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Stephen Gardbaum szerint a „konstitucionalizmus 
új nemzetközösségi modellje” többet kínál annál, 
mint annak igazolását, hogy jól működő demokrá-
ciáról és sikeres alapjogvédelemről a bírói felülvizs-
gálat robusztus formájának hiányában is beszélhe-
tünk. A könyvben bemutatott konstrukció ugyanis 
az alkotmányos alapszerkezet egy teljes és általános 
elméleteként hirdeti magát, és ebben az értelemben 
a két klasszikus paradigma, a parlamenti szuvereni-
tás és a bírói szupremácia riválisaként lép fel. Gard-
baum egyfelől azt kívánja igazolni, hogy az új mo-
dell egyértelműen elválasztható az alkotmányosság 
két, hagyományos intézményi formájától, másfelől 
azt is bizonyítani igyekszik, hogy az általa támoga-
tott struktúra a politikai fi lozófi ai elvek szintjén az 
alkotmányos berendezkedés vonzóbb modelljét kí-
nálja, mint versenytársai. (50.) Az elméleti viták kö-
zéppontjában azonban kevésbé a teljes konstrukció 
áll, az alkotmányjogászok érdeklődése elsősorban az 
új modell egyik elemére, a puha bírói felülvizsgálat-
ra irányul. Ezért a nemzetközösségi modellel össze-
függésben leggyakrabban megfogalmazott kérdések 
a következők: milyen formában intézményesítsük a 
bírói alapjogvédelmet, hogy ezzel egyidejűleg a leg-
kevesebbet áldozzuk fel a demokratikus legitimitás 
elvéből; lehetséges-e hatékony alapjogvédelem olyan 
rendszerekben, ahol az alapjogok körét és tartalmát 
érintő kérdésekben nem a bíróságoké a végső szó; ho-
gyan gyakorolják a bíróságok az alkotmányos felül-
vizsgálat hatáskörét.

az Új modell elmÉleti 
jelentõsÉge

Gardbaum az „új nemzetközösségi modell”2 kifeje-
zést használja az elmúlt időszakban elsősorban Ka-
nadában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban 
kialakult alkotmányos alapszerkezet megjelölésére.3 
A terminológiai választás indoka, hogy a modellhez 
kapcsolódó intézményi struktúra elsősorban a Brit 
Nemzetközösséghez tartozó államok alkotmányos 
rendszereit jellemzi. (11.) Ez a kapcsolat azonban 
semmi esetre sem szükségszerű vagy konceptuális 
természetű, amennyiben az új konstrukció – a szer-
ző álláspontja szerint – más politikai kultúrákra is 

alkalmazható. Ebből következően a nemzetközös-
ségi modell ugyanolyan általános érvényességi igény-
nyel lép fel, mint a riválisnak tekintett két alkotmá-
nyos szerkezet. Mi lehet mégis az oka, hogy kizáró-
lag egyetlen politikai kultúrához kötődik? Győrfi  
Tamás az alkotmánybíráskodás intézményét övező 
töretlen népszerűség lehetséges magyarázatai között 
kiemeli, hogy az alkotmányozási folyamatok a kon-
venciók és a hagyományok által erősen determinál-
tak.4 Ez a jelenség magyarázza többek között a bírói 
szupremácia elvének és az alkotmányos felülvizsgá-
lat intézményének térhódítását a második világhá-
borút követően. A nemzetközösségi modell elterje-
désében is mindenekelőtt az alkotmányos kölcsön-
hatás játszott központi szerepet. A hasonló politikai 
és jogi kultúrához tartozó jogrendszerek az új mo-
dell intézményesítésének folyamatában ugyanis egy-
mást inspirálták. (13.)

Mi indokolhatja, hogy az előbbiekben említett ál-
lamok, szakítva a parlamenti szuverenitás eszmé jével, 
a konstitucionalizmus új útjára léptek? A nemzetkö-
zösségi modellt az alapjogok fokozott védel mének 
igénye hívta életre, amely elsősorban a jogvédelem 
bírói formájának előtérbe kerülésében öltött testet. 
(7.) A bírói jogvédelem szerepének erősödésében pedig 
a nemzetközi emberi jogi dokumentumok és az azok-
hoz kapcsolódó jogvédelmi rendszerek játszottak ve-
zető szerepet.5 Ennek a hatásnak a lenyomata többek 
között az új-zélandi vagy a brit alapjogi katalógus 
is.6 A nemzetközi nyomás a legerősebben az Egye-
sült Királyság esetében jelentkezett, amely a stras-
bourgi jogvédelmi mechanizmus részeként hosszú 
idő óta fokozott bírói kontrollnak és intézményi szo-
rításnak volt kitéve. 

Milyen érvek szólnak az új modell mellett? Gard-
baum álláspontja szerint a nemzetközösségi modell 
ötvözi a két tradicionális alkotmányos struktúra nor-
matív előnyeit, miközben kiküszöböli azokat a hát-
rányokat, amelyek az egyik vagy másik alkotmányos 
szerkezet intézményesítéséhez kapcsolódnak. Ebben 
a konstrukcióban az alapjogvédelem feladatát nem 
kizárólag a bíróságok látják el, a felelősség ugyanis 
megoszlik a politikai intézmények között, de a végső 
döntés joga a törvényhozás kezében marad. Az új 
modell tehát úgy képes megteremteni a hatékony jog-
védelem intézményi feltételeit, hogy közben a lehe-
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tő legkisebb mértékben korlátozza a demokratikus 
legitimitás elvének érvényesülését. 

A Gardbaum által ajánlott struktúra egyik nor-
matív szinten érvényesülő sajátossága az alapvető 
jogok státuszához kapcsolódik. Tekintettel arra, hogy 
a „konstitucionalizmus nemzetközösségi modelljét” 
megvalósító rendszerek a parlamenti szuverenitás 
eszméjétől távolodtak el, az alapjogok a korábbiak-
hoz képest fokozott jogi védelmet élveznek. Erre a 
kézenfekvő megoldást az írott alapjogi katalógusok 
elfogadása kínálta, amely az alapjogok jelentőségé-
nek és a közösségi együttélésben betöltött szere pének 
erősödéséhez vezetett. Az egyén státuszát meghatá-
rozó legfontosabb jogosultságok azonban – Kanada 
kivételével – nem nyertek alkotmányos elismerést. 
Amellett, hogy ez a szabályozási technika az alkot-
mányosság uralkodó koncepciójával szembeni ellen-
állás egyik szimbóluma, annak a felfogásnak a kife-
jezője is, hogy az alapjogokra vonatkozó döntések 
végső soron a politikai döntéshozatalra tartoznak. 
Jogi elismerésük csak azt jelzi, hogy e döntésben a 
bíróságok véleményének is súlya van. (75.) Ebből kö-
vetkezően az új modell másik sajátossága, hogy az 
alapjogokat érintő közösségi döntések kialakítása 
immár nem egyetlen politikai intézmény felelőssé-
ge, abban a törvényhozás és a bíróságok érvelése is 
egyaránt helyet kap. Ez a munkamegosztás a parla-
menti és a bírói döntéshozatal előnyeinek ötvözését 
eredményezi. A sokféle perspektívát ütköztető, átfo-
gó és érdemi politikai vita, amelynek fóruma a parla-
ment, tehát kiegészül a bíróságok jogászias szemléle-
tű, alapjog-specifi kus, erősen technicizált érvelésé-
vel. Tekintettel arra, hogy az új modellben a bíróságok 
értelmezése nem végleges, az ítélkező fórumok immár 
nem vétóhatalomként funkcionálnak, hanem ennél 
puhább, elsősorban informáló és fi gyelmeztető sze-
repet töltenek be. (64.) 

Milyen intézményi megoldásokkal biztosítja az új 
modell a politikai szereplők közötti párbeszéd elő-
mozdítását? A nemzetközösségi modell az alapjog-
védelem új fórumait és formáit honosítja meg. Ennek 
első lépése egy kötelező, előzetes alapjogi kontroll, 
amelynek keretében az illetékes miniszter vagy az 
„Attorney General” véleményezi a tervezett intézke-
dést, és tájékoztatja a törvényhozást, ha álláspontja 
szerint a javaslat nincs összhangban az alapjogi ka-
talógus érintett rendelkezéseivel. Ez a mechanizmus 
már a jogalkotási eljárás során megköveteli az alap-
jogi kérdések szisztematikus átgondolását és fi gye-
lembe vételét a kormány, később akár a törvényho-
zás részéről is. (79–83.) Második lépésben a már el-
fogadott jogszabály bírói felülvizsgálatának lehet 
helye, amennyiben felmerül, hogy a szabályozás még-
sem egyeztethető össze valamely alapjoggal. Ennek 

a bírói kontrollnak a megkülönböztető sajátossága, 
hogy a döntés nem végleges: vagy azért nem, mert az 
érvénytelenség bírói megállapítása ellenére a törvény-
hozásnak lehetősége van arra, hogy hagyományos 
jogalkotási eljárás keretében mégis érvényessé nyil-
vánítsa a szabályt, vagy azért, mert a bírói érvényte-
lenség kimondására egyáltalán nincs lehetőség. Ez 
utóbbi esetben a bírói jogértelmezés csak deklaratív 
jellegű. (83–87.) És ezzel eljutottunk a jogvédelem 
harmadik szakaszához, amikor a törvényhozás ismét 
napirendre veheti a bírói felülvizsgálattal érintett sza-
bályozást, és dönthet arról, hogy elutasítja a bíróság 
alapjogértelmezését, és inkább saját álláspontját jut-
tatja érvényre a jogszabályban. Gardbaum szerint a 
törvényhozás részéről gyakorolt ún. utólagos felül-
vizsgálat csak akkor legitim, ha a törvényhozó való-
di és érdemi tanácskozást követően, az érintett alap-
jog ésszerűen védhető olvasatára támaszkodva tér el 
a bíróság jogértelmezésétől. (87–94.)

az Új modell 
a gyakorlatban

Az új modell intézményesítésében Kanada játszott 
vezető szerepet, amikor 1982-ben – egy korábbi, si-
kertelen alkotmányos konstrukció korrekciójaként – 
elfogadta az Alapjogi Kartát (a továbbiakban: Karta), 
és bevezette az alapjogvédelem két új, a „nemzetkö-
zösségi modell” karakterét meghatározó mechaniz-
musát: az előzetes politikai felülvizsgálat intézmé-
nyét és a bírói felülvizsgálat olyan formáját, amely 
fenntartja a törvényhozás számára azt a lehetőséget, 
hogy eltérjen a bíróság jogértelmezésétől. (97.) Bár 
Kanada volt az úttörő egy olyan alkotmányos elgon-
dolás megvalósításában, amelyben az alapjogvéde-
lem immár nem a bíróságok kiváltsága, hanem a po-
litikai intézmények közös felelőssége, mégis úgy 
tűnik, hogy a kanadai gyakorlat illeszkedik a legke-
vésbé az új modell normatív előfeltevéseihez.7 Az ed-
digi elemzések ugyanis azt mutatják, hogy Kanada 
nemcsak az előzetes politikai felülvizsgálat terén tel-
jesít gyengén, hanem az alapjogvédelemmel össze-
függésben megkívánt intenzívebb intézményi együtt-
működés szempontjából is lényegesen eltér az ideá-
lis gyakorlattól. (127–128.) Ennek a tapasztalatnak 
az elsődleges oka, hogy a politikai rendszer nem tudta 
elkerülni a bírói szupremácia legfőbb strukturális sa-
játosságait, alapjogi kérdésekben ugyanis a végső au-
toritást de facto a Legfelső Bíróság gyakorolja. Pedig 
a Karta 33. cikke – egyedülálló módon – biztosítja 
azt a lehetőséget a jogalkotónak, hogy a bíróság dön-
tését felülírva az egyébként érvénytelenített jogsza-
bály érvényességét meghatározott ideig fenntartsa. 
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A 33. cikk azonban „holt betű”, tekintettel arra, hogy 
a törvényhozás vonakodik gyakorolni az abban biz-
tosított jogkörét.8 Ebből következően széles körben 
osztott vélekedés, hogy a kanadai rendszer jelenlegi 
működése igen közel került a bírói szupremácia el-
véhez.9 

Az Egyesült Királyság intézményi struktúrájában 
számos újszerű, az alkotmányos hagyományban eddig 
ismeretlen elemet fedezhetünk fel, amelyek a tör-
vényhozás és a bíróságok közötti nagyobb hatalmi 
egyensúly és együttműködés megteremtését céloz-
zák. (157–161.) Ennek ellenére Gardbaumnak ko-
moly erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy megmu-
tassa a brit gyakorlat azon sajátosságait, amelyek le-
hetővé teszik annak elválasztását a bírói szupremácia 
elvétől. Pedig a brit alapjogi katalógus, a Human 
Rights Act (a továbbiakban: HRA) az alkotmányos 
berendezkedés szintjén csak a puha felülvizsgálat 
 eszközeit intézményesítette. A brit felső bíróságok 
ugyanis nem érvényteleníthetik a törvényhozás dön-
téseit, ugyanakkor kötelesek a jogszabályokat az alap-
jogi katalógussal összhangban értelmezni, amennyi-
ben erre lehetőségük van. Ha pedig a bíróság úgy ítéli 
meg, hogy a vizsgált szabály ellentétes valamely alap-
joggal, akkor ezt deklarálhatja. Ebben a konstrukci-
óban tehát a bíróságok jogértelmezése nem végleges, 
és elviekben nem köti a jogalkotót. Bár a brit bírói 
felülvizsgálat legfőbb sajátosságát a 4. cikkbe foglalt 
intézmény, az „összeegyeztethetetlenség megállapí-
tásának” bírói lehetősége jelenti, az alapjogi kontroll 
valódi arculatát legalább annyira meghatározza az a 
jogértelmezési kötelezettség, amelyet a 3. cikk tele-
pít a bíróságokra. A bírói fórumok ugyanis igen szé-
lesen fogják fel a számukra biztosított értelmezési 
szabadságot, amely akár a jogszabály tartalmának 
módosításához is vezethet egyfajta alapjogkonform 
értelmezésre hivatkozással. Ebből következően a 3. 
cikk alkalmazása túlmutat a klasszikus jogértelme-
zés hatókörén, még akkor is, ha az elmúlt időszak-
ban e széles jogértelmezési szabadság bizonyos mér-
tékű bírói szűkítésének lehetünk szemtanúi. (192.) 
Bár az új-zélandi alapjogi katalógus hasonlóan ren-
delkezik a bíróságok értelmezési kötelezettségéről, 
mint annak brit párja, a lényegében egyenértékű szö-
vegváltozatok ellenére az új-zélandi bíróságok jóval 
visszafogottabban gyakorolják hatáskörüket. Az új-
zélandi Legfelső Bíróság a Hansen-ügyben igyeke-
zett tisztázni törvényértelmezési jogkörének karak-
terét és terjedelmét, valamint viszonyát a brit bíró-
ságok jogértelmezési gyakorlatához. Az alapjogi 
katalógus 6. cikkébe foglalt felhatalmazás a bíróság 
álláspontja szerint szűk mozgásteret enged a jogal-
kalmazók számára, mivel a szabály jelentésének meg-
állapítása csak a törvény szövegére és a jogalkotó szán-

dékára tekintettel történhet.10 Talán ennek a bírói 
önmérsékletnek a következménye, hogy Gardbaum 
szemében az új-zélandi gyakorlat valósítja meg a leg-
többet a nemzetközösségi modell normatív elvárása-
iból, tekintettel arra, hogy az előbbi rendszer műkö-
dése kerül a legközelebb az ideális intézményi együtt-
működéshez az alapjogok védelme terén. (233.) 

A brit modell működésének egyik legizgalmasabb 
kérdését a HRA 3. és 4. cikkében biztosított bírósá-
gi hatáskörök viszonya jelenti.11 Aileen Kavanagh 
szerint a megfejtéshez kevésbé a HRA szövegezésé-
ből, mintsem a bíráskodás céljából kiindulva jutha-
tunk közelebb. Bár a HRA értelmében a 4. cikk al-
kalmazásának előfeltételét képezi annak a kérdésnek 
a megválaszolása, hogy a vizsgált jogszabály értel-
mezhető-e az alapjogi katalógussal összhangban, az 
értelmezési jogkör elsődlegességét a jogalkalmazás 
egyik fontos funkciójának meghatározása igazolhat-
ja. A bírói jogértelmezés céljai között az igazságos 
döntés meghozatala és az egyéni jogsérelem orvoslá-
sa kiemelkedő szerepet tölt be.12 Ez a jogorvoslati 
funkció pedig elsősorban a 3. cikk alkalmazását tá-
mogatja, tekintettel arra, hogy az összeegyeztethe-
tetlenség deklarálása nem jelent közvetlen jogvédel-
met az alapjogaikban korlátozott személyek számá-
ra. A bíróságok jogértelmezési hatásköre tehát jobban 
illeszkedik ahhoz a bírói kötelezettséghez, amely a 
panaszos helyzetének megoldását írja elő. További 
fontos érv a 3. cikk privilegizálása mellett, hogy annak 
alkalmazása jelenti az alapjogok érvényesülésének 
legfőbb biztosítékát, amely a HRA létrehozását ösz-
tönző legfontosabb célkitűzésnek tekinthető.13 Mind-
ezek ellenére a két cikk közötti választást mindig az 
adott jogvita kontextusa határozza meg. Kavanagh 
szerint akkor, amikor a törvényhozó utólagos válasz-
lépése már nem lenne képes korrigálni a súlyos jog-
hátrányt, a bíróságnak az értelmezési jogkörét kell 
alkalmaznia a közvetlen jogvédelem biztosítása ér-
dekében. A bíróságok azonban nem tanúsíthatnak 
közömbösséget döntéseik következményei iránt. Így 
minden olyan esetben, amikor a jogsérelem azonna-
li orvoslása nem kényszerítő erejű érv, és a 3. cikk al-
kalmazása radikális törvénymódosítással érne fel, 
amely egyben a későbbi bírói gyakorlat kiszámítha-
tóságát is veszélyeztetné, a bíróságnak érdemesebb a 
4. cikkbe foglalt hatáskörét gyakorolnia. Az utóbbi 
megoldás különösen igazolt lehet, ha a vitatott kér-
désben – akár a strasbourgi bíróság gyakorlatára is 
tekintettel – a korábbi szabályozás módosítására vo-
natkozó kormányzati szándék már látszódik, és fel-
tételezhetően meg is valósul a közeli jövőben.14 

Sujit Choudhry úgy véli, hogy a 4. cikk alkalma-
zása önmagában nem hozza lépéskényszerbe a tör-
vényhozót.15 A brit gyakorlat ugyanis azt mutatja, 
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hogy a jogalkotó válaszát a hazai felső bíróságok ne-
gatív állásfoglalása helyett inkább a strasbourgi fórum 
elmarasztaló ítélete váltja ki. Ez a megállapítás is in-
dokolttá teszi azt a kérdésfeltevést, hogy van-e bármi 
a brit gyakorlatban, ami végső soron nem a strasbourgi 
fórum jelenlétéből, hanem az alkotmányos rendszer 
sajátosságaiból következik. A brit gyakorlat ugyanis 
a nemzetközi emberi jogi struktúra árnyékában mű-
ködik, így a HRA által létrehozott alapszerkezet ke-
véssé képes autonóm rendszerként funkcionálni. 
Garbaum szerint leginkább egy új, az Emberi Jogok 
Európai Egyezményétől (a továbbiakban: EJEE) el-
különülő szövegezésű és szerkezetű, a brit jogi kul-
túra sajátosságait tükröző alapjogi katalógus elfoga-
dása lazíthat az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
(a továbbiakban: EJEB) szorításán. (203.) Mindad-
dig ugyanis, amíg az alapjogok megfogalmazása szö-
vegszerű egyezést mutat az EJEE-ben biztosított em-
beri jogokkal, a politikai intézmények jogértelmezé-
sét a strasbourgi bíróság felfogása határozza meg. 
Richard Bellamy ezzel ellentétesen éppen a HRA-
ban látja a brit alkotmányos gyakorlat függetlensé-
gének garanciáját.16 Bellamy szerint a strasbourgi 
rendszert egyébként is tévesen értékelik a bírói szupre-
má cia diadalaként. Az EJEE egy nemzetközi szer-
ződés, amelyet bármely állam felmondhat, és a stras-
bourgi döntések sincsenek közvetlen hatással a hazai 
jogalkotásra. Az újonnan létrejött alkotmányos struk-
túra pedig kifejezetten alkalmas a politikai konsti-
tu cionalizmus sajátosságainak megőrzésére. A HRA 
révén ugyanis az alapjogi kérdések eldöntése elsőd-
legesen a hazai intézményekre tartozik, így a dön-
téshozatal során akadálytalanul érvényesülhet az in-
tézmények között kialakult klasszikus munkameg-
osztás.

a puha felÜlvizsgÁlat

A nemzetközösségi modell központi és a legnagyobb 
elméleti érdeklődésre számot tartó eleme a puha bírói 
felülvizsgálat. A puha alapjogi kontroll lényege, hogy 
a bíróságok vizsgálhatják ugyan a jogalkotás aktusa-
it abból a szempontból, hogy azok összhangban van-
nak-e az alapjogi katalógus rendelkezéseivel, ám ezek 
a bírói döntések nem véglegesek, hanem felülbírál-
hatók egy hagyományos jogalkotási eljárásban. Az 
alapjogok körét és tartalmát érintő kérdésekben tehát 
az utolsó szó a törvényhozásé. Ezt a döntési jogkört 
a kanadai rendszerben a Karta 33. cikke telepíti a 
törvényhozóra. A brit és az új-zélandi struktúrában 
pedig – szemben a kanadai példával – a bírói felül-
vizsgálat puha eszközét az a szabályozási konstruk-
ció teremti meg, amely nem biztosít lehetőséget az 

érvénytelenség bírói megállapítására. Ebből követ-
kezően a bíróságok jogértelmezése nem köti a jogal-
kotót, ezért viseli ez a bírói kontroll a puha jelzőt. 
De vajon beszélhetünk-e puha felülvizsgálatról más 
alkotmánybírósági modellekkel összefüggésben is? 
Hogyan értékeljük azoknak a bíróságoknak a gya-
korlatát, különösen az új modellben működő bírói fó-
rumokkal összevetésben, amelyek ugyan rendelkez-
nek a jogszabály érvénytelenítésének jogkörével, ám 
ezt a hatáskörüket visszafogottan gyakorolják, és leg-
többször tiszteletben tartják a jogalkotó döntését? 

Gardbaum szerint a formálisan erős alkotmány-
bíráskodást intézményesítő rendszerekben, ott tehát, 
ahol a bíróságok érvényteleníthetik a jogalkotói ak-
tusokat, a bíróságok által gyakorolt önkorlátozás nem 
azonos a nemzetközösségi modell értelmében vett 
puha felülvizsgálattal. (114–115.) Az új modell ugyan-
is olyan mechanizmust hoz létre, amely a bírói jog-
értelmezés korlátlan felülbírálatára jogosítja fel a tör-
vényhozást. Ezzel szemben az erős bírói felülvizsgá-
lat mellett a jogalkotó mozgástere minden esetben 
korlátozott. Úgy gondolom, hogy a Gardbaum által 
tett megkülönböztetés csak elvi szinten tartható, és 
a bírói felülvizsgálat erőssége elsősorban nem azon 
múlik, hogy az alkotmányos szabályozás melyik po-
litikai intézményre ruházza a végső döntés jogát. Így 
a Gardbaum fogalmi rendszerében puhának minő-
sülő felülvizsgálat a gyakorlatban egy robusztus bírói 
kontrollt is jelenthet, míg számos bíróság gyakorla-
ta vezethet puha felülvizsgálathoz úgy, hogy egyéb-
ként a vitatott alapjogi kérdések eldöntésében a bí-
róság rendelkezik végső autoritással. Ran Hirschl 
például azt állítja, hogy a nemzetközösségi modell 
bíróságaival ellentétben a skandináv államok alkot-
mánybíráskodása testesíti meg a puha bírói felülvizs-
gálat valódi gyakorlatát.17 Pedig például Finnország-
ban és Svédországban maga az alkotmány biztosítja 
a bíróságok számára azt a jogot, hogy eltekintsenek 
valamely alkotmányellenesnek vélt törvényi rendel-
kezés alkalmazásától; ezt a jogkörüket azonban a 
bírói fórumok csak elvétve gyakorolják.18 Így az el-
viekben erősnek tűnő bírói kontroll a gyakorlatban 
korlátozott alapjogi felülvizsgálatot eredményez. 

Ebből következően azt állítom, hogy a puha bírói 
felülvizsgálat nemcsak egy elvi szinten átgondolt 
konstrukció, hanem egy sajátos bírói szerepfelfogás 
is egyben. Sőt, azt gondolom, hogy ez az utóbbi di-
menzió alkotmányjogi szempontból fontosabb, mint 
az előbbi. Ettől függetlenül hiba lenne elvitatni az új 
modellhez kapcsolódó bírói alapjogvédelem norma-
tív implikációit. A bírói felülvizsgálat puhább eszkö-
zeinek bevezetése ugyanis rámutatott arra, hogy a 
bírói szupremácia elvét a demokratikus legitimitás 
szempontjából komoly kihívások érik, és nem magá-
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tól értetődő dolog, hogy a bíróságok mondják ki a 
végső szót a politikai közösség tagjait megosztó, ki-
emelkedő jelentőségű alkotmányos kérdésekben; 
 főként akkor nem, ha a vitában egyaránt ésszerű, 
nyilvánosan igazolható értelmezések feszülnek egy-
másnak. Éppen ezért Gardbaum álláspontja és az új 
modell implicit fi lozófi ai előfeltevései hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy a bírák újragondolják saját szerep-
felfogásukat és stratégiájukat az alapjogvédelem te-
rületén. 

Azt nem gondolom, hogy a puha felülvizsgálat 
előnyei arra ösztönzik a demokratikus rendszereket, 
hogy érdemi változtatásokat eszközöljenek a már ki-
alakult intézményi struktúrában. Ekként kevés a va-
lószínűsége, hogy az alkotmánybíráskodás robusztus 
formáját intézményesítő országokban elvonják a jog-
szabályok érvénytelenítésének jogát a bíróságoktól. 
A politikai intézmények közötti hatalmi egyensúly 
azonban nem kizárólag az elvek függvénye, az auto-
ritás megosztását ugyanis az intézmények szerepfel-
fogása is befolyásolja. Mark Tushnet már rámutatott 
arra, hogy a bírói felülvizsgálat formája nem feltét-
lenül rögzül az alkotmányos szabályozás szintjén, a 
bírói kontroll arculatát ugyanis a politikai intézmé-
nyek tényleges működése is formálja.19 A bírói alap-
jogvédelem szempontjából tehát nem perdöntő, hogy 
az alkotmányos alapszerkezet kialakítása során az 
erős vagy puha felülvizsgálatot választjuk. Ezért ér-
demes inkább arra a kérdésre koncentrálnunk, hogy 
mikor igazolt a törvényhozás alkotmányértelmezé-
sének bírói felülbírálata, és melyek azok a helyzetek, 
amikor komoly érvek szólnak amellett, hogy a bíró-
ságok önkorlátozást gyakorolva elfogadják a jogal-
kotó döntését valamely alapjog tartalmát és igazol-
ható korlátait illetően. A kérdés leszállítását az al-
kotmányos szintről az intézmények működésének 
szintjére az teszi lehetővé, hogy a puha felülvizsgá-
lat és az önkorlátozás bírói stratégiája közös tőről 
fakad. Az önkorlátozás mögött ugyanis ugyanazok 
a politikaelméleti megfontolások (a demokratikus le-
gitimitás, a szakértelem vagy az intézményi kompe-
tencia érve) bukkannak fel, amelyek a puha felülvizs-
gálatot is támogatják. 20 

Mikor lehet legitim stratégia a bírói önkorlátozás? 
A szerzők egy része egyetért abban, hogy erre a kér-
désre nem adhatunk általános választ, és az esetek 
egyedi körülményei döntik el, hogy milyen esetben 
igazolt a jogalkotói értelmezés tiszteletben tartása a 
bíróságok részéről.21 Klasszikus példaként azok a 
helyzetek szolgálnak, amikor a rivális intézmények 
különböző, de egyaránt ésszerű álláspontot képvi-
selnek valamely alkotmányos rendelkezés tartalmát 
illetően. Ha ugyanis az alapjogi jogviták mögött meg-
húzódó erkölcsi nézetkülönbségeket nem tudjuk 

konk luzív jelleggel rendezni, akkor az ésszerű plu-
ralizmus körülményei a közösségi cselekvésnek azt a 
formáját tüntetik ki, amely valamennyi egyén véle-
ményének egyenlő súlyt biztosít. Ennek a követel-
ménynek pedig a reprezentatív törvényhozás eljárá-
sa felel meg a leginkább, azaz az előbbi érvelés alap-
ján a parlamentre indokolt ruháznunk a végső döntés 
jogát. Ennek az álláspontnak azonban van egy másik 
fontos normatív előfeltevése is. A demokratikus le-
gitimitás csak akkor lehet az autoritás igazolásának 
elsődleges kritériuma, ha nincs más, hasonló vagy 
nagyobb súlyú fi lozófi ai érvünk, amely inkább a bí-
rósági döntéshozatal privilegizálását támogatná. Az 
erős alkotmánybíráskodás egyes kritikusai szerint, 
ha be is látjuk a bírói érvelés bizonyos erényeit, azok 
nem döntik el kényszerítő erővel a vitát, így végső 
soron azt az eljárást kell előnyben részesítenünk, 
amely valamennyi egyén nézetének egyenlő súlyt ad.22 
Ezt az álláspontot nem kell maradéktalanul oszta-
nunk annak elismeréséhez, hogy a törvényhozási 
deliberáció folyamata és eredménye nem hagyható 
fi gyelmen kívül az alapjogi kontroll bírói gyakorlá-
sa során. Az alkotmánybíráskodás robusztus for máját 
úgy is támogathatjuk, hogy közben nem ragaszko-
dunk a bírói alkotmányértelmezés korlátlan ér vé-
nyesülésének doktrínájához. Rosalind Dixon példá-
ul a kanadai Legfelső Bíróság gyakorlatát ajánlja az 
amerikai bírák fi gyelmébe, amely azért bizonyul puha 
kontrollnak, mert bizonyos esetben akár a bíróság 
álláspontjával szemben is teret enged a törvényhozó 
alkotmányértelmezésének. A jogalkotói döntés tisz-
teletben tartása akkor igazolt a kanadai gyakorlat 
alapján, amikor a törvényhozó a bíróság által koráb-
ban már vizsgált alkotmányos kérdésben foglal ismé-
telten állást, és a bírói döntésre adott válasz egy ész-
szerű, a jogalkalmazó indokaira érzékeny álláspon-
tot tükröz.23 

Eddig a puha felülvizsgálat kedvező hatásairól 
szóltam; de fontosnak tartom, hogy rámutassak e 
konstrukcióban rejlő legfőbb veszélyre is. A puha fe-
lülvizsgálat és a nyomában felbukkanó önkorlátozó 
bírói hozzáállás ugyanis az alapjogvédelem szem-
pontjából kedvezőtlen folyamatokat indukálhat. A 
bíróságok óvatossága komoly kockázatot jelent az in-
tézmény legitimitására nézve. Az önkorlátozó reto-
rika fokozott térnyerése olyan döntések látszólagos 
legitimitását is megteremtheti, amelyekben arról van 
szó, hogy a bíróság nem vállalja fel a döntés kocká-
zatát, és lemond alkotmányos kötelezettségének tel-
jesítéséről, azaz a jogvédelem biztosításáról. Az iga-
zolhatatlan bírói önkorlátozás paradigmatikus ese-
tét jelenti az indiai Legfelső Bíróság egyik legutóbbi 
döntése, amely alkotmányosnak nyilvánította a bün-
tető törvénykönyv azon rendelkezését, amely tiltja a 
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„természet rendjével ellentétes nemi érintkezést”.24 
A döntést a testület igyekezett az önkorlátozás fo-
galmi köntösébe bújtatni, ám eközben elmulasztot-
ta elvégezni a kifogásolt szabály vizsgálatát a felhí-
vott alkotmányos rendelkezésekkel összefüggésben. 
A bírák nem vizsgálták érdemben, hogy a vitatott 
törvényi rendelkezés milyen hátrányokkal jár az 
egyébként is sérülékeny szexuális kisebbségekre 
nézve, miként azt sem, hogy a tilalom miként érin-
ti az előbbi csoportok magánszférához való jogát és 
méltóságát. A bíróság többek között azzal érvelt, hogy 
az indiai parlament 1950 óta közel 30 alkalommal 
módosította a büntető törvénykönyvet, ám a kifogá-
solt szabály, a kritikák és a módosításra irányuló szak-
vélemények ellenére változatlan formában fennma-
radt, és ez a reprezentatív szerv álláspontját tükrözi 
a rendelkezéssel érintett alapjogok tartalmát és ha-
tárait illetően.25 A hatalommegosztás és a demokrá-
cia elvei pedig azt követelik, hogy a bíróság tartsa 
tiszteletben a parlament döntését, és vélelmezze annak 
alkotmányosságát.26 

A döntés legfontosabb tanulsága, hogy az önkor-
látozás retorikája nem helyettesítheti az érdemi ér-
velést.27 Ez a gyakorlat nem lehet puszta automatiz-
mus, és nem jelentheti a jogalkotói döntésnek való 
teljes behódolást, annak refl ektálatlan és kritika nél-
küli elfogadását, mert az a bírói felülvizsgálat funk-
ciójának kiüresedéséhez vezethet.28 Az önkorlátozás 
nem azt jelenti, hogy a bíróságok nem gyakorolják 
jogkörüket, hanem azt a sajátos módszert jelöli, aho-
gyan gyakorolják azt. Ezek az aggodalmak azonban 
túlmutatnak az egyes esetekben rejlő bírói patológi-
ákon, és megvilágítanak egy általánosabb problémát 
is. Ha ugyanis az önkorlátozást olyan stratégiaként 
fogjuk fel, amely során a bírót nem elsősorban a fel-
tételezett jogsérelem orvoslása és az igazságosságot 
leginkább megközelítő döntés meghozatala vezérli, 
akkor kérdés, hogy ez a jelenség miként egyeztethe-
tő össze a bíráskodás funkciójával.

Az előbbi érvelésre tekintettel akkor mondhat-
juk-e azt, hogy a puha felülvizsgálat valódi előnye 
abban áll, hogy a bíróságok nem kényszerülnek ön-
korlátozásra, mert e hozzáállás mögöttes elvei már 
az alkotmányos struktúra kialakítása során szerepet 
játszottak? A puha felülvizsgálat rendszerében a bí-
róság úgy foglalhat állást alapvető erkölcsi kérdések-
ben, hogy eközben nem kényszeríti rá saját álláspont-
ját a közösség tagjaira. A bírói jogértelmezés tehát 
nem eredményezi a politikai egyenlőség elvének meg-
sértését, ugyanakkor hozzájárul az alapjogok helyes 
olvasatára vonatkozó egyéni meggyőződések kiala-
kításához. Ezt az előnyt aligha vitathatjuk el a puha 
felülvizsgálat elméleti konstrukciójától. Gardbaum 
is úgy véli, hogy a nemzetközösségi modell érdemi 

bírói kontrollt implikál. (84–87.) Egy visszafogott 
felülvizsgálat ugyanis, amely kerülné a bíróság őszin-
te és önálló álláspontjának kinyilvánítását, az alkot-
mányos konstrukció legfontosabb előnyeit számolná 
fel: a bírói alapjogvédelem és az erre reagáló törvény-
hozói döntés normatív és gyakorlati jelentőségét, 
végső soron pedig az intézmények közötti együtt-
működést eliminálná. Ám korábban már utaltam 
arra, hogy az alkotmányos szabályozás szintjén ki-
alakuló autoritásmegosztást az intézmények hozzá-
állása és szerepfelfogása jelentősen módosíthatja. Így 
a puha felülvizsgálat is „áldozatul eshet” az önkorlá-
tozás stratégiájának, amely azt eredményezi, hogy a 
politikai hatalom intézményi megosztására vonatko-
zó megfontolások kétszeresen is értékelésre kerülnek 
a bírói alapjogvédelem karakterének formálódása 
során. A túlzott óvatosság pedig a bírói jogvédelem 
egészét teheti hiábavalóvá, amely túl nagy áldozat 
ahhoz a nyereséghez képest, amelyet a demokratikus 
legitimitás szempontjából könyvelhetünk el.

a modell ÉrtÉkelÉse

Az elmúlt néhány évtizedben a vizsgált államokban, 
így többek között Kanadában, Új-Zélandon és az 
Egyesült Királyságban egy sajátos intézményi gyakor-
lat bontakozott ki az újonnan elfogadott alapjogi ka-
talógusok érvényesítéséhez kapcsolódóan. Ste phen 
Gardbaum erre támaszkodva alkotta meg a „kons-
titucionalizmus nemzetközösségi modelljét”, feltéte-
lezhetően azzal a szándékkal, hogy egy olyan norma-
tív konstrukciót teremtsen, amely valamennyi rele-
váns gyakorlat konceptuális megragadására alkalmas. 
Mennyire bizonyul sikeresnek ez a vállalkozás? 

A nemzetközösségi modellel szembeni kritikák 
általában vitatják a modell önálló normatív státuszát. 
A kritikák egyik iránya szerint a kialakult gyakorlat 
kevéssé képes megfelelni az alapjogvédelem terén 
megfogalmazott fokozott elvárásoknak. Egyes szer-
zők úgy vélik, hogy a HRA elfogadása, valamint a 
bíróságok bevonása az alapjogokat érintő döntések-
be nem vezetett egy stabilabb és hatékonyabb alap-
jogi kultúrához. A brit bíróságok ugyanis túlzott mér-
tékű tiszteletet tanúsítanak a törvényhozó döntései 
iránt, ez a bírói hozzáállás pedig annak a jele, hogy 
a brit alkotmányos rendszer működését továbbra is a 
parlamenti szuverenitás elvét meghatározó megfon-
tolások és intézményi attitűdök hatják át.29 Követ-
keztethetünk-e azonban a bírói jogvédelem gyenge-
ségére és az új modell kudarcára, amennyiben, kö-
vetve Keith Ewing szkeptikus érvelését, kizárólag az 
alapjogvédelem egy szűk szeletére, a terrorizmus el-
leni küzdelemmel összefüggő jogalkotás bírói kont-
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rolljára összpontosítunk? Az egyéni szabadságot kor-
látozó nemzetbiztonsági intézkedések a politikaal-
kotás különösen érzékeny területét jelentik, és számos 
országban intenzív vita tárgyát képezik. A jogiroda-
lomban felbukkanó elemzések összevetéséből pedig 
aligha juthatunk arra, hogy az Egyesült Királyság a 
problémával kifejezetten érintett más alkotmányos 
demokráciákhoz képest rosszabbul teljesítene.30 Ép-
pen ezért tűnik némileg megalapozatlannak Ewing 
részéről a brit bíróságok alapjogvédelmi gyakorlatá-
nak bírálata. Ettől függetlenül mások is osztják azt 
az álláspontot, hogy az új bírósági hatáskörök nem 
eredményeztek érdemi változást a brit alkotmányos 
struktúrában. Richard Bellamy szerint nem beszél-
hetünk „új nemzetközösségi modellről”, ahogyan azt 
Gardbaum állítja, és nincs elmozdulás a jogi kons ti-
tu cionalizmus irányába sem.31 A HRA elemei a brit 
alkotmányos hagyomány értelmezési keretében is 
működőképesnek bizonyulnak, a bírói alapjogvéde-
lem szerepének növekedése pedig gond nélkül ösz-
szeegyeztethető a politikai konstitucionalizmus nor-
matív feltételeivel. Bellamy úgy véli, hogy az alkot-
mányos struktúrát érintő legutóbbi változások inkább 
csak fokozzák a korábbi hagyomány melletti elköte-
leződést, mert a parlament alapjogvédelmi funkciójá-
nak erősítése és a bírói jogvédelem kisegítő, má-
sodlagos szerepének törvényi szintű rögzítése az 
intézmé nyek között kialakult hatalmi egyensúlyt be-
tonozza be. 

Az előbbi szerzőkkel ellentétes álláspontra helyez-
kedik Aileen Kavanagh, aki szerint aligha van érde-
mi különbség az amerikai típusú bírói felülvizsgálat 
és a brit rendszerben működő bírói alkotmányos kont-
roll között. A brit bírói hatásköröket ugyanis nehe-
zen lehet puha eszközökként értékelni: azok csak lát-
szólag bízzák a végső döntés jogát a parlamentre, az 
alapjogok tartalmának meghatározása során a bíró-
ságok kreatív és széles jogértelmezési hatásköre do-
minál. Ebből következően a HRA elfogadása nem 
vezetett a konstitucionalizmus új, eddig ismeretlen 
formájának intézményesítéséhez. Ami mégis a brit 
modell sajátosságát jelenti, az a klasszikus törvény-
értelmezés alkotmányjogi funkciójának elismerésé-
ben áll. Ebben az értelemben tehát az alkotmányos 
felülvizsgálat formális megteremtése a korábbi alkot-
mányos hagyomány fenntartására és folytatására 
épül.32 

Janet Hiebert az előzetes politikai felülvizsgálat 
intézményét tekinti a vizsgált gyakorlatok legfőbb 
jellegadó vonásának. Ha mindehhez azonban hoz-
zátesszük, hogy e mechanizmus működéséről rend-
kívül kritikus képet fest, úgy Hiebert érveit aligha 
sorakoztathatjuk fel Gardbaum pozíciójának védel-
me érdekében. Általános tapasztalat ugyanis, hogy 

az előzetes politikai felülvizsgálat során a jogászi 
(bírói) nézőpont dominál, mivel az alapjogi szem-
pontú elemzések leginkább a bírói gyakorlattal való 
összhang értékelésére korlátozódnak. Hiebert sze-
rint elsősorban ez a közvetett bírósági befolyás, és 
nem a bírói felülvizsgálat puhább eszközeinek alkal-
mazása készteti a jogalkotót arra, hogy fokozott ér-
zékenységet mutasson az alapjogok iránt, és a bírói 
értelmezést fi gyelembe vegye a politikaformálás fo-
lyamatában.33 A jogvédelem előzetes mechanizmu-
saiban azonban a törvényhozás továbbra is elenyésző 
szerepet játszik. A parlamenti kontroll erősítésében 
a brit emberi jogi bizottság szolgálhat mintaként, ám 
fontos látnunk, hogy a bizottság jelentései csak ele-
nyésző hatást gyakorolnak a parlamenti deliberációra.34 
Ez a megállapítás is hozzájárul ahhoz a következte-
téshez, hogy az alapjogi katalógusok bevezetése nem 
erősítette a politikai intézmények – a kormány és a 
parlament – közötti párbeszédet és a törvényhozás 
szerepét az alapjogvédelem terén.35

Az előbbi álláspontok azt tükrözik, hogy a nem-
zetközösségi modell megítélése megosztja az alkot-
mányelméleti viták szereplőit. Ez a megosztottság 
azonban kevésbé az alapjogvédelem eredményessé-
gére vonatkozó megállapításokat jellemzi, és sokkal 
inkább a gardbaumi konstrukció politikai fi lozófi ai 
előfeltevéseit és a modell önálló alkotmányos státu-
szát érinti. Ha a normatív előnyök többsége el is ve-
szik a kritikák kereszttüzében, a könyv alkotmány-
elméleti jelentőségét aligha lehet lebecsülni. Gardbaum 
érvelése ugyanis arra ösztönzi a diskurzus résztvevő-
it, hogy gondolják újra, milyen álláspontot foglalnak 
el a bírói felülvizsgálat legitimitását övező vitában.

Ran Hirschl szerint a nemzetközösségi modell si-
kerének és jövőbeni sorsának legfőbb mércéje, hogy 
az általa kínált alkotmányos struktúra mennyire bi-
zonyul alkalmazhatónak lényegesen eltérő jogi ha-
gyományokkal és politikai kultúrával rendelkező 
rendszerekben.36 Gardbaum is elismeri, hogy az új 
modell normatív előnyei csak jól működő, érett de-
mokráciákban bizonyulnak plauzibilisnek. (49–50.) 
Ez az előfeltevés pedig szűkíti a modell lehetséges 
alkalmazási körét. 
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