságban elfogadott Hu-
man Rights Act biztosítja.”10 Nem 
gondolom azonban, hogy Wald-
ron ennél jobban elmélyedt a kér-
désben.

Érdekes módon az előbbiek 
alap ján úgy tűnik, hogy a bírói fe-
lülvizsgálat támogatói és ellenzői, 
ha vonakodva is, de talán elfogad-
ják az új modellt, ami e modell 
köztes normatív státuszát és von-
zerejét erősíti. Az előnyöket azon-
ban ki kell bontani, és rögtön az elején világosan és 
részletesen meg kell mutatni azt,11 hogy az új modell 
önmagában is egy teljes értékű, autonóm, elkülönü-
lő konstrukció. Így tudjuk ugyanis elejét venni azok-
nak a gyakori kísérleteknek, amelyek igyekeznek az 
új modellt már megszületése pillanatában „megfoj-
tani”, és a hagyományos fogalmi keretben az egyik 
vagy másik felfogás olyan intézményi vagy struktu-
rális elemeként értelmezni, amely nem igényel ala-
posabb, normatív szempontú átgondolást. Egyfelől 

az a kérdés, hogy a bíróságokat vagy a törvényhozást 
illesse a végső döntés joga, nem pusztán egy intéz-
ményi ismérvnek tűnik, hanem sokkal inkább egy 
olyan problémának, amely ugyanazon a szinten, annak 
a fontos normatív vitának a részeként fogalmazódik 
meg, hogy szükség van-e egyáltalán bírói felülvizs-
gálatra. Másfelől ezek a kérdések bizonyos értelem-
ben intézményi ismérvekről szólnak, mert mindhá-
rom modell arra kíván válaszolni, hogy milyen for-
mában intézményesítsük az alkotmányosság mel letti 
elkötelezettségünket egy demokratikus politikai rend-
szerben. Továbbá, arra az előbbiekben idézett és a 
közelmúltban előadott további megközelítések is kellő 
egyértelműséggel és élességgel rámutattak, hogy amíg 
a két hagyományos konstrukció melletti érvek köz-
ismertek és kidolgozottak, addig ez az új modellről 
aligha mondható el. A következőkben ezért az új mo-
dellt kívánom bemutatni.

a jogi És a politikai 
konstitucionalizmus elõnyei 

És hÁtrÁnyai

A legfontosabb érv az új nemzetközösségi modell 
mellett az, hogy ez a konstitucionalizmus olyan for-
mája, amilyen a vegyes gazdaság a gazdasági rend-
szerek esetében: egy elkülönülő és vonzó harmadik 
út a másik két letisztultabb, de elhibázott szélső meg-
oldás között. Ahogyan a vegyes gazdaság egy hibrid 

gazdasági forma, amely a kapita-
lizmus és a szocializmus legfonto-
sabb előnyeit ötvözi, míg minima-
lizálja azok közismert hátrányait, 
úgy az új modell a bírói szupremá-
cia és a hagyományos parlamenti 
szuverenitás régi konstrukcióival 
szemben kínál alternatívát oly mó-
don, hogy vegyíti az előbbiek elő-
nyeit, miközben elkerüli azok leg-
jelentősebb hibáit. Miként a ve-
gyes gazdaság ellensúlyozza azt az 
egyoldalú befolyáselosztást, amely 
a kapitalizmusban a piac, a szoci-

alizmusban pedig a tervezés uralmát jelenti, akként 
az új modell kiegyenlíti azt az aránytalanságot, amely 
a jogi és a politikai konstitucionalizmus esetében a 
hatalom megosztásában jelentkezik a bíróságok, il-
letve a törvényhozók oldalán. A két létező modellt 
úgy alakítja át, hogy a bíróság és a politikai szerep-
lők közötti hatáskörök újraosztásával12 hatékonyabb 
jogvédelmet biztosít (növeli a bírói hatalmat, ameny-
nyiben a kiindulópont a parlamenti szupremácia mo-
dellje, és csökkenti azt, ha a bírói szupremácia elvé-

az Új modell a kons ti tu-
cionalizmus egy sajÁtos, 
kÖztes intÉzmÉnyi formÁ-
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ből indulunk ki). Ezáltal nagyobb egyensúlyt hoz 
létre e szereplők között, és egyiknek sem enged in-
dokolatlan mértékű hatalmat. Ez az érv ilyen formán 
fi nomabb összhangot követel az alkotmányos beren-
dezkedés kialakítása [constitutional engineering] során. 
Az eredmény az alkotmányosság egy jóval kedve-
zőbb intézményi formája, mint amilyet bármelyik 
hagyományos modell önmagában garantálhat egy 
demokratikus közösségen belül:13 egy olyan megol-
dás, amelyben jobban érvényesül egymás mellett az 
alkotmányos demokrácia két alapkoncepciója, a de-
mokratikus önkormányzás és az alkotmányos korlá-
tok elve.

A bírói felülvizsgálatról folytatott vita legutóbbi 
állomását követően, amely a hagyományos, kétpólu-
sú keretben zajlott, minden eddiginél világosabban 
látszik, hogy megfontolásra érdemes érvek szólnak a 
jogi konstitucionalizmus mellett és ellen is, és egyik 
oldalon sincs olyan végső, kényszerítő erejű argumen-
tum, amely a közeljövőben valamennyi ésszerűen 
gondolkodó személy számára meggyőzőnek bizo-
nyulna. Bár általában mindkét tábor otthonosabban 
mozog a kritikai pozícióban, és inkább az ellentétes 
álláspont megcáfolására, mintsem a saját felfogását 
alátámasztó érvek előadására összpontosít, ezek a 
megfontolások ugyanannak az 
éremnek a két oldalát jelentik a 
kétpólusú vitán belül, és az érve-
lési pozíció megválasztása legin-
kább egy retorikai fogást tükröz. 
Kétségtelen, hogy az új modell 
felbukka násával háromszereplős-
sé bővülő diskurzus egyik előnye, 
hogy már nem csak azt kell meg-
határozni, hogy melyik felfogás-
sal szemben, hanem azt is, hogy 
melyik mellett érvelünk, mivel 
nincs egyetlen, két értékű kiindu-
lópont, csak két elkülönülő alternatíva. E színvona-
las, kétpólusú vita egyik egyértelmű eredménye, hogy 
segített elválasztani azt a két legfontosabb kérdést, 
hogy (1) melyik modell biztosít nagyobb jogvédel-
met és (2) rendelkezik-e a bírói felülvizsgálat politi-
kai legitimitással egy demokráciában,14 valamint e 
két kérdés vonatkozásában mindkét hagyományos 
modell előnyeiről és hátrányairól átfogó értékelést 
nyújtott.

Ez az átfogó értékelés különösen azért hasznos, 
mert annak megmutatása, hogy az új modell miként 
ötvözi a két hagyományos konstrukció legfőbb elő-
nyeit, miközben elkerüli azok legnagyobb hátránya-
it, elsőként természetesen annak kifejtését teszi szük-
ségessé, hogy melyek ezek az előnyök és hátrányok. 
A politikai konstitucionalizmusnak (vagy törvény-

hozói szupremáciának) mint az alkotmányosság egyik 
intézményi formájának a demokratikus politikai rend-
szeren belül két fontos erőssége vagy erénye van. Az 
első, amely a legitimitás kérdését érinti, hogy a politi-
kai konstitucionalizmus mint a korlátozott po li tikai 
hatalom megszervezésének alapvető elve, könnyen 
és gond nélkül összhangba hozható a demokrá ciával, 
mivel a kormányzati hatalom politikai ter mészetű 
korlátait intézményesíti, és e korlátokat a választók 
felé viselt politikai felelősség, valamint a fékek és el-
lensúlyok rendszerének – mint például a végrehajtás 
parlamenti ellenőrzése – kettős mechanizmusán ke-
resztül érvényesíti. Függetlenül attól, hogy ezek a 
korlátok, amelyek az egyéni jogok és szabadságok vé-
delmét szolgálják, erkölcsi vagy politikai jogok formá-
jában kizárólag a politika területén belül ma radnak, 
vagy mint common law vagy törvényes jogosultságok 
jogi elismerést nyernek, végső soron az egyen lő rész-
vétel és a politikailag számon kérhető dön téshozatal 
demokratikus elveihez tartoznak, mivel egyszerű tör-
vényhozási aktussal meghatározhatók vagy megvál-
toztathatók. A második előny, amely az eredménye-
ket illeti, hogy az alapjogokat érintő törvényhozói 
érvelés gyakran fölényben áll a jogi/bírói érveléssel 
szemben, tekintettel a kortárs, érett demokráciákban 

felmerülő számos – ha nem is a 
legtöbb – alapjogi kérdés termé-
szetére, ideértve az alapjogi viták 
megoldását övező ésszerű nézet-
különbségeket is. Adam Tomkins 
és Jeremy Waldron határozottan 
állítja, hogy az alapjogokra vonat-
kozó színvonalas érvelés az érin-
tett politikai vagy erkölcsi problé-
ma közvetlen megragadását köve-
teli meg, amely men tes azoktól a 
legalista és torzító megfontolások-
tól, amelyek a jogszabályszöveg, a 

precedensek vagy az eset egyedi körülményeinek fi -
gyelembevételéből és az ítélkezési tevékenység 
legitimitási gényéből következnek, és korlátozzák az 
alapjogokat érintő bírói ér velést, vagy legalábbis ki-
jelölik annak kereteit.15 Ezen túlmenően pedig a vá-
lasztópolgároknak felelős képviselők – szemben a ki-
sebb létszámú, elszigetelt és az elitre korlátozódó fel-
sőbb szintű bíróságokkal – az álláspontok és 
nézőpontok sokszínűségét képesek bevonni az alap-
jogi diskurzusba.

Ugyanakkor a bírói felülvizsgálat hívei az előbbi 
szempontokra tekintettel a politikai konsti tu cio na-
lizmus két alapvető fogyatékosságára is rámutattak. 
Az első az a veszély, amely a kormányzati hatalom-
mal szembeni alkotmányos korlátok, közöttük is 
 elsősorban az egyéni jogok leértékelésében vagy 

...az Új modell vÉgered-
mÉnyben a jogi És a politi-
kai konstitucionalizmust 
ÖtvÖzi egy hÁromlÉpcsõs 
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ban Ölt testet.
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 alacsony szintű védelmében áll, amely azoknak a kü-
lönféle patológiáknak és „vakfoltoknak” lehet a kö-
vetkezménye, amelyeknek a választópolgárok felé fe-
lelősséggel tartozó törvényhozók (és a végrehajtó ha-
talom képviselői) ki vannak téve. Ezek felölelik azt 
a problémát, hogy a különböző, kisebbségben lévő 
választói csoportok – így a büntetőeljárás alá vontak, 
menedékkérők, esetleg faji, etnikai vagy vallási ki-
sebbségek – jogai és igényei fi gyelmen kívül marad-
nak. Ez az „érzéketlenség” eredhet az újraválasztás 
kényszeréből és logikájából, vala-
mint abból, hogy a jogalkotó a ki-
alakult gyakorlatnak megfelelően 
vagy a pártok, érdekcsoportok által 
emelt akadályok miatt nem cse-
lekszik; de származhat a kormány-
zati funkciók túlterjeszkedéséből 
[government hyperbole] vagy ideo-
lógiai megfontolásokból is.16 Az 
alacsony szintű jogvédelem annak 
is lehet a következménye, hogy az 
alapjogokat érintő törvényhozói 
érvelés, akármilyen magas színvonalú is, de ezen a 
fórumon szükségképpen rivalizál más érvelési és dön-
téshozatali formákkal. Kétségtelen, hogy elsősorban 
ezek az alapvető, jól ismert aggodalmak vezettek el 
odáig, hogy a második világháborút követő „alapjo-
gi forradalom” során világszerte jelentős elmozdulás 
ment végbe a politikai konstitucionalizmus felől a 
bírói szupremácia irányába, mivel úgy tűnt, hogy a 
képviseleti demokrácia eszközei önmagában kevés-
nek bizonyulnak a jogvédelem területén.

Másfelől, ahogyan láthattuk, hogy a politikai kons-
titucionalizmus miként igyekezett a maga javára for-
dítani azt a hagyományos érvet, miszerint a bírói fe-
lülvizsgálat fokozott jogvédelmet biztosít, úgy a jogi 
konstitucionalizmus is ugyanezt kívánta elérni azzal 
a klasszikus állítással összefüggésben, hogy a bírói 
felülvizsgálat demokratikus legitimitása hiányzik. 
Ezért Richard Fallon azzal érvelt, hogy bár a demok-
ratikus legitimitás kétségkívül fontos, az nem jelen-
ti a legitimitás egyetlen forrását vagy formáját az al-
kotmányos demokráciákban, és a közösségben érvé-
nyesülő szubsztantív igazságosság éppúgy hozzájárul 
a politikai legitimitás egészéhez. Ebből következő-
en, ahogyan a politikai konstitucionalizmus aláássa 
a szubsztantív igazságosságot azáltal, hogy a fent em-
lített okokból nem biztosít megfelelő jogvédelmet, 
úgy egyben gyengíti a demokratikus rendszer álta-
lános politikai legitimitását is.17 Mattias Kumm ennél 
általánosabban úgy fogalmaz, hogy a választók által 
számon kérhető döntéshozatal mellett az alkotmá-
nyos demokráciákban a jog legitimitásának másik 
feltételét az jelenti, hogy az egyéni jogokat korláto-

zó valamennyi kormányzati intézkedés ténylegesen 
megfelel az ésszerű nyilvános igazolás követelményé-
nek.18 Az alkotmányosság iránti elkötelezettségből 
Kumm számára az következik, hogy illegitimnek bi-
zonyulnak azok az egyéni szabadságot korlátozó tör-
vényhozói aktusok, amelyek ésszerű nyilvános indo-
kokkal nem igazolhatóak, és ez akkor is így van, ha 
a többség helyesli a döntést. Kumm szerint azonban 
a politikai konstitucionalizmus nem biztosít megfe-
lelő fórumot arra, hogy egy-egy jogalkotói döntés 

igazolásának alapos vizsgálata 
során megállapítsuk, hogy a dön-
tés a nyilvános indokok szempont-
jából kielégíti-e az elfogadhatóság 
alapvető követelményét. Tekintet-
tel a fentebb jelzett különféle prob-
lémákra, a parlamenti deliberáció 
és a politikai felelősség nem képes 
biztosítani azt az ésszerű igazo-
lást, amely a jogalkotással érintett 
egyéneket megilleti, ahogyan erre 
számos alkotmánybírósági döntés 

felhívta a fi gyelmet nemzeti és nemzetközi szinten 
egyaránt.19

Ha ezek a politikai konstitucionalizmus legjelen-
tősebb előnyei és hátrányai, amelyek az elmúlt idő-
szak akadémiai diskurzusában megfogalmazódtak, 
akkor mi a helyzet a jogi konstitucionalizmussal? Ez 
utóbbi egyik erénye, hogy fokozza az alapjogok irán-
ti érzékenységet a közösségben, és előmozdítja azok 
nyilvános elismerését.

Ahogyan a klasszikus alapjogi katalógusokban lát-
hatjuk, az alapvető jogok és szabadságok viszonylag 
átfogó deklarálása azzal jár, hogy az alapjogok ke-
véssé elszórtan vannak jelen, jobban láthatóak vagy 
világosan érzékelhetőek, és egyre inkább részét ké-
pezik a köztudatnak, szemben az íratlan erkölcsi és 
politikai jogok körével, vagy a járulékos jellegű com-
mon law szabadságok olyan készletével, amelyeket 
néhány konkrét, törvényben rögzített jog egészít ki.

A jogi konstitucionalizmus – legyen az nagy K-val 
írt konstitucionalizmus vagy annak common law vál-
tozata – második előnye, hogy segíthet kivédeni azo-
kat a fent említett folyamatokat, amelyek alacsony 
szintű jogvédelemhez vezetnek annak következté-
ben, hogy a politikailag felelős törvényhozók eljárá-
sa patologikus vonásokat mutat vagy „vakfoltokat” 
tartalmaz. A bírói felülvizsgálat hatáskörével felru-
házott azon bírák, akiknek nem kell az újraválasz-
tásukért vagy megbízásuk megújításáért küzdeniük 
az első kinevezésüket követően, és ezért politikailag 
függetlennek tekinthetők, jobb intézményi pozíció-
ban vannak ahhoz, hogy elhárítsák azt a kockázatot, 
vagy ellenálljanak annak a veszélynek, amely a vá-

az Új nemzetkÖzÖssÉgi 
mo dell [...] a kon sti tu cio-
nalizmus olyan formÁja, 
amilyen a vegyes gazda-
sÁg a gazdasÁgi rendsze-
rek esetÉben: egy el kÜ lÖ-
nÜ lõ És vonzÓ harmadik 
Út a mÁsik kÉt letisztul-
tabb, de elhibÁzott szÉlsõ 

megoldÁs kÖzÖtt
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lasztói nyomás következtében a jogvédelem elégte-
lenségével fenyeget.20 Ez nem is annyira a szakérte-
lem érve, sokkal inkább az ösztönzőké és az intézmé-
nyi struktúráé. A bíróságok emellett konkrét tények 
alapján döntenek, ezek egy részét pedig a törvény-
hozók nem láthatták előre,21 így az alapjogokat érin-
tő deliberáció egy olyan dimenzióval bővül, amely 
inkább függ a kontextustól, illetve jogalkalmazást 
követel, és ezáltal kiegészíti a szükségképpen na-
gyobb általánosságot mutató törvényhozói tanács-
kozást.

Harmadrészt, a fenti érv pozitív formája a jogi 
kons titucionalizmus képviselőinek azt az állítását 
öleli fel, hogy a bírói felülvizsgálat alapvető fontos-
ságú egy alkotmányos demokrácia általános legiti-
mitása szempontjából. Richard Fallon álláspontja 
szerint amilyen mértékben a bírói felülvizsgálat elő-
mozdítja a szubsztantív igazságosságot azáltal, hogy 
hozzájárul az eredményes jogvédelemhez, annyiban 
„valóban fokozhatja az egyébként is demokratikus al-
kotmányos rendszer általános po-
litikai legitimitását.”22 Ebben az 
értelemben a bírói felülvizsgálat a 
legitimitás különböző forrásainak 
kompromisszumához vezethet, 
persze ez nem a jogvédelem és az 
általános politikai legitimitás kö-
zötti kompromisszumot jelenti. 
Mattias Kumm úgy érvelt, hogy a 
bírói felülvizsgálat biztosítja azt a 
fórumot, amely a jogalkotás legitimitása szempont-
jából kívánatos, és ahol az egyéni jogok érvényesítői 
számon kérhetik a kormányzaton döntéseik ésszerű 
nyilvános igazolását. Ahogyan Kumm fogalmaz:

„Az Európa nagy részén kibontakozó emberi jogi és 
alapjogi ítélkezés a szókratikus vita jogilag intézménye-
sített formáját jelenti. Amikor az egyének emberi jogi 
vagy alapjogi igényeiket érvényesítik, a bíróságokat hív-
ják segítségül annak értékelésére, hogy a közhatalom dön-
tései és az azokból az egyénekre háruló terhek megfelelő-
en igazolhatóak-e. A jogilag intézményesített szókratikus 
vita egyfelől azért kívánatos, mert nagyobb valószínű-
séggel eredményez jobb döntéseket, másfelől azon feltéte-
lek iránti alapvető liberális elköteleződést juttatja kifeje-
zésre, amelyeket a legitimitás érdekében a jognak ki kell 
elégítenie.”23

Így például a bírói felülvizsgálat célja, hogy az a 
személy, akit kedvezőtlenül érint a homoszexuálisok 
hadseregben való szolgálatát tiltó törvényi rendelke-
zés, számon kérhesse a kormányzaton a megalkotott 
szabály ésszerű nyilvános igazolását, mégpedig olyan 
érvek alapján, amelyek nem előítéleten, hagyomá-
nyon, aránytalan eszközökön stb. alapulnak, külön-
ben az intézkedés illegitimnek bizonyul.24

És mi az ára vagy a hiányossága a jogi kons titu-
cio nalizmusnak mint a demokrácia egyik intézmé-
nyi formájának? Ha a jogvédelem kérdéséből indu-
lunk ki, az egyik az, hogy miként a választói nyomás 
miatt vagy egyéb okból bekövetkező törvényhozói 
tévedéseknek köszönhetően a jogok érvényesítése 
nem feltétlenül hatékony, úgy egyes bírói hibák is az 
alapjogok alacsony szintű védelméhez vezethetnek.25 
Ilyen probléma lehet (1) a jogvédelem terén mutatott 
visszafogottság, amely a végső döntésért és annak 
valós következményeiért viselt felelősséggel jár együtt; 
(2) a politikai kérdések eldöntéséhez szükséges szak-
értelem vagy legitimitás hiánya, amely a modern alap-
jogi vizsgálat második, általánosan alkalmazott sza-
kaszában, a jogkorlátozás igazoltságának értékelése 
során merül fel; (3) az alapjogokat érintő bírói érve-
lés sajátos természete, amelyet mesterséges és legalista 
korlátok határoznak meg; (4) és az, hogy a felsőbíró-
sági elit körében alig kapnak teret eltérő nézőpon-
tok. Itt felvethető, hogy ha létezik is az a veszély, 

hogy a bírói jogérvényesítés kevés 
eredménnyel jár, az nem jelent va-
lódi kockázatot, mert csupán a ko-
rábbi törvényhozói jogérvényesí-
tés gyengeségét tükrözi. Ahol ez 
ugyanis felmerül, ott a bírói felül-
vizsgálat ellensúlyi szerepe tény-
leg nem érvényesül, de ezzel a jog-
védelem szempontjából nem ke-
rülünk rosszabb helyzetbe, mint a 

bírósági döntést megelőzően.
Ez a válasz azonban legalább részben, két okból 

is félrevezetőnek tűnik számomra. Először is, ha fel-
tesszük, hogy a bíróság nem biztosított megfelelő 
jogvédelmet, akkor sem állíthatjuk, hogy ezzel nem 
jártunk rosszabbul. A bírói döntés ugyanis formáli-
san legitimálja a törvényt és a jogalkotó tévedését oly 
módon, ahogyan az a bírói döntés hiányában nem 
következne be: csak lenne egy vitatott szabály a tör-
vénykönyvekben, amelyről sokan megalapozottan 
gondolják úgy, hogy sérti az alapjogokat, és ezért ha-
tályon kívül kellene helyezni. Mostantól azonban van 
egy bírói precedens is az adott kérdésben, amely be-
folyásolhatja más, akár jövőbeli törvények politikai 
és/vagy jogi értékelését is. Éppen ezért bírálta komo-
lyan Jackson bíró az amerikai Legfelső Bíróságot 
a Korematsu v. United States ügyben hozott dön-
tés miatt.26 Az egy dolog, hogy a választott szervek 
egy nemzeti szükséghelyzetnek vélt eset ben nem 
biztosítanak meg felelő alapjogvédelmet, de az már 
egy másik, hogy a legfelső bí rói fórum a legitimitás 
pecsétjével látja el az igazolhatatlan alapjog-korláto-
zást. Másfelől, az előbbi válasz azt sugallja, hogy a 
bírói felülvizsgálat működtetése semmilyen hatást 

az eredmÉny az alkotmÁ-
nyossÁg egy jÓval ked ve-
zõbb intÉzmÉnyi formÁ-
ja, mint amilyet bÁrme-
lyik hagyomÁnyos mo-
dell ÖnmagÁban garan-
tÁlhat egy demokratikus 

kÖzÖssÉgen belÜl.
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sem gyakorol arra az alapjogi mérlegelésre, amelyet 
egyébként maga a törvényhozó végez el a jogalkotás 
során, és a bírói kontroll az alapjogok vizsgálatának 
egy további és kiegészítő szintjét biztosítja – azaz egy 
biztonsági hálót jelent – a törvényhozó értékelése fe-
lett. Azonban jó indokaink vannak annak belátásá-
ra, hogy a jogi konstitucionalizmus keretei között 
működő bírói felülvizsgálat összességében a politi-
kai felülvizsgálat mérséklődését vagy egyenesen mel-
lőzését eredményezi, és ezzel a bíróság álláspontja 
érvényesül, mely végső soron az utolsó szót mondja 
ki.27 Mi nek töltsük akkor az értékes időt olyan kér-
déssel, amelyet nem mi döntünk el? Arról van szó 
tehát, hogy a jogi és a politikai felülvizsgálat inkább 
helyettesíti, mintsem kiegészíti egymást a jogi kons-
titu cio na liz musban, így mielőtt az utóbbi modellt vá-
lasztjuk, meg kell győződnünk róla, hogy mindent 
mérlegre téve a bírói érvelés problémái kisebb való-
színűséggel vezetnek eredménytelen jogvédelemhez, 
mint a jogalkotási eljárás hibái.

A jogi konstitucionalizmus második gyenge pont-
ja, hogy a kormányzati hatalommal szembeni al kot-
má nyos korlátok hangsúlyozása és érvényesítése 
 eltúlzott mértéket ölthet. Ezt a 
problémát jelöli a „Loch ner” kife-
jezés.28 Ha tehát általánosságban 
el is mondhatjuk, hogy az alacsony 
szintű jogvédelem lehetősége több 
veszélyt rejt magában, mint az in-
dokolatlan mértékű jogérvényesí-
tésé,29 a Lochner-féle túlzott alap-
jogvédelem sem bizonyul teljesen 
ártalmatlan tévedésnek. Amikor 
tehát a bíróságok a legfőbb értelmezési hatáskörüket 
arra használják, hogy olyan vitatott jogokat olvasz-
szanak ki az alkotmány szövegéből, amelyek éssze-
rű nézetkülönbségek tárgyát képezik, akkor akár egy 
igazságtalan döntés érdekében mesterségesen szű-
kíthetik a kormányzati hatalom mozgásterét. Az ilyen 
típusú túlzott jogvédelem aláássa az egyébként de-
mokratikus alkotmányos rendszer általános politikai 
legitimitását.

A jogi konstitucionalizmus harmadik problémája 
abból ered, hogy az utólagos szabályozó mechaniz-
musok alkalmazása, amely az előzetes vizsgálódás 
kizárásával jár együtt, általában is gondot okoz, és 
viszonylag eredménytelennek bizonyul.30 Ameny-
 nyiben az alkotmányosság, többek között egyéni jogok 
formájában, korlátot állít a kormányzati hatalom elé, 
és e korlátok kikényszerítése elsődlegesen vagy kizá-
rólagosan a bíróságok kezébe kerül, akkor ez sok eset-
ben olyan, mintha azután zárnánk be az istálló ajta-
ját, hogy a ló már kiszabadult. Bizonyos jogszabá-
lyok, amelyeknek fontos alapjogi vonatkozásuk van, 

soha nem kerülnek a bíróság elé; másokat talán bí-
róság elé visznek, de a megfelelő jogérvényesítés el-
marad; a legtöbb esetben pedig a törvényeket csak 
azután támadják meg, miután a bíróság értékelése 
szerinti rendelkezésből eredő kár legalább egy része 
már bekövetkezett. Az absztrakt normakontrollt ép-
pen erre a problémára tekintettel hozták létre, de szá-
mos rendszerben nem ismerik a bírói felülvizsgálat 
ilyen formáját, és ahol mégis, ott az eljárás kezdemé-
nyezésének joga csak a választott képviselők egy meg-
határozott körét vagy bizonyos hivatalok betöltőit 
 illeti meg, akiknek a jogszabály felülvizsgálatához 
fűző dő érdeke nem feltétlenül esik egybe azokéval, 
aki ket a szabály kedvezőtlenül érint.31

A negyedik nehézség, hogy a jogi konsti tucio na-
liz mus esetében a bíróságok részéről fokozott törek-
vés mutatkozik arra, hogy a közösségen belül elsőd-
legesen ők határozzák meg az alapjogok tartalmát, e 
fontos szerep felől nézve pedig komoly problémák 
merülnek fel az alapjogi érvelés bírói formájával kap-
csolatban. A bírói felülvizsgálatot akár a jogviták meg-
oldására irányuló klasszikus bírósági tevékenység kí-
sérő jelenségeként is defi niálhatjuk és támogathatjuk 

(legalábbis a common law gyakor-
latában),32 ám az egye di esetek el-
döntése aligha meríti ki mindazt, 
amit a legmagasabb szintű bírói 
fórum valójában tesz, amikor egy 
vitatott alapjogi kérdésben gyako-
rolja felülvizsgálati jogkörét. Dön-
tése terjedelmének függvényében 
a bíróság nemcsak a konkrét ügyet, 
hanem a felmerült alapjogi prob-

lémát is megoldja olyan mértékig, amennyire erre az 
alsóbb fokú fórumoknak a jövőben felmerülő esetek 
miatt szüksége lehet, és a bíróság döntése – attól füg-
gően, hogy a politikai rendszeren belül elfogadott 
vagy elismert-e az értelmezé si elsőbbsége – a továb-
biakban minden szempontból kötelező lesz. Ily módon 
a legfelső bíróság hajlamos az egész közösség nevé-
ben és érdekében beszél ni. E helyütt ismételten elő-
térbe kerülnek „azok a korlátok, amelyek a döntés-
hozatal bírói formájában rejlenek”33 Tomkins és 
Waldron szerint, csakúgy, mint azok a kételyek, ame-
lyek általában az elvi szintű nyilvános vita túlzottan 
jogászias vagy bíróságokra jellemző stílusával össze-
függésben fogalmazódnak meg. Ennélfogva az alap-
jogok jogi oldala vagy jogias meghatározása a morá-
lis vagy politikai dimenziók rovására túlzottan hang-
súlyossá válik.34

Az előbbi négy kifogás elsősorban azt a kérdést 
érinti, hogy az alapjogok hatékonyabb védelmet él-
veznek-e a bírói felülvizsgálat mel  lett. Végül, de 
nem utolsó sor ban ott van a jogi konstitucionalizmus-

a kÉtpÓlusÚ felfogÁs 
vagy-vagy vilÁgÁban a 
modellek kizÁrÓlagos-
sÁgra tartanak igÉnyt 
egy a „gyõztes mindent 
visz” jellegû intÉzmÉny-

rendszerben…
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sal összefüggő jól ismert és alapvető kétség, amely a 
demokratikusan szervezett közösségek legitimitá-
sa szempontjából fogalmazódik meg, és amelynek a 
meg cáfolására Fallon és Kumm tett kísérletet. Te-
kintettel arra, hogy az előbbi aggály közismert, rövid 
leszek. Ezt a következőképpen lehetne leírni vagy 
megragadni: a jogi konstitucionalizmus arra való hi-
vatkozással, hogy megpróbálja megakadályozni az 
alapjogok alacsony szintű érvényesülését, a jóformán 
valamennyi kortárs demokratikus politikai rendszer-
ben felmerülő legfontosabb és legsúlyosabb norma-
tív kérdések többségében a végső döntés jogát egy 
olyan szakértői csoportra ruházza, amely nem tarto-
zik felelősséggel a választópolgárok felé. Ez pedig 
akkor is így történik, ha kiderül, hogy ezek a kérdé-
sek nem olyanok, amelyekben e csoport szakértel-
mére kifejezetten vagy kizárólagosan szükség 
lenne.

Az előbbi aggodalomra adott kézenfekvő és ha-
gyományos, de leginkább jól hangzó válasz egy jogi 
fi kcióra támaszkodik. Arra, hogy az egyének nagy 
többsége már előzetesen és tudatosan, határozottan 
és egyértelműen elköteleződött az alapjogi kérdések 
olyan megoldása iránt, amely magasabb szintű jog-
szabályokból következik, és a bíróságok feladata egy-
szerűen ezen jogszabályok alkalmazásában áll, lé-
nyegében olyan formában, ahogyan ez más jogi ren-
delkezések esetében történik.35 De a jogi valóság az, 
hogy a legtöbb kiemelkedő jelentőségű kérdésben, 
abban a formában és ott, ahol azok felmerülnek, el-
kerülhetetlenek a bírák, a törvényhozók és az egyé-
nek közötti ésszerű nézetkülönbségek, ahogyan azt 
rendszerint néhány kifejezetten vitatott és nehéz kér-
désben a rendkívül megosztott bíróságok, jogalko-
tók vagy a népszavazások eredményei tanúsítják. Azok 
a nézeteltérések, amelyek arról szólnak, hogy milyen 
jogaink vannak, mi e jogoknak a jelentése, terjedel-
me és alkalmazása, valamint a lehetséges korlátai, 
akkor is fennállnak, ha az alapjogok és az alapjogi 
igények csak a morális vagy politikai diskurzus terü-
letére tartoznak, és akkor is, ha a common law részé-
nek tekintik őket, vagy amennyiben alkotmányos 
vagy törvényi szinten különböző formában, szöveg-
szerűen rögzítésre kerülnek. Ahogyan Jeremy Wald-
ron fogalmaz, „a Bill of Rights nem rendezi véglegesen 
a közösségben létező, az egyéni és kisebbségi jogokat övező 
nézeteltéréseket. Hatással van rájuk, de nem szünteti meg 
azokat. A Bill of Rights absztrakt kifejezései leg feljebb 
ezen kérdésekben megmutatkozó viták leggyakrabban 
érintett dimenzióit jelölik.”36

Ebben az értelmezési keretben nem tűnik meg-
győzőnek, illetve egyenesen képmutatónak hat az az 
érvelés, amely szerint néhány alapvető, kiemelkedő 
fontosságú és megosztó erkölcsi és politikai kérdés-

ben, amellyel az egyenlő polgárok önkormányzásá-
ra épülő közösségnek szembe kell néznie, a bírósági 
többség döntése végleges és ténylegesen felülbírálha-
tatlan, mégpedig arra a jogi fi kcióra tekintettel, hogy 
ezek a kérdések, egy törvény vagy szerződés értelme-
zéséhez hasonlóan, kifejezetten jogi kérdések. Ha-
sonló a helyzet azzal a gyakran ajánlott alternatívával 
is, amely szerint ezeknek a kérdéseknek a megvála-
szolását, mivel elveket érintenek (melyek elkülöní-
tendőek a policy-kérdésektől), érdemesebb kizárólag 
a bíróságokra bíznunk.37 Ha még az elvek és a policy-
kérdések közötti különbséget sikeresen megmagya-
ráznánk és igazolnánk is, amennyiben az „alkotmá-
nyos demokráciát” úgy fogjuk fel, mint amely egy bí-
rósági többség ésszerű álláspontjának érvényesülése 
érdekében kizárja az egyenlő polgárok és a válasz-
tóknak felelős parlamenti képviselők részvételét és 
ésszerű álláspontját az alapjogi vonatkozású elvi kér-
désekben, akkor az alkotmányos demokrácia minő-
sítő jelzője lényegében elnyeli a jelzett kifejezést.

az Új modell mint egy 
normatÍv szempontbÓl 
elõnyÖs harmadik Út

A két hagyományos modell közötti választás jellege 
miatt komoly problémát okoz, hogy az egyes model-
lek erősségeivel együtt szükségképpen jelen vannak 
azok gyengeségei is. A kétpólusú felfogás vagy-vagy 
világában a modellek kizárólagosságra tartanak igényt 
a „győztes mindent visz” jellegű intézményrendszer-
ben, amelyben a választott modell gyengeségei, annak 
erősségei mellett, mindenképpen velünk maradnak, 
miközben a másik modell további erősségeiről le kell 
mondanunk. Ez a jogi konstitucionalizmus és a po-
litikai konstitucionalizmus, a bírói szupremácia és a 
bírói felülvizsgálat hiánya közötti választás. De az 
intézményrendszer minden hibájának elfogadása, a 
két modell normatív előnyeire és hátrányaira tekin-
tettel, szükségtelenül nyers és aránytalan választás. 
Ezzel ellentétben az új modell nagy előnye, hogy egy 
közbenső, hibrid megoldásként lehetővé teszi a jo-
gi és a politikai konstitucionalizmus erősségeinek 
„arányos megjelenítését”, miközben azok legnagyobb 
gyengeségeit elhagyja vagy minimalizálja.38

Az új modell melletti legfontosabb érv, hogy az a 
bírói felülvizsgálat és a törvényhozói szupremácia pu-
hább formáját támogatja akár az erős bírói felülvizs-
gálattal, akár az erős törvényhozói szupremáciával 
szemben. Az erős bírói felülvizsgálattal nem az a leg-
nagyobb gond, hogy az alapjogok bírói kontrollja egy-
általán ne lenne értékes vagy igazolható, hanem az, 
hogy ez a kontroll túl erős. Az arányosság ismerős 
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nyelvén szólva, nem ez a legkevésbé korlátozó meg-
oldás ezen érték eléréséhez, fi gyelemmel azokra az 
egyéb értékekre, amelyek ugyanúgy központi és lé-
nyegi szerepet töltenek be egy alkotmányos demok-
ráciában. Ezenkívül, ahogy azt az előző részben is 
bemutattam, jó okunk van azt gondolni, hogy ezen 
érték – a jogok elégtelen szintű érvényesítése elleni 
védelem – legalább egy részét talán nem az erős bírói 
felülvizsgálat mozdítja elő megfelelően vagy a leg-
jobban, még akkor sem, ha elfogadnánk, hogy min-
dent mérlegre téve az nagyobb védelmet nyújt, mint 
a politikai konstitucionalizmus.

Hasonlóképpen, az erős törvényhozói szupremá-
cia hagyományos formájával kapcsolatos központi 
probléma, hogy az szükségtelenül erős. Csakúgy, mint 
a bírói szupremácia, amely kizárólagos szerepet ruház 
a legfelső bíróságra, a törvényhozói szupremácia ha-
gyományos formája is indokolatlanul biztosít mono-
póliumot a választott képviselők, és gyakran főként 
a kormány számára a tekintetben, hogy alapjogi kér-
désekben kinek a szava számít vagy bír jogi kötőerő-
vel. Az új modell a jogalkotói döntéshozásnak továb-
bi két konkrét és sajátos korlátját intézményesíti azo-
kat a hagyományos morális, politikai és eljárási 
kor látokat meghaladóan, amelyek a parlamenti szu-
verenitás fontos elemét képezik. 39 Az egyik az elő-
zetes alapjogi kontroll mint eljárási követelmény, a 
másik pedig a már elfogadott törvényekkel kapcso-
latos alapjogi kérdésekben kifejtett formális, de jogi 
kötőerővel nem szükségképpen rendelkező bírói vé-
lemény, amely egy jól látható politikai korlát. Külö-
nösen erről a második korlátról mondható el, hogy a 
hagyományos megoldáshoz képest gyengíti a tör-
vényhozói szupremáciát, mivel megkérdőjelezi a tör-
vényhozó intézményi monopóliumát az alapjogi kér-
désekre adott végső válasz tekintetében.

Azt állítottam, hogy az új modell melletti általá-
nos érv, hasonlóan a vegyes gazdaság melletti indo-
kokhoz, abban áll, hogy az egyesíti a két letisztul-
tabb, de elhibázott szélső megoldás előnyeit, miköz-
ben kiküszöböli azok hátrányait. Most eljött az ideje, 
hogy igazoljam ezt az állítást, megmagyarázva, hogy 
miként lehet azt elérni. Ahogy láttuk, ahol a jogi és 
a politikai konstitucionalizmus hívei vitába szálltak 
egymással, ott leginkább a bírói felülvizsgálatról volt 
szó. Ennek a vitának a közös alapját két kérdés ké-
pezte: van-e okunk feltételezni, hogy a bírói felül-
vizsgálat mellett vagy annak hiányában érvényesül 
jobban az alapjogok védelme, illetve a bírói felülvizs-
gálat a demokrácia szempontjából legitimnek tekint-
hető-e. Mindezekre tekintettel akkor az új modell 
pontosan hogyan illeszti egymáshoz és ötvözi a két 
ellentétes álláspont erősségeit, miközben elhagyja 
azok gyengeségeit, mint amelyek nélkülözhetők és 

lényegtelenek? És miként érvelhetünk amellett, hogy 
a létrejövő közbenső megoldás jobban védi az alap-
jogokat, miközben a politikai legitimitást is fenntart-
ja egy demokráciában?

Először is, ami az alapjogok védelmét illeti, az új 
modell melletti érvek a jogi konstitucionalizmussal 
szembeni kritika szinte minden olyan elemét elfo-
gadják, amelyek arra vonatkoznak, hogy azokra az 
alapjogi kérdésekre, amelyekkel minden modern tár-
sadalom szembesül, a törvényhozói érvelés jobb/meg-
felelőbb választ tud adni, mint a bírói érvelés. Ez 
abból következik, hogy a bírói érvelés természeténél 
fogva mesterséges és korlátozott, és kevéssé képes 
közvetlenül az érintett morális kérdésre összponto-
sítani. Ez az elfogadás az előzetes és utólagos politi-
kai felülvizsgálat intézményében ölt testet. Ugyan-
akkor az új modell elismeri és átveszi a jogi konsti-
tucionalizmus azon érvelését is, miszerint a bírói 
fe lülvizsgálat néha segít az alapjogok elégtelen szin-
tű védelmét eredményező kockázatok csökkentésé-
ben, ezért juttat a bíróságoknak szerepet a politikai 
felülvizsgálat két állomása között. Adottnak véve az 
előbb elhangzottakat, ez nyilvánvalóan nem azért 
van így, mert a bíróságok jobbak lennének vagy na-
gyobb szakértelemmel rendelkeznének az alapjogi 
érvelésben. Hanem azért, mert mindegyik intézmény 
más-más oldalról közelíti meg a problémát, külön-
böző előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, és eze-
ket hasznos lehet mozgósítani az alapjogi kérdések-
ben annak érdekében, hogy jobb döntések szülesse-
nek, és nagyobb védelmet nyújtsanak a jogérvé nyesítés 
gyengeségével szemben. Még egyszer, a törvényho-
zás viszonylagos erősségei azok, amelyeket Tomkins 
és Waldron kifejtett, de idetartozik a nézőpontok 
előbb említett sokfélesége is. A törvényhozás viszony-
lagos gyengeségei azok a lehetséges alapjogi vonat-
kozású patológiák, amelyeknek a jogalkotók ki lehet-
nek téve. A bíróságok relatív előnye e helyütt abból 
fakad, hogy függetlenek az újraválasztásért folytatott 
küzdelemből eredő patológiáktól, továbbá alapjogi 
érvelésüket egy tényközpontú, gyakorlatias megkö-
zelítés jellemzi, szemben a törvényhozás általáno-
sabb és elvontabb szemléletmódjával. Ugyanakkor 
gyengeségük, hogy maguk is hajlamosak patologi-
kusan működni, és általános gondot jelent az is, hogy 
az alapjogi kérdések eldöntése során kizárólag utó-
lagos megoldásokra támaszkodnak, amint azt koráb-
ban kifejtettem.

Amit az új modell melletti érvelés itt arra hivat-
kozással utasít el, hogy az nem meggyőző, arányta-
lan és nélkülözhető a két szélső modell esetében, az 
a következő. Először is, ami a politikai konsti tucio-
nalizmus melletti érveket illeti, az új modell nem fo-
gadja el azt a következtetést, hogy mivel mindent 
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mérlegre téve a törvényhozói érvelés fölényben áll a 
bírói érveléssel szemben (vagy legalábbis nem rosz-
szabb annál), így az alapjogi kérdéseket kizárólag az 
előbbire kéne hagyni. Ez a következtetés a kétpó lusú 
rendszer vagy-vagy világából fakad, amelyben szük-
ségszerűen választani kell az alapjogi érvelések tör-
vényhozói és bírósági formái között. Az új modell 
előnye ez esetben az, hogy felülvizsgálja az előbbi ér-
velésből eredő szokásos következtetést, és elismeri a 
bíróságok és a törvényhozás egyenkénti erősségeit és 
gyengeségeit, miközben mindkét intézmény számá-
ra jelentős és megfelelő szerepet biztosít. Annak el-
fogadása, hogy a törvényhozó alapjogi érvelése végső 
soron fölényben áll a bíróságok érvelésével szemben, 
talán meghatározza, hogy formálisan kit illet meg a 
végső döntés joga, de ez nem jelenti azt, hogy az utób-
bira egyáltalán ne lenne szükség 
vagy annak ne jutna szerep.

Másodszor vegyük azokat az 
érveket, amelyeket a jogi kons ti-
tu cionalizmus sorakoztat fel a bírói 
felülvizsgálat védelmében. Az új 
modell melletti érvelés elveti azt a 
következtetést, hogy az elégtelen 
szintű jogvédelem nemcsak azt 
igazolja, hogy a bíróságok szere-
pet játszanak az alapjogok védel-
mében, ha nem azt is, hogy teljes 
vétójogot gyakorolnak a törvényhozás felett – erre 
Fallon mint a rendszerben lévő „többszörös vétó pon-
tok” egyikére utal40 – vagy legalábbis annak egy olyan 
változatát, amelyet a törvényhozás egyszerű többsé-
ge nem írhat felül. Az új modell esetében az elégte-
len szintű jogérvényesítéssel kapcsolatos megfonto-
lások inkább azt követelik, hogy a bíróságok egyfaj-
ta „ellenőrző pontként” működjenek a rendszerben, 
és alapjogi kérdésekben értelmező, fi gyelmeztető és 
tájékoztató funkciót töltsenek be, hasonlóan a Lor-
dok Háza mint második kamara által gyakorolt ha-
lasztó jellegű ha táskörhöz, és ellentétben az Egyesült 
Államok Szenátusát megillető vétójoggal.41 Az érvek 
ezen átértelmezése természetesen tükrözi és kifejezi 
a puha és az erős bírói felülvizsgálat közötti különb-
ségeket.

Amíg a jogi konstitucionaliz mus melletti érvelés 
jórészt a választott képviselők motivációjára és az 
alapjogokat potenciálisan fi gyelmen kívül hagyó hoz-
záállására épül, addig az új modell abból indul ki, 
hogy a kötelező politikai felülvizsgálat és a kötőerő 
nélküli bírói felülvizsgálat együttesen elegendő mér-
tékben változtatja meg ezt a motivációt és hozzáál-
lást ahhoz, hogy szükségtelenné és aránytalanná tegye 
azt a megoldást, amely a bíróságokat ruházza fel a 
végső döntés jogával. Az alapjogi diskurzusban való 

bírói részvétel e sajátos módja azért lehet hasznos, 
mert a bíróság az utolsó előtti megszólalóként befo-
lyásolhatja/ösztönözheti a törvényhozás és a végre-
hajtás döntéseit az alapjogi kontroll gyakorlása kap-
csán, valamint a választópolgárok fi gyelmének fel-
hívásával növelheti a törvényhozói ellenállás politikai 
költségeit. Ahogyan a büntető esküdtszéki eljárások-
ban – amivel Fallon párhuzamba állítja a bírói felül-
vizsgálatot mint az alapjogok elégtelen szintű érvé-
nyesítése elleni védelmet –, talán vétójogot adunk az 
esküdtszék laikus tagjainak azért, hogy minimali-
záljuk az ártatlanok téves elítélését, úgy (és itt véget 
is ér az analógia) ilyen jogot nem adunk a bírónak 
arra, hogy felülbírálja az esküdtszék döntését.42 Ennek 
megfelelően, szemben a két hagyományos modellel, 
az új modell elismeri és hasznosítja mind a törvény-

hozói, mind a bírói érvelés azon 
előnyeit, amelyek hozzájárulnak 
az alapjogokról szóló diskurzus-
hoz és az elégtelen szintű jogérvé-
nyesítés elleni védelemhez, de ezt 
egy olyan intézményrendszer ke-
retein belül teszi, amely az utolsó 
szó jogát az előbbinek adja.

Most térjünk át a legitimitás 
kérdésére. Még egyszer megismé-
telve, az új modell mellett szóló 
érv az, hogy képes ötvözni és egy-

máshoz illeszteni a bírói felülvizsgálat támogatóinak 
és ellenzőinek legfontosabb megállapításait olyan ösz-
szeállításban, amely előnyösebb és arányosabb, mint 
önmagában bármelyik. A kollektív döntéshozatali 
eljárások (és különösen a magasabb szintű jogalko-
tási eljárások) demokratikus legitimitása kétségtele-
nül az alkotmányos demokráciák központi értéke. 
Azáltal, hogy az utolsó szó jogát a törvényhozás szá-
mára tartja fenn, az új modell megőrzi és elősegíti 
ezt az értéket. Ezzel egyidejűleg az új modell elfo-
gadja és alkalmazza azokat a szélesebb körű legiti-
mitási megfontolásokat, amelyeket Fallon és Kumm 
vetett fel a bírói felülvizsgálat védelmében. Ameny-
nyiben a puha bírói felülvizsgálat hozzájárul az alap-
jogok elégtelen szintű érvényesítése elleni védelem-
hez azáltal, hogy ellenőrző, fi gyelmeztető, tájékoz-
tató és döntéshozó jog kört ad a bíróságoknak, ezáltal 
kiegészítve a törvényhozói mérlegelést és elhárítva a 
lehetséges jellegzetes patológiákat, annyiban elő-
mozdítja az igazságosságot, és így fokozza a politi-
kai legitimitás egészét. De akkor is ezt teszi, amikor 
kiküszöböli az elégtelen szintű és a túlzott mértékű 
bírói jogvédelmet, amellyel szemben a jogi kons titu-
cio na lizmus általában tehetetlen.

Ami Kumm érvét illeti, először is meg kell külön-
böztetni az egyéneket terhelő általános jogalkotási 

...az Új modell nagy elõnye, 
hogy egy kÖzbensõ, hibrid 
megoldÁskÉnt lehetõ-
vÉ teszi a jogi És a politi-
kai konstitucionalizmus 
erõssÉgeinek „arÁnyos 
megjelenÍtÉsÉt”, mikÖz-
ben azok legnagyobb 
gy enge sÉge it elh agy-
ja vagy minimalizÁlja
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aktusok ésszerű nyilvános igazolását a közigazgatá-
si és bírósági döntésektől, melyek ésszerűsége még 
olyan rendszerekben is bírói felülvizsgálat tárgyát ké-
pezi, amelyek nem biztosítanak alkotmányos felül-
vizsgálatot a jogalkotás felett.43 Most nem ezekről 
van szó, és ezek nyilván kifejtenek legitimáló, jogál-
lami funkciót, amit Kumm is követelményként tá-
maszt. A jogalkotási aktusok számára az új modell 
egyértelműen felkínálja a bírói fórumot az indokok 
szükséges kritikai értékeléséhez. A kérdés tehát az, 
hogy valóban a bírói felülvizsgálat erős, nem pedig 
annak puha formája tűnik szükségesnek, esetleg egye-
nesen nélkülözhetetlennek ahhoz, hogy a legitimi-
tás e feltételének eleget tegyünk, és erre tekintettel 
igazolható az erős bírói kontroll mint a választóknak 
felelős döntéshozatal elvétől való arányos eltérés. Úgy 
hiszem, a válasz az, hogy nem. 
Ah hoz, hogy megmagyarázzam 
miért, hadd fejezzem ki egyértel-
műen azt, amit érvelésem eddig 
csak hallgatólagosan tartalmazott: 
az új modellben szereplő fe lül bí-
rálati hatáskör mellett szóló érvek 
az alapjogi kérdésekben megmu-
tatkozó és a bíróságokkal fenn álló 
ésszerű nézetkülönbségeken nyug-
szanak. A jelen esetben alkalma-
zott alapelv szerint a demokrácia megköveteli, hogy 
egy ésszerű jogalkotási döntés felülírjon egy ésszerű 
bírói döntést.44 Egyik értelemben tehát, ha mind a 
bíróságok, mind a törvényhozók kitartanak a nor-
matív módon rájuk osztott szerepük mellett, és (úgy, 
mint Kumm elméletében) a bíróságok csak azokat a 
jogalkotási aktusokat érvénytelenítik, amelyek nin-
csenek ésszerű nyilvános indokokkal alátámasztva, 
akkor a törvényhozás sosem gyakorolná felülbírá la-
ti jogkörét – amely hatáskör így talán feleslegessé 
válna. Ugyanezen okból e forgatókönyv alapján nem 
lehet azt állítani, hogy az erős bírói felülvizsgálat 
szükséges lenne, hiszen a puha bírói felülvizsgálat-
tal is ugyanaz az eredmény lenne elérhető.

Ugyanakkor, reálisabban szemlélve, számolnunk 
kell azzal, hogy mindkét intézmény el fog távolodni 
a számukra normatív módon körülírt hatásköröktől: 
hogy a bírósá gok ésszerű jogalkotói döntéseket is ér-
vényteleníteni fognak, előnyben részesítve a bíróság 
meggyőző dését, és a törvényhozó is gyako rolni fogja 
felülbírálati hatáskörét ésszerűtlen jogalkotói dönté-
sek támogatása érdekében. Ilyen körülmények kö-
zött jobban igazolható-e az erős bírói felülvizsgálat, 
mint annak puha formája? A jelenlegi gyakorlatban, 
általános vélekedés szerint, valójában nem Kumm 
normatív követelménye irányítja a bírói felülvizsgá-
latot, és a bíróságok rendszeresen felülírnak olyan 

jogalkotói döntéseket, amelyekről nem állítható, hogy 
ésszerűtlenek lennének.45 És ha mégis az lenne? Az 
erős bírói felülvizsgálat esetében aligha van valami, 
ami ellensúlyozza a bíróság túlterjeszkedésének ve-
szélyét – a bírói függetlenség azzal is jár, hogy a bí-
róságokat nem köti közvetlen politikai korlát –, és a 
törvényhozás joga arra, hogy felülírja a bírósági dön-
tést, a hatalommegosztás eszközeként hasznos intéz-
ményi ellensúlyt jelentene, más megoldás hiányában. 
Ráadásul ebben a feltételezett helyzetben – egy bí-
róság érvénytelenített egy ésszerű jogalkotói döntést 
– azon alapelv érvényesül, miszerint egy ésszerű jog-
alkotói döntés felülír egy ésszerű bírósági döntést, 
tehát a felülbírálati jogkör alkalmazása igazolt lenne. 
Ezzel szemben a jogalkotói hatáskör, ellentétben az 
erős bírói felülvizsgálattal, a hatalommal való visz-

szaélés veszélye miatt egy jelentős 
intézményi és politikai korlátnak 
lenne alávetve; jelesül annak a 
ténynek, hogy egy bíróság egy for-
mális döntésben megállapította, 
hogy az alapjogsértő jogalkotás-
nak nincs ésszerű nyilvános iga-
zolása. Végezetül, mindeddig 
olyan helyzeteket tárgyaltunk, me-
lyekben egyértelmű volt az ésszerű-
ség követelményétől való eltérés, 

de ahogy Kumm is megjegyzi, az ésszerű nézetkü-
lönbségek határai ugyancsak ésszerű nézetkülönbsé-
gek tárgyai lehetnek.46 Más szóval a bíróságok és a 
jogalkotó között ésszerű nézetkülönbség merülhet 
fel a tekintetben, hogy egy jogalkotási aktus az ész-
szerűség határain belül van-e. Az előbb említett két 
okból kifolyólag – a törvényhozás felülbírálati jogkö-
re mint ellensúly és a törvényhozó hatalom mint alap-
értelmezett vagy végső döntéshozó, amelyet egy 
 demokratikus berendezkedés feltételez – a puha bí-
rói felülvizsgálat szintén igazolhatóbb megoldásnak 
tű nik.

Összegezve, olyan körülmények között, amikor 
az alapjogok tartalma jelentős mértékben határozat-
lan, a demokratikus legitimitás hagyományos aggá-
lyai valódiak és komolyak a bírói felülvizsgálattal 
szemben. Ebben a kontextusban tehát kényszerítő 
erejűnek tűnik az érvelés, miszerint a demokratikus 
legitimitás meg követeli, hogy a jogalkotói többség 
ésszerű véleménye felülírja a bírósági többség éssze-
rű véleményét. Fallonnak és Kummnak igaza van 
abban, hogy alkotmányos demokráciákban a demok-
ratikus legitimitás nem kizárólagos, viszont kifeje-
zetten fontos és vélelmezett forrása vagy típusa a po-
litikai legitimitásnak. Az ettől való eltérés súlyos iga-
zolási terhet von maga után. Ha az alapjogok elég telen 
szintű érvényesítése elleni védelem és/vagy az egyé-

az Új modell melletti leg-
fontosabb Érv, hogy az a 
bÍrÓi felÜlvizsgÁlat És a 
tÖrvÉnyhozÓi szupremÁ -
cia puhÁbb formÁjÁt tÁ-
mo gatja akÁr az erõs bÍrÓi 
felÜlvizsgÁlattal, akÁr 
az erõs tÖrvÉnyhozÓi 
 szup remÁciÁval szemben
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neket terhelő jogalkotás ésszerű nyilvános igazolásá-
nak követelménye megalapozhat egy ilyen igazolt el-
térést, akkor a politikai legitimitás ezen elemeit elő-
mozdító eszközöknek arányosnak kell lenniük. Oly 
módon kell előmozdítaniuk céljaikat, hogy a lehető 
legkisebb mértékben távolodjanak el a választók által 
ellenőrizhető döntéshozatali eljárás demokratikus le-
gitimitásától. A puha bírói felülvizsgálat a legkevés-
bé korlátozó megoldás, az erős bírói felülvizsgálat 
nem az.

Az intézményrendszer tekintetében tehát az új mo-
dell hibrid státusza a következőképpen ötvözi a jogi 
és a politikai konstitucionalizmus erősségeit. Az utób-
bitól átveszi azokat az előnyöket, amelyek abból fakad-
nak, hogy a jogalkotó alapjogokra vonatkozó erköl-
csi érvelése kevésbé kötött és minden szempontra 
kiter jed, és ezeket az előnyöket a puha bírói fe lül vizs-
gálat gyakorlása előtt és után is érvényesíti. Ami az 
„utána” részt illeti, az új modell természetesen azt a 
lehetőséget is fenntartja, hogy végső soron a válasz-
tók által ellenőrizhető döntéshozatali eljárásra és 
a politikai egyenlőség elvére támaszkodjon. A jogi 
konstitucionalizmustól pedig először is átveszi az ál-
talános alapjogi tudatosság növelését, amely rendsze-
rint együtt jár a sajátos és kellően széles körű alapjo-
gi katalógusokkal. Majd megkísérli elhárítani a jog-
alkotói jogérvényesítés lehetséges problémáit, és ezt 
részben akként teszi, hogy felhatalmazza a politika-
ilag független és felelősséget nem viselő bírókat arra, 
hogy az egyének által benyújtott alapjogi igények ér-
deméről megalapozottan véleményt formáljanak. Ez-
által pedig fórumot teremt a jogszabályok nyilvános 
igazolásának kritikai értékeléséhez, és előmozdítja a 
politikai rendszer szélesebb körű legitimitását.

Ezzel egyidejűleg az új modell elkerüli vagy meg-
kísérli minimalizálni mindkét hagyományos modell 
legnagyobb gyengeségeit is. A politikai konsti tucio-
nalizmus köréből elhárítja azokat az alapjogi vonat-
kozású patológiákat vagy „vakfoltokat”, amelyeknek 
a választók által felelősségre vonható intézmények 
esetleg ki vannak téve, először is úgy, hogy alapjogi 
tudatosságot és felülvizsgálatot irányoz elő magában 
a jogalkotási eljárásban, másodszor pedig úgy, hogy 
intézményesíti a bírói felülvizsgálatot. Ami a jogi 
konstitucionalizmus gyengeségeit illeti, az új modell 
kiküszöböli azokat a bírósági patológiákat, amelyek 
esetleg az alapjogok elégtelen szintű vagy túlzott mér-
tékű érvényesítéséhez vezethetnek, és ezt úgy teszi, 
hogy a jogvédelem terén nem kizárólag a bíróságok-
ra, hanem a politikai intézmények által folytatott alap-
jogi felülvizsgálatra és mérlegelésre is támaszkodik. 
Ez lehetővé teszi, hogy a jogalkotó alapjogi érvelé-
sének előnyei kiegészítsék a korlátozott bírói érve-
lést. A jogszabály elfogadását megelőző szakaszban 

a politikai alapjogi felülvizsgálat az előzetes kontroll 
előnyeit is meghonosítja a bírói felülvizsgálat utóla-
gos kontrollja mellett, amely talán segít meggátolni, 
hogy alapjogi jogsérelmek már a legelején bekövet-
kezzenek. A jogszabály elfogadását követő szakasz-
ban pedig lehetővé teszi az új modell számára, hogy 
semlegesítse a jogi konstitucionalizmus demokrati-
kus legitimitási problémáit.

Mivel a vegyes gazdasághoz hasonlóan az új mo-
dell is egy hibrid megoldás, nemcsak hogy kiválogat-
ja, s ekként átveszi, valamint ötvözi a két szélső mo-
dell bizonyos létező elemeit (pl. az erősségeket), mi-
közben másokat elhagy (a gyengeségeket), de egyben 
át is alakítja azokat, és legalább két olyan teljesen új 
mechanizmust hoz létre az alapjogi kontroll-eljárás-
ban, amely egyik hagyományos modellnek sem része. 
E két sajátos jellemző normatív előnye jelentősen erő-
síti az új modell mellett szóló érveket. Ezek közül az 
első a bíróság ellenőrző és fi gyelmeztető szerepe az 
alapjogok védelmében, szemben a bírói szupremácia 
esetében érvényesülő teljes körű bírói vétójoggal, ame-
lyet az előbb fejtettem ki Richard Fallon érvelése kap-
csán. E még inkább korlátozott hatáskörök egyik ver-
ziója az összeegyeztethetetlenség bíróság általi meg-
állapításában intézményesült, mint a Human Rights 
Act részeként beiktatott új bírósági hatáskör.47 Az új 
modell második lényeges jellemzője, hogy az alap-
jogokért való felelősség megoszlik a három hatal-
mi ág között, és nem kizárólag a bíróságokra (bírói 
szupre mácia) vagy a törvényhozásra (törvényhozói 
szupremácia) hárul. Ezt a végrehajtó és a törvényho-
zó hatalom által végzett kötelező, előzetes politikai 
felülvizsgálat, az utólagos bírói felülvizsgálat és a tör-
vényhozó által lefolytatott, a bírósági eljárást követő 
politikai felülvizsgálat egymást követő három állo-
mása útján éri el. Ezáltal az új modell nemcsak jobb 
és arányosabb hatalmi egyensúlyt hoz létre a bírósá-
gok és a törvényhozás között, mint a törvényhozói 
vagy a bírói szupremácia aránytalanabb modelljei, 
hanem ezt kifejezetten az alapjogok elismerésére és 
védelmére fi gyelemmel teszi.

Az alapjogokért viselt felelősség megosztásának 
célja, hogy minden közhatalmat gyakorló intézmény-
ben előmozdítson egy erősebb és mélyebb alapjogi 
tudatosságot, és ez az új modell alapjogvédelmi sa-
játosságainak egészében központi helyet foglal el. 
Összességében egy eltérő és vitathatatlanul vonzóbb 
alapjogi kultúrát teremt, mint amely a bírói szupre-
mácia esetében érvényesül, és ezt az alábbi három 
módon éri el. Először is, az alapjogokat övező éssze-
rű nézetkülönbségek körülményei között valószínű-
leg nem a felelősség koncentrációja, hanem annak 
megosztása van hatással az elismert alapjogok tartal-
mára. Ez az alapjogi vonatkozású „bírósági patoló-
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giák” fent kifejtett két típusának következménye: (1) 
A bírói alapjogi érvelés természetét meghatározó mes-
terséges és legalista korlátoknak, amelyek nagymér-
tékben kizárják, hogy a bírák az érintett morális kér-
désekkel érdemben foglalkozzanak; és (2) a néző-
pontok és megközelítések nagyobb változatosságának, 
amelyet a választók felé felelősséggel tartozó képvi-
selők az alapjogi vitába be tudnak hozni, szemben a 
felsőbb szintű bíróságok kisebb létszámú, elszigetelt 
és elitista világával. Másodszor, ami az eljárást ille-
ti, az alapjogokról szóló vita sokkal több szereplő be-
vonására és részvételére épül, amely mind a válasz-
tott képviselők, mind a választók körében egy ma-
gasabb szintű alapjogi tudatossághoz fog vezetni. Az 
új modell egy demokratikusan legitim alapjogi re-
zsimet intézményesít, miközben inkább megerősíti, 
mintsem tagadja Waldronnak „az alapjogok alapjo-
ga”48 tételét. Harmadszor, a fékek és ellensúlyok ha-
gyományos érveiből következően inkább az alapjo-
gokért való felelősség megosztása, mint annak kon-
centrálása csökkenti az elégtelen szintű érvényesítés 
kockázatát, amely akkor áll elő, ha kizárólag egyet-
len intézményre, a törvényhozásra vagy a bíróságok-
ra támaszkodunk. Amint azt fentebb említettem, és 
noha jól ismert, az elégtelen szintű jogérvényesítéssel 
kapcsolatos aggodalmak aligha szűkíthetők le csupán 
a törvényhozásra. A kulcsfontosságú innovációt az el-
különült új modell azon sajátossága jelenti, hogy az 
kiegészíti az utólagos bírói felülvizsgálatot a végre-
hajtó és a törvényhozó által végzett előzetes politikai 
alapjogi kontrollal. Ennek az a célja, hogy beépítse az 
alapjogi tudatosságot a politikaalkotás folyamatába, 
és ezáltal már a kezdetektől csökkentse vagy mini-
malizálja a törvényhozás során előforduló alapjogsér-
tést.

konklÚziÓ

Az új modell egy eddig ismeretlen, köztes megoldást 
kínál, amely szakít a korábbi kétpólusú választás el-
döntendő kérdésével, és egy olyan intézményi elren-
dezést nyújt, amely az alapjogok jogi és politikai vé-
delmét úgy kezeli, mint egymás kiegészítőit, nem 
pedig úgy, mint egymás alternatíváit, és így anélkül 
ötvözi azok erősségeit, hogy közben átvenné azok jel-
legzetes gyengeségeit. Miközben az új modell elis-
meri a bírói felülvizsgálat mellett szóló legfontosabb 
érvek jelentőségét, addig az azzal szemben felhozott 
legfőbb érvek érdemeit is elfogadja oly módon, hogy 
az alkotmányos szupremácia modelljénél nagyobb de-
mokratikus legitimitással bíró, de összes ségében nem 
kevésbé hatékony alapjogi rezsimet kínál.

(Fordította: Kovács Ágnes és Kazai Viktor)
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