
F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 5 .  1 .  S Z Á M TA N U L M Á N Y  /  5

bevezetÉs

Egy korábbi, szintén a Fundamentumban megjelent 
írásomban megjegyeztem,1 hogy az elmúlt mintegy 
tíz évben örvendetes módon felélénkült az érdeklő-
dés a gazdasági és szociális jogokat érintő elméleti és 
dogmatikai kérdések iránt. Ott ez a kijelentés csak a 
specifi kus emberi jogi kötelezettségek és a dogmati-
kai fejlődés elemzésének kontextualizálását szolgál-
ta. Ezúttal közelebbről is szemügyre veszem ezt az 
állítást, és megvizsgálom, hogy milyen következmé-
nyekkel jár az emberi jogok védelmének gyakorlatá-
ra. Részben arról beszélek, hogy milyen karriert fu-
tottak be a gazdasági és szociális jogok az ENSZ em-
beri jogi mechanizmusaiban, és hogyan változott a 
megítélésük a vonatkozó szakirodalomban, részben 
pedig arról, hogy miért fontos, hogy még a jelenle-
ginél is több fi gyelmet szenteljünk ezeknek a jogok-
nak. Az elemzés hátterében két meggyőződés áll. Az 
egyik (és valamivel kevésbé érdekes) az, hogy a gaz-
dasági és szociális jogok hatékonyabb érvényesítése 
továbbra is sürgető feladat marad a nemzetközi kö-
zösség számára. A másik az, hogy ha több fi gyelmet 
szentelünk a gazdasági és szociális jogoknak, az segít 
jobban megérteni az emberi jogok problematikájá-
nak komplexitását. Jobban megértjük például, hogy 
hogyan illeszkedik az emberi jogok védelme a mo-
dern kormányzás (és közszolgáltatás) körülményei 
közé. Nem állítom, hogy az alapul vett tézis – mely 
szerint a gazdasági és szociális jogok (illetve az azo-
kat tartalmazó nemzetközi dokumentumok2) növek-
vő jelentőségre tesznek szert – különösebben erede-
ti vagy vitatott lenne. Ám érdemes elemezni, hogy 
mindez mit jelent a nemzetközi emberi jogok fejlő-
désére nézve.

Akárcsak a korábban megjelent írásomban, a gaz-
dasági és szociális jogokat itt is kifejezetten a Gaz-
dasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya (a továbbiakban GSZJNE) érvé-
nyesítésének problematikáján keresztül vizsgálom. 
Nem foglalkozom regionális emberi jogi mechaniz-

musokkal, és nemzeti szintű jogi intézményeket is 
csak futólag említek. Ebben az írásban is különös fi -
gyelmet szentelek annak a munkának, amelyet az 
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bi-
zottsága (a továbbiakban GSZKJB) végez. Igyek-
szem kimutatni, hogy a nemzetközi kapcsolatok és 
az ENSZ intézményeinek politikai dinamikája ho-
gyan vezetett a GSZKJB megalapításához, és hogy 
a Bizottság hogyan vált tényezőjévé annak a folya-
matnak, amelyben a gazdasági és szociális jogok je-
lentősége érzékelhetően megnövekedett. 

Az elemzést három részre bontottam. Az első tisz-
tázza, hogy milyen értelemben beszélhetünk a gaz-
dasági és szociális jogok jelentőségének növekedésé-
ről. Mint látjuk, nem arról van szó, hogy a gazda sági 
és szociális jogok okvetlenül hatékonyabban érvénye-
sülnének. Amit látunk, az egyelőre inkább egy disz-
kurzív jelenség (a szakirodalmi vita megélénkülése), 
illetve az intézményes működés intenzitásának fo-
kozódása. A második részben azt veszem szemügy-
re, hogy a gazdasági és szociális jogok hatékonyabb 
védelmére tett erőfeszítéseknek milyen elméleti és 
dogmatikai hozadéka van. Ez segít jobban megérte-
ni a GSZKJB dogmatikai munkájának karakterét, 
és irányban tartani az elméleti irodalom elemzését. 
A harmadik részben arra kérdezek rá, hogy a gazda-
sági és szociális jogokra irányuló fi gyelem fokozódá-
sa hogyan járulhat hozzá a hatékonyabb jogvédelem 
módszereinek kidolgozásához. Amint látjuk majd, 
egyáltalán nem az a helyzet, hogy pusztán tovább 
kell haladnunk a GSZKJB vagy más intézmények 
által kitaposott úton. Az utóbbi pár évtizedben le-
zajlott dogmatikai fejlődés bizonyos torzulásokhoz 
is vezetett, amelyek a további előrelépés akadályaivá 
válhatnak.

Az egyszerűség kedvéért következetesen „gazda-
sági és szociális jogoktól” beszélek majd az elemzés 
tárgyának megragadásakor. A par excellence kulturá-
lis jogok kívül esnek az elemzés keretein. Az elem-
zés során a gazdasági és szociális jogok közül is kü-
lönös hangsúllyal foglalkozom bizonyos szociális 
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 jogokkal. A kortárs dogmatikai és politikai viták kö-
zéppontjában valójában az egészséghez, az oktatás-
hoz, a lakhatáshoz, a táplálkozáshoz és a megfelelő 
életszínvonalhoz való jog áll.3

politikai dinamika 
És jogi fejlõdÉs

Kevesen vitatnák, hogy a folyamatban, amelynek 
során az emberi jogok kötelező nemzetközi normá-
it rögzítették, a gazdasági és szociális jogok egyfajta 
marginalizált helyzetbe szorultak. Hasznos, ha ki-
indulópontként tisztázzuk, hogy milyen tényezők ve-
zettek ehhez a marginalizálódáshoz.

Széles körben elterjedt (és nem is egészében téves) 
nézet, hogy a gazdasági és szociális jogok a második 
világháború utáni, számukra kedvezőtlen politikai 
dinamika áldozataivá váltak. A hi-
degháborús szembenállás nem 
adott érdemi esélyt arra, hogy si-
kerüljön megtalálni az alkalmas 
intézményes formákat az akkori-
ban még mindig újszerűnek ható 
és széles körben vitatott gazdasá-
gi és szociális jogok számára. A 
hidegháborús kontextus fontossá-
gát azonban könnyű félreérteni. A gazdasági és szo-
ciális jogok nemzetközi szintű intézményesülésével 
kapcsolatos megértésünket gyakran elhomályosítja 
az a mítosz, amely szerint ezeket a jogokat a Szov-
jetunió és szövetségesei tekintették szívügyüknek,  
míg a nyugati politikusok, a nyugati gondolkodók és 
a nyugati aktivisták a polgári és politikai jogokat tol-
ták előtérbe.4 Ez állítólag indokolatlanul felerősítet-
te a jogok két csoportja közötti kontrasztot, a gaz-
dasági és szociális jogokat pedig rossz hírbe hozta az 
államszocializmussal való asszociáció.

Fontos látni, hogy miért pontatlan az események-
nek ez az ábrázolása. Mindenek előtt nem igaz, hogy 
ezek a gazdasági és szociális jogokra vonatkozó nor-
mák (különösen, ahogy a GSZJNE-ben megje lennek) 
a Szovjetunió és szövetségesei koncepcióját tükröz-
nék. A keleti blokk államai nem játszottak veze-
tő szerepet a GSZJNE dogmatikai arculatának for-
málásában. Mi több, ezek az államok maradtak a 
GSZJNE érdemi nemzetközi monitorozásának fő 
kerékkötői egészen a nyolcvanas évek végéig.5 

Amint közismert, a két egyezségokmány hátteré-
ben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) 
áll, márpedig abban a gazdasági és szociális jogok 
szerepeltetése mindenek előtt amerikai hatást tük-
röz.6 A GSZJNE szerkezeti és dogmatikai sajátos-

ságai pedig alapvetően a fejlődő országok (mint India) 
növekvő befolyását tükrözik a szövegezési folyamat-
ban. Ez utóbbi ténynek különösen fontos implikáci-
ói voltak a gazdasági és szociális jogok nemzetközi 
jogi intézményesülésére nézve. A fejlődő országok 
ragaszkodtak ahhoz, hogy a gazdasági és szociális 
jogok bekerüljenek az egyezségokmányok szövegé-
be, de azt is legalább ilyen fontosnak tartották, hogy 
a részes államok szociálpolitikája ne kerüljön érde-
mi nemzetközi monitorozás hatálya alá.7 

Ugyanilyen fontos, hogy az 1940-es és 50-es évek 
politikai fejleményei nem kifejezetten a gazdasági és 
szociális jogok marginalizálódását okozták, a nem-
zetközi emberi jogok általában háttérbe szorultak. 
Már az 1940-es évek végére világossá vált, hogy az 
emberi jogi normák még hosszú ideig nem fognak 
központi szerepet betölteni a nemzetközi együttmű-
ködés kereteinek formálásában. Samuel Moyn egye-

nesen amellett érvel, hogy már az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozata is inkább ezeknek a remé-
nyeknek az eltemetése volt.8 Az 
egyezségokmányok szövegezése 
körüli viták elhúzódása – egészen 
1966-ig –, valamint az a tény, hogy 
a két egyezségokmány csak 1976-
ban lépett hatályba, mindenkép-

pen ezt a benyomást erősíti. A gyarmatbirodalmaik 
bomlásával együtt járó jogi és politikai komplikáci-
ók miatt az Egyesült Királyság és Franciaország óva-
tos manőverezésre kényszerült. Az Egyesült Álla-
mok pedig tudatosan visszalépett a vezető szereptől 
az 1950-es évek elején. Jelentős részben a faji szeg-
regáció politikailag egyre nagyobb terhet jelentő gya-
korlata miatt, az Eisenhower-adminisztráció csak 
úgy tudta leszerelni belső kritikusait, hogy feladta a 
demokrata elődjeinek ambícióit a nemzetközi embe-
ri jogok kérdésében.9 

Ebben a politikai helyzetben az érdemi kezdemé-
nyezés sok vonatkozásban a fejlődő országok kezébe 
került. Ennek látványos következménye az 1950-es 
és 60-as években a dekolonizáció emberi jogi aspek-
tusainak előtérbe tolása lett.10 A hetvenes években a 
fejlődő országok számszerű többségbe kerültek az 
ENSZ Közgyűlésben. Erejüket az ”új gazdasági vi-
lágrend” (New International Economic Order)11 prog-
ramjának ENSZ-politikává avatásával próbálták meg-
mutatni. Az emberi jogok vonatkozásában ennek a 
programnak a következménye volt a fejlődéshez való 
jog (amelyet Kéba M’Baye szenegáli jogász és diplo-
mata fejtett ki először 1972-ben12) látványos karri-
erje az ENSZ emberi jogi dokumentumaiban.13 Ezek 
a kezdeményezések mind a mai napig alakítják az 

amit lÁtunk, az egyelõ-
re inkÁbb egy diszkurzÍv 
jelensÉg (a szakirodalmi 
vita megÉlÉnkÜlÉse), il-
let ve az intÉzmÉnyes mû-
kÖdÉs intenzitÁsÁnak fo-

kozÓdÁsa
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ENSZ emberi jogi intézményeinek tematikáját, de 
nem járultak hozzá érdemben az emberi jogok haté-
konyabb érvényesüléséhez. Sőt, a hetvenes évek kö-
zepéig inkább az volt a tendencia, hogy az ENSZ 
emberi jogi dokumentumainak tematikája egyre in-
kább elszakadt az érdemi emberi jogi aktivizmus pri-
oritásaitól. 

Ez a nemzetközi emberi jogok számára problema-
tikus politikai dinamika azután váratlan és döntő for-
dulatot vett a hetvenes évek végén. Samuel Moyn 
egészen pontosan 1977-et jelöli meg a fordulat éve-
ként.14 Ebben az évben nyert Nobel-békedíjat az 
Amnesty International (sokat ekkor hallottak elő-
ször az emblematikus emberi jogi szervezetről). Ebben 
az évben irányította rá a fi gyelmet a csehszlovák el-
lenzék polgári jogi követeléseire a Karta 77 (a Hel-
sinki Záróokmány alapjaira támaszkodva). És ebben 
az évben kötelezte el magát az Egyesült Államokban 
a Carter-adminisztráció az emberi jogi prioritások 
érvényesítése mellett a külpolitikában.15 Így válhat-
tak az emberi jogi kérdések fontos politikai tényező-
vé a hidegháború utolsó évtizedére.

Ebben a korszakban vált igazán látványossá a gaz-
dasági és szociális jogok marginalizált pozíciója. Ami-
kor az emberi jogi kritika elsődleges célpontjai a Szov-
jetunió és szövetségesei (illetve, 
részben az Egyesült Államok kor-
mányának akarata ellenére, a dél-
amerikai katonai junták) voltak, a 
polgári és politikai jogok érthető 
mó don felértékelődtek. A szovjet 
rendszer alapvetően szabadságel-
lenes karakterét a legszemléleteseb-
ben a szabad véleménynyilvánítás és a szabad válasz-
tások hiányára, az egyesülési és gyülekezési jog sem-
mibevételére, valamint a rendőri brutalitásra és a 
különböző kisebbségi csoportok elleni fellépésre rá-
mutatva lehetett demonstrálni.16 A politikai dinami-
ka megváltozott ugyan, de a gazdasági és szociális 
jogok szempontjából kedvezőtlen maradt.

A nyolcvanas évek az emberi jogi aktivizmus tér-
nyerésének időszaka. Ám az aktivisták ekkor való-
ban gyümölcsözőbbnek találták a polgári és politi-
kai jogok problematikáját.17 Az alapvető jogok meg-
sértésének legmegrázóbb esetei (mint a kínvallatás, 
a tüntetők elleni rendőri erőszak, a másként gondol-
kodók bebörtönzése) könnyebben mozgósíthatóvá 
teszik a közvéleményt. Erkölcsi megítélésük kevés-
bé vitatott, és többnyire egyértelműen azonosítható, 
hogy kik a felelősek a jogsértésekért. A gazdasági és 
szociális jogok megsértése (mint például ha az egész-
ségügyi ellátás krónikusan alacsony színvonala) gyak-
ran komplex társadalmi és politikai tényezők összjá-

tékának a következménye. Ez megnehezíti mind a 
konkrét felelősökre vonatkozó erkölcsi ítéletek, mind 
az életképes megoldási javaslatok megfogalmazását. 
A közvélemény mind a mai napig vonakodik ezeket 
a problémákat emberi jogi keretek között értelmez-
ni. A tények azt mutatják, hogy lényegesen tolerán-
sabbak vagyunk a gazdasági és szociális jogok meg-
sértésének eseteivel szemben.18 

Abban, hogy a gazdasági és szociális jogok nem 
sokat profi táltak az emberi jogi diskurzus térnyeré-
séből a nyolcvanas években, jelentős szerepe volt a 
GSZJNE sajátosságainak. Az Egyezségokmány nem 
illeszkedik jól az emberi jogi diskurzus fejlődési irá-
nyaihoz. Sok szempontból tudatosan megnehezíti a 
pontos emberi jogi kötelezettségek (és a kötelezett-
ségek teljesítéséért való felelősség) megállapítását.19 
A GSZJNE a többi emberi jogi dokumentumnál 
gyor sabban avult: az a hangsúly, amelyet a javak új-
raelosztására20 és a szakszervezeti aktivizmusra he-
lyez, a jóléti államnak egy mára időszerűtlenné vált 
vízióját tükrözi.21 A dokumentum azoknak a tö rek-
véseknek lett az emlékműve, amelyek a mun kás-
mozgalmat a 20. század első felében jellemezték.22 
Az például, hogy a szociális jogok a gazdasági jogok-
kal kapcsolódnak össze, abból az el képzelésből ered, 

hogy az oktatáshoz, a lakhatáshoz 
és az egészségügyi ellátáshoz való 
jog a munkavállalók gaz dasági 
füg getlenségének előfel tételei. 
Ezeknek a jogoknak a biztosítása 
kell ahhoz, hogy a mun  kahelyük 
elvesztésétől vagy a betegségtől 
való félelem ne taszítsa a munka-

vállalókat kiszolgáltatott helyzetbe.’23 
A GSZJNE-t ráadásul egyszerre terheli egyfajta 

koncepcionális feszültség, valamint a benne foglalt 
kategóriák krónikus pontatlansága. A koncepcioná-
lis feszültség abban áll, hogy az Egyezségokmány a 
gazdasági és szociális jogokat illetően egy maxima-
lista és egy minimalista normatív program szeren-
csétlen keverékét kodifi kálja.24 Amikor pedig az 
Egyezségokmány a részes államok kötelezettségeit 
ragadja meg, a „fokozatos biztosítás” és a „rendelke-
zésre álló erőforrások” inherensen határozatlan és 
relativizáló kategóriáival operál.25 Kezdettől aggo-
dalomra adott okot, hogy a GSZJNE-nek ez a vo-
natkozása szabad kezet ad a kötelezetteknek, hogy 
tetszés szerint halogassák a gazdasági és szociális 
jogok hatékony védelmének biztosítását. Annak el-
lenére, hogy a GSZJNE talán a leggyakrabban és 
legcinikusabban megsértett emberi jogi dokumen-
tum az ENSZ egész emberi jogi rendszerében,26 az 
Egyezségokmány széles körű ratifi kálása jó két év-

az Államok nem kÍvÁnjÁk 
És nem is tolerÁljÁk, hogy 
nemzetkÖzi testÜletek 
Érdemi felÜlvizsgÁlatot 
gyakoroljanak a tÁr sa-
da  lompolitikÁjuk felett
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tizedig még annyi hatást sem tudott kiváltani, hogy 
a legfontosabb nemzetközi aktorok súlyos és sürge-
tő problémaként fogják fel.27

Abban, ahogyan a GSZJNE-t szövegezték, jel-
legzetesen nyilvánulnak meg a fentebb említett po-
litikai tényezők. A fejlődő országok számára fontos 
volt, hogy a gazdasági és szociális jogok szerepelje-
nek a jogi erővel rendelkező emberi jogi normák kö-
zött, de ez nem jelentette azt, hogy kihívást intéztek 
volna az ellen az ártalmas konszenzus ellen, amely 
ezekre a jogokra inkább a szociálpolitika irányelve-
iként, mint azonnal teljesítendő kötelezettségek for-
rásaiként tekint.28 Az, hogy a GSZJNE nem állított 
fel specializált testületet az Egyezségokmány érvé-
nyesülésének monitorozására, részben ugyancsak a 
fejlődő (különösen az afrikai) országok ellenállásá-
nak tudható be.29

Noha a GSZJNE szövegében egyértelműen meg-
nyilvánultak a fejlődő országok ambíciói, hogy rajta 
hagyják a kezük nyomát a nemzetközi emberi jogi 
dokumentumokon, az eredmény, 
ironikus módon, a nyugati jóléti 
állam modellként való elfogadá-
sát tükrözi.30 Ez a potenciális ta-
lálkozási pont a nyugati és a fejlő-
dő országok között tette lehetővé, 
hogy a GSZJNE szövegezésének 
kérdésében (ha hosszadalmas viták 
után is) kompromisszum szület-
hessen olyan országok között, 
amelyek egyébként mind politi-
kai, mind gazdasági berendezke-
désük tekintetében nagyon kü lön-
böztek egymástól.31 A GSZJNE egy olyan politikai-
jogi koncepció talaján áll, amely elismeri az állam 
kötelezettségét, hogy széles körben biztosítsa a köz-
szolgáltatások hozzáférhetőségét és a munkavállalók 
egzisztenciális biztonságát, de a jogok megvalósulá-
sára nem okvetlenül tekint úgy, mint amik a kormá-
nyokon jogi értelemben számon kérhetőek lennének. 
Az államok nem kívánják és nem is tolerálják, hogy 
nemzetközi testületek érdemi felülvizsgálatot gya-
koroljanak a társadalompolitikájuk felett. 

Noha a nyugati országokkal szemben gyakran 
meg fogalmazódott a vád, hogy a vonakodásuk miatt 
szorultak másodrendű pozícióba a gazdasági és szo-
ciális jogok,32 Jack Donnelly joggal érvel amellett, 
hogy – legalábbis annak a dogmatikai modellnek a 
fényében, amely széles egyetértés tárgyát képezte 
a GSZJNE megalkotásakor – a nyugati országok a 
gazdasági és szociális jogok valódi védelmezői.33 Ez 
persze nem igazán ok az ünneplésre. Ez az alaphely-
zet garantálta a gazdasági és szociális jogok margi-
nalizálódását. A GSZJNE eredeti szabályozási mo-

dellje nem teljesítethette az emberi jogi kötelezett-
ségek hatékony monitorozásának alapvető feltételeit.34 
Nincs okunk meglepődni azon, hogy a GSZJNE mo-
nitorozására tett erőfeszítések kétségbeejtően elég-
telennek bizonyultak az 1980-es évek végéig.35 

Ha belátjuk, hogy a GSZJNE az emberi jogok vé-
delmének egy olyan megközelítését tükrözi, amely-
től az emberi jogi mozgalom sok évvel ezelőtt elmoz-
dult,36 akkor érdekes kérdésként vetődik fel, hogy 
hogyan sikerült kiutat találni ebből az előnytelen hely-
zetből. Az igazán látványos változások szinte mind 
az 1990-es években mentek végbe, de hiba lenne csak 
erre az évtizedre koncentrálni. A változások sok te-
kintetben visszavezethetőek korábbi fejleményekre, 
amelyek hatása a kilencvenes évekre adódott össze. 

Először is, az emberi jogi egyezmények rendsze-
rébe mindig is bele volt építve egy gyenge „ellenerő” 
a gazdasági és szociális jogok marginalizálásával 
szemben. Amikor 1952-ben megszületett a sokat vi-
tatott döntés, hogy a kötelező emberi jogi normák 

anyagát két egyezségokmányra 
bontják, az érintettek külön hang-
súlyozták, hogy ez nem jelenti a 
gazdasági és szociális jogok leér-
tékelését.37 Bár ezt a későbbi in-
tézményes gyakorlat fényében 
nehéz komolyan venni, a két 
egyezségokmány egyenlőségének 
tétele mégis körvonalazott egy 
fontos elvet, amely a későbbi dog-
matikai fejlődés kulcstényezője le-
hetett. Az elv 1968-ban, a Tehe-
ráni Proklamációban öltött expli-

cit formát ez emberi jogok oszthatatlanságának 
(indivisibility) dok  trínájaként.38 Eszerint a polgári és 
politikai jogok sem érvényesülhetnek a maguk tel-
jességében, ha a gazdasági és szociális jogokat nem 
biztosítják. Aki tiszteli az emberi jogokat, annak az 
összes emberi jogot aktívan kell védelmeznie. Bár a 
mai napig nem teljesen egyértelmű, hogy pontosan 
milyen implikációi vannak, az oszthatatlansági dokt-
rína a nyolcvanas évektől az elméleti és dogmatikai 
fejlődés egyik fontos tényezője lett. (Az elméleti fej-
lődés kulcsmozzanatait a következő részben tekin-
tem át.)

Mindenképpen ki kell emelni két intézményes fej-
leményt is. Az egyik az, hogy a későbbi emberi jogi 
dokumentumok további kísérleteket tettek a gazda-
sági és szociális jogok dogmatikailag hiteles megra-
gadására. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek 
elején a a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböz-
tetés minden formájának felszámolásáról szóló egyez-
mény (UN Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women – CEDAW) szöve-

mint lÁttuk, a nyolcva-
nas Évek vÉgÉre az emberi 
jogi diskurzus mintegy 
interiorizÁlta a kritikÁt, 
hogy a nemzetkÖzi intÉz-
mÉnyek nem szentelnek 
elÉg figyelmet a gazdasÁ-
gi És szociÁlis jogoknak, És 
hogy ezt a hiÁnyossÁgot 
nem lehet intÉzmÉnyi re-

formok nÉlkÜl pÓtolni
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gezésével és ratifi kálásával kapcsolatos viták tartot-
ták napirenden a gazdasági és szociális jogok prob-
lematikáját.39 Ennél is fontosabb számunkra, hogy a 
nyolcvanas években elmozdulás történt a GSZJNE 
eredeti dogmatikai modelljéhez képest. Mind az Em-
beri Jogok Bizottsága, mind a Gazdasági és Szociá-
lis Tanács felismerte annak a sokszor hangoztatott 
tézisnek a tarthatatlanságát, hogy az ENSZ ugyan-
olyan hangsúlyt helyez a gazdasági és szociális, mint 
a polgári és politikai jogokra.40 Hogy legalább vala-
mi realitása legyen a tézisnek, a monitorozás gyakor-
latát stabilabb intézményes alapokra kellett helyez-
ni. Ennek eredmény lett a GSZKJB megalapítása az 
1980-as évek közepén.41

Ezek az intézményi változások természetesen ér-
demi következmények nélkül is hagyhatták volna az 
emberi jogi diskurzust. Valaminek a politikai dina-
mikában is meg kellett változnia ahhoz, hogy az in-
tézményi reformok egy fejlődési folyamat kezdetét, 
ne pedig a végét jelentsék. A fordulatot természe-
tesen a hidegháború vége hozta el. Fentebb azt állí-
tottam, hogy negyvenes évek végére eldőlt, hogy az 
emberi jogi normák hosszú ideig nem lesznek a nem-
zetközi kapcsolatok meghatározó tényezői. A hi -
deg háború lezárultával, a kilencvenes évek elején 
 merülhetett fel először komolyan, 
hogy ezen talán lehet változtatni. 
Megnyílt az út az emberi jogi nor-
mák szerepének újragondolása 
előtt a nemzetközi kapcsolatok 
rendszerében. Hosszú idő óta elő-
ször esély mutatkozott az ENSZ 
emberi jogi mechanizmusainak ér-
demi reformjára. Ennek nyomán 
a kilencvenes évek kétségtelenül 
az emberi jogi diskurzus legoptimistább (és sok szem-
pontból legizgalmasabb) korszaka lett.42 

A kilencvenes évek megváltozott ambícióinak leg-
fontosabb kifejeződése minden bizonnyal a Bécsi Nyi-
latkozat: az 1993-ban tartott ENSZ Emberi Jogi Vi-
lágkonferencia záródokumentuma.43 A Teheráni 
Proklamációnál messze ambiciózusabb szöveg min-
den korábbinál teljesebb áttekintést ad a nemzet közi 
emberi jogok dogmatikai kereteiről. (Egyebek  között 
megtalálhatjuk itt az oszthatatlansági elv részlete-
sebb – és valamivel pontosabb – megfogalmazását 
is.44) A Bécsi Nyilatkozat ugyancsak irányt szabott 
egy sor későbbi intézményes változásnak. (A Bécs-
ben született javaslatok nyomán hozták létre példá-
ul az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának pozícióját.45) 
A nyilatkozatnak a gazdasági és szociális jogok szem-
pontjából is különös jelentősége van. Mint láttuk, a 
nyolcvanas évek végére az emberi jogi diskurzus mint-
egy interiorizálta a kritikát, hogy a nemzetközi in-

tézmények nem szentelnek elég fi gyelmet a gazda-
sági és szociális jogoknak,46 és hogy ezt a hiányossá-
got nem lehet intézményi reformok nélkül pótolni. 
A Bécsi Nyilatkozat is megerősítette ezt a tendenci-
át. Lendületet adott például a GSZJNE Fakultatív 
Jegyzőkönyvére irányuló erőfeszítéseknek.47 Ez ko-
rántsem vetett véget a gazdasági és szociális jogok 
körüli koncepcionális vitáknak,48 ám megváltoztat-
ta azok tematikáját és kilátásait.

A kérdés az, hogy a kilencvenes években felvető-
dött lehetőségeket milyen módon ragadták meg azok, 
akiknek szívügye volt a gazdasági és szociális jogok 
érvényesülése. Számunkra ebben az összefüggésben 
természetesen a GSZKJB intézményes gyakorlatai a 
legfontosabbak. A GSZKJB dogmatikai erőfeszíté-
seit  nem a GSZJNE eredeti dogmatikai koncepci-
ójának rehablitációjára irányuló törekvés határozta 
meg. Inkább arról volt szó, hogy GSZJNE koncep-
cionális hibáit dogmatikai újítások és intézményes 
reformok útján kell kiigazítani. Ez nyilvánul meg 
például a GSZKJB következetes erőfeszítéseiben, 
hogy jogkörei szempontjából egy szintre kerüljön a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mánya monitorizásával megbízott Emberi Jogi Bi-
zottsággal (Human Rights Committee); illetve, hogy 

a GSZJNE egészüljön ki egy pa-
naszmechanizmust is magába fog-
laló Fakultatív Jegyzőkönyvvel.49 
(Ne feledjük, hogy a két Egyez-
ségokmány szétválasztásának 
meghatározó indoka éppen az a 
nézet volt, hogy nem helyénvaló, 
hogy a gazdasági és szociális jogok 
érvényesülését ugyanolyan moni-
torozási eljárásoknak vessék alá, 

mint a polgári és politikai jogokat.) De ide tartozik 
a GSZKJB-nek az a törekvése is, hogy új dogmati-
kai keretet adjon a részes államok emberi jogi köte-
lezettségeinek, és ezzel határt szabjon a „progresszív 
realizálás” inherensen relativizáló elvének.

Ezeket az összefüggéseket, amelyeket korábbi cik-
kemben már tárgyaltam,50 ezúttal nem részletezem; 
fontosabbnak tartom, hogy arra összpontosítsak, mi-
ként igyekezett a GSZKJB intézményes ambícióit 
megvalósítani. Hogyan pozícionálta magát az em-
beri jogi diskurzusban? Az emberi jogi egyezménye-
ket monitorozó testületeknek természetesen a részes 
államok az elsődleges kommunikációs partnerei. In-
tézményes ambícióikat végső soron csak a részes ál-
lamok támogatásával érhetik el. Ebből első látásra az 
következne, hogy a GSZKJB-nek mindenekelőtt a 
vele kapcsolatba kerülő kormányok szimpátiájának 
elnyerésén kell dolgoznia. Ám a Bizottság kezdettől 
tisztában volt azzal, hogy saját gyakorlatának szak-

fÉlre kellett sÖpÖrni a 
ne gatÍv És pozitÍv jogok 
kÖ zÖtti kÜlÖnbsÉgtÉ-
telt. pontosabban kellett 
feltÁrni az emberi jogok 
És a hatalomnÉlkÜlisÉg 
 (dis em powerment) kÖzÖtti 

kapcsolatot
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mai és politikai hitelességét ezen a módig aligha lehet 
megszilárdítani. Hosszabb távon az szolgálja a gaz-
dasági és szociális jogok érvényesülését, ha a GSZKJB 
gyakorlata elsősorban az emberi jogi aktivisták sze-
mében válik hitelessé. A GSZKJB szakmai tekinté-
lyét pedig azzal lehet megerősíteni, ha a bizottság 
dogmatikai tevékenysége az emberi jogi szakiroda-
lom tendenciáival kerül összhangba. Ennek megfe-
lelően a GSZKJB fontos szerepet 
játszott az emberi jogi NGO-k be-
vonásában a saját eljárásaiba. (En-
nek megnyilvánulása, hogy a Bi-
zott ság „árnyékjelentéseket” fo-
gad civil szervezetektől, hogy a 
részes államok által a hivatalos 
jelen té sekben közölt információ-
kat kontextusba helyezhesse.51) 
A GSZKJB ugyancsak gyakran 
integrált a vonatkozó szakiroda-
lomban kidolgozott fogalmi konst-
rukciókat (mint a minimális kö-
telezett ségek fogalma) általános 
kommentárjaiba.52 Mi több, az 
em beri jogokkal foglalkozó szak-
tudósok közvetlen szerepet is kap-
tak a dogmatikai alapok kidolgozásában. A GSZKJB 
értelmezése a gazdasági és szociális jogok tartalmá-
ról főbb vonalaiban mind a mai napig a terület veze-
tő szakértői által kidolgozott Limburgi Elvek, vala-
mint a Maastrichti Irányelvek által kijelölt keretek 
között mozog.53 Ezekkel a lépésekkel a GSZKJB-
nek sikerült érdemben bővítenie azoknak az ak to-
roknak a körét, akik hozzájárulnak az intézményes 
és dogmatikai fejlődéshez a gazdasági és szociális 
jogok területén. Erre az összefüggésre és implikáci-
óra a harmadik részben még visszatérek.

gazdasÁgi És szociÁlis 
jogok És az emberi jogok 

komplexitÁsa

Említettem fentebb, hogy a gazdasági és szociális 
jogok problematikájának elemzése segít jobban meg-
érteni az emberi jogok karakterét (mind fogalmi alap-
jaikat, mind pedig a jogi jellegüket), és hogy a gaz-
dasági és szociális jogok érvényesítésének nehéz-
ségei ösztönzőleg hatottak az elméleti fejlődésre.
A dog matikai újítások, amelyek a GSZKJB intéz mé-
nyes gyakorlataiban gyökeret vertek (például az em-
beri jogi kötelezettségek hármas kategorizálása) gyak-
ran visszavezethetőek korábbi elméleti fejlemények-
re, és igazából csak ezek háttere előtt tűnnek iga-
zolhatónak (és talán még életképesnek is). A GSZNJE 

normáinak új dogmatikai keretbe illesztéséhez alap-
vető kérdések tisztázására volt szükség az emberi jogi 
kötelezettségek szerkezetét és terjedelmét illetően. 
Ugyancsak valamivel pontosabb értelmet kellett adni 
az oszthatatlansági elvnek.54 Félre kellett söpörni a 
negatív és pozitív jogok közötti különbségtételt. Pon-
tosabban kellett feltárni az emberi jogok és a hata-
lomnélküliség (disempowerment) közötti kapcsolatot. 

Azt is a korábbiaknál pontosab-
ban kellett tisztázni, hogy az em-
beri jogok hogyan különböznek a 
fogalmi előzményüket jelentő „ter-
mészetes jogoktól”.55 Összessé-
gében, a gazdasági és szociális jo-
gokkal kapcsolatos vizsgálódások 
az emberi jogok kifinomultabb 
megértése felé mutatnak. Ebben a 
szakaszban rövid áttekintést adok 
arról, hogy a gazdasági és szociá-
lis jogokra vonatkozó elméleti és 
dogmatikai fejlődés miként for-
málta az emberi jogok megértését. 
Természetesen nem adhatok tel-
jes képet az elmúlt évtizedek elmé-
leti fejlődéséről. Néhány kulcsmoz-

zanat rögzítésére szorítkozom, amelyek kiváltkép-
pen relevánsak a GSZKJB munkájának stratégiai 
jelentőséget tulajdonító elemzés számára.

Az elméleti megfontolások jelentősége abban áll, 
hogy igen könnyű téves állításokat tenni a megfele-
lő dogmatikai kereteket és az igazolható emberi jogi 
normákat illetően, ha nem látjuk tisztán, hogy miért 
is kell egy sor gazdasági és szociális jogot emberi jog-
ként elismerni. A félreértések két típusát kell kü-
lönösen komolyan vennünk. Az első a gazdasági is 
szo ciális jogok óvatlan (bár gyakran jóindulatú) inst-
rumentalizálásában áll: amikor azzal az érvvel pró-
báljuk igazolni a gazdasági és szociális jogokat, hogy 
nélkülük leértékelődnének a polgári és politikai jogok. 
Aki nyomorban él, és nincs hozzáférése az egészség-
ügyi ellátórendszerhez, annak az egyesülési jog vagy 
a szavazati jog hatékony védelme aligha jelent vigaszt. 
Ez a megfontolás első látásra éppen az oszthatatlan-
sági elv lényegét ragadja meg, elvégre szisztematikus 
kapcsolatot mutat ki a jogosultságok két típusa kö-
zött. A probléma az, hogy egy jogosultság csak akkor 
érdemli meg, hogy emberi jogként ismerjük el, ha 
inherens értéket is hordoz.56 Az emberi jogok között 
valóban vannak szisztematikus összefüggések, de 
csak akkor fogadhatjuk el őket egyenrangúként (ahogy 
azt egyébként az oszthatatlansági elv követeli), ha 
egymástól függetlenül is igazolhatóak maradnak. 

A fogalmi probléma jobb kezelésének több módja 
is van. Az egyik lehetőség, hogy a gazdasági és szo-

A KEDVEZMÉNYEZETTEKET 
ATTÓL KELL VÉDENI, HOGY 
EGYOLDALÚAN KISZOLGÁL-
TATOTT, AZAZ HATALOMNÉL-
KÜLI HELYZETBE KERÜLJE-
NEK. EBBEN AZ ÖSSZEFÜGGÉS-
BEN A SZOCIÁLIS JOGOK IN-
HERENS ÉRTÉKÉT NEM AZ 
 JELENTI, HOGY A TÚLÉLÉS 
ANYA GI FORRÁSAIHOZ AD-
NAK JOGCÍMET, HANEM AZ, 
HOGY A FÜGGETLENSÉG ÉS 
A SZABADSÁG FELTÉTELEI-
KÉNT ISMERJÜK EL EZEKET A 

JOGOKAT



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 5 .  1 .  S Z Á M TA N U L M Á N Y  /  11

ciális jogokat az igazságosság problematikájához kap-
csoljuk: a szociális jogok azt a helyes erkölcsi intuí-
ciót fejezik ki, hogy súlyos igazságtalanság bárkit is 
megfosztani az önfenntartás alapvető feltételeitől.57 
A magam részéről inkább vonzódom azokhoz a stra-
tégiákhoz, amelyek az emberi méltóság alapvető érté-
két állítják a középpontba. Az egyenlő méltóság tisz-
telete követeli meg, hogy biztosítsuk a szabad ságot 
és függetlenséget, ami ahhoz kell, hogy az embe rek 
a saját kezükben tartsák a sorsukat (empower ment).58 
A kedvezményezetteket attól kell védeni, hogy egy-
oldalúan kiszolgáltatott, azaz hatalomnélküli hely-
zetbe kerüljenek. Ebben az összefüggésben a szociá-
lis jogok inherens értékét nem az jelenti, hogy a túl-
élés anyagi forrásaihoz adnak jogcímet, hanem az, 
hogy a függetlenség és a szabadság feltételeiként is-
merjük el ezeket a jogokat.59 

A másik félreértés a jogok és a szükségletek ösz-
szemosásából ered. Nagy a csábítás, hogy a gazdasá-
gi és szociális jogok igazolhatóságával kapcsolatos 
kételyekre azzal válaszoljunk, hogy az elviselhetet-
len és égbekiáltó nélkülözés példáira mutatunk rá. 
Természetesen nem jelent különösebb nehézséget, 
hogy azonosítsunk olyan szükségleteket, amelyeknek 
kielégítése a puszta túlélés vagy akár a társadal-
mi együttélés alapvető feltételeit 
jelenti (például hajlék, táplálék, 
alapvető egészségügyi ellátás irán-
ti szükséglet). Ám súlyos hiba, 
ha az alapvető szükségletek felis-
merését egyszerűen azonosítjuk a 
szociális jogok elismerésével. Ami-
kor jogokat ismerünk el, nemcsak 
védelemre érdemes értékekre mu-
tatunk rá. Azt is állítjuk, hogy 
azonosítható módon kötelezett-
séggé is válik a jogok védelmezé-
se (például bizonyos szükségletek 
kielégítésének az elősegítése).60 
Ennek megfelelően, ha amellett érvelünk, hogy a 
nemzetközi jogban kötelező normává kell tenni bi-
zonyos gazdasági és szociális jogok tiszteletét, akkor 
ezzel azt állítjuk, hogy az emberi méltóság olyan moz-
zanatai nyilvánulnak meg a gazdasági és szociális jo-
gokban, amelyekért minden legitim kormány sajátos 
felelősséget visel. Ebben az összefüggésben is arra 
kerül tehát a hangsúlyt, hogy a gazdasági és szociá-
lis jogok védelme szükséges ahhoz, hogy a kedvez-
ményezettek érdemi esélyt kapjanak  az értékes élet 
megélésére.

Ha ezen a ponton tisztán látunk, akkor egy sor 
további kérdésben is könnyebben eligazodunk. Így 
például abban, hogy a gazdasági és szociális jogok 
milyen értelemben tekinthetőek alapvetőnek, egye-

temesnek, illetve hogy specifi kálhatóak-e a jogi in-
tézményesítés céljaira.61 Itt most csak arra a kérdés-
re térek ki, hogy az emberi jogok hogyan viszonyul-
nak a szűkös erőforrások elosztásának érzékeny 
problematikájához. A fentiekből következően félre-
értés azt gondolni, hogy az emberi jogok abban az 
indokolatlanul leszűkítő értelemben lennének „sza-
badságjogok”, hogy kifejezetten csak tartózkodást 
követelnének a mások autonómiájába való beavatko-
zástól. A független életvezetés méltányos esélyének 
biztosítása is emberi jogi probléma. Ám vajon ez azt 
is jelenti, hogy lehetnek olyan emberi jogaink, ame-
lyek a szűkös javak (élelmiszer, víz, lakótér, kórházi 
ágy stb.) újraelosztásának vagy éppen előteremtésé-
nek kötelezettségét alapozzák meg?62 A gazdasági és 
szociális jogok érvényesítésének problematikája el-
kerülhetetlenül szembesít bennünket ezzel a kérdés-
sel.

Igazából ez a kérdés visszhangzik a negatív és po-
zitív jogok közötti különbségtétel körüli régi viták-
ban. Mint közismert, arról van szó, hogy vajon kü-
lönbséget tehetünk-e a jogosultságok között azon az 
alapon, hogy tartózkodást vagy pozitív cselekvést kö-
vetelnek a kötelezettektől. Azok számára, akik erre 
igennel válaszolnak, a gazdasági és szociális jogok a 

pozitív jogosultságok paradig ma-
tikus példáiként jelennek meg. Ha 
a kategorizálás érvényes és rele-
váns, akkor világosan megkülön-
böztetőek azok a jogok, amelyek 
nem érintik érdemben a szűkös 
javak elosztását. A negatív és po-
zitív jogok szembeállítása azt su-
gallja, hogy az elosztási következ-
ményekkel járó pozitív jogok spe-
ciális igazolási nehézségekkel 
néznek szembe. A gazdasági és 
szociális jogok abban a színben 
tűntek fel, mint az állami beavat-

kozás fokozásának követelői, ezzel pedig egyszerre 
növelve az kormányzati önkény kockázatát, és kor-
látozva demokratikus döntéseket a javak elosztásá-
nak kérdésében. Ez a megközelítés rendkívül sokat 
ártott a gazdasági és szociális jogok hitelességének.

Nem csoda, hogy a gazdasági és szociális jogok 
hívei stratégiai célnak tekintették, hogy cáfolják a ne-
gatív és pozitív jogok közötti megkülönböztetés ér-
vényességét. Azt gondolom, hogy ebben a tekintet-
ben fi gyelemre méltóan sikeresnek bizonyultak, és 
ennek fontos következményei lettek az emberi jogi 
dogmatika fejlődésére nézve. A szembeállítás csak 
addig tűnik érvényesnek, amíg nem vesszük köze-
lebbről szemügyre a specifi kus kötelezettségeket, 
amelyek az egyes emberi jogokhoz kapcsolódnak. Így 

amikor jogokat ismerÜnk 
el, nemcsak vÉdelemre Ér-
demes ÉrtÉkekre muta-
tunk rÁ. azt is ÁllÍtjuk, 
hogy azonosÍthatÓ mÓ-
don kÖtelezettsÉggÉ is vÁ-
lik a jogok vÉdelmezÉse 
(pÉldÁul bizonyos szÜksÉg-
letek kielÉgÍtÉsÉnek az 
elõsegÍtÉse). a szabadsÁg 
feltÉteleikÉnt ismerjÜk el 

ezeket a jogokat
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például aligha találunk népszerűbb példát az ún. ne-
gatív jogokra, mint a kínzástól való mentesség sza-
badsága: hiszen itt első pillantásra aligha van másról 
szó, mint hogy a hivatalos személyek tartózkodnak 
attól, hogy a kedvezményezetteket kínzásnak vagy 
embertelen bánásmódnak vessék alá. Ám, ha szám-
ba vesszük a konkrét kötelezettségeket (ahogyan pél-
dául a kínzás elleni ENSZ-egyezmény teszi63), akkor 
ennél jóval többről van szó. Az is emberi jogi köte-
lezettség, hogy kriminalizálják a kínzást és az em-
bertelen bánásmódot, hogy a kín-
zás alapos gyanúját minden eset-
ben független vizsgálatnak vessék 
alá, illetve, hogy az rendészet és 
az igazságszolgáltatás területén a 
hivatalos személyeket oktatásban 
részesítsék a kínzást tiltó emberi 
jogi normákról. Ezek nyilvánva-
lóan pozitív kötelezettségek, amelyeknek teljesítése 
forrásokat igényel. Valójában nincsenek olyan embe-
ri jogok, amelyekhez nem járulnak pozitív kötele-
zettségek, illetve amelyek érvényesítése semleges 
lenne a szűkös javak elosztása szempontjából (még 
ha igaz is, hogy egyes jogok forrásintenzívebbek más 
jogoknál).

Hasonló összefüggések merülnek fel, ha a prob-
lémát a tipikus szociális jogok felől közelítjük meg: 
nem igaz, hogy kizárólag pozitív kötelezettségeket 
vonnának maguk után. Így például az élelemhez való 
jog nemcsak azzal a kötelességgel jár, hogy a nélkü-
lözőket táplálékkal kell ellátni. Az a nyilvánvalóan 
negatív kötelesség is adódik a jogosultság tartalmá-
ból, hogy az állam ne vegye el az általuk megtermelt 
élelmet az emberektől.

A gazdasági és szociális jogokról szóló újabb iro-
dalom a negatív és pozitív jogok megkülönbözteté-
sét inadekvátként utasítja el.64 Ennek fontos pozitív 
hozadéka a pozitív–negatív különbségtétel újrakonst-
ruálása lett. Először is, pontosabb elemzés fényében 
kitűnik, hogy igazából nem a jogosultságok, hanem 
a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek lehetnek po-
zitívak vagy negatívak.65 Másodszor, az emberi jogok 
a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek szempontjá-
ból fi gyelemre méltó komplexitást mutatnak. A jogok 
pozitív és negatív kötelezettségek egész sorát vonják 
maga után: a kötelezettségek egész „spektrumát” ge-
nerálják.66

A kortárs irodalomban a kötelezettségspektrum 
tisztázására többnyire hármas kategorizálást hasz-
nálnak: „tisztel”-, „véd”- és „teljesít”-kötelezettségek 
(obligations of respect, protect, fulfi l). A hármas kate-
gorizálás Henry Shue alapművére, az 1980-ban pub-
likált Basic Rights-ra vezethető vissza. Az alapjogi 
kötelezettségek átfogó elemzése Shue-nál elvezet a 

három alaptípus azonosításához: a kötelesség, hogy 
ne fosszunk meg másokat bizonyos fontos javaktól 
(duty to avoid depriving); a kötelesség, hogy megvéd-
jünk másokat a megfosztás veszélyétől (duty to protect 
from deprivation); és a kötelesség, hogy segítsük azo-
kat, akiket megfosztottak valamitől (duty to aid the 
deprived).67 A hármas kategorizálást dogmatikai ösz-
szefüggésben éppenséggel a gazdasági és szociális 
jogok területén alkalmazta először Asbjørn Eide.68 
Ő dolgozta ki a mértékadó terminológiát is a három 

kötelezettségtípusra (respect, 
protect, fulfi l). Később pedig éppen 
a GSZKJB nyújtott kulcsfontos-
ságú intézményes támogatást 
ennek a fogalmi stratégiának ál-
talános kommentárjaiban. A kö-
telezettségspektrum gondolatának 
terjedése ösztönzőleg hatott azok-

ra a törekvésekre, amelyek az emberi jogi kötelezett-
ségek hasznos, általános érvényű osztályozásának ki-
dolgozására irányultak.69 Maga a hármas kategori-
zálás pedig egyre inkább elfogadottá vált, az emberi 
jogi dogmatika egyik sarokkövetként.70

A kötelezettségspektrum egyik izgalmas követ-
kezménye, hogy egyfajta dinamizmust visz az embe-
ri jogok tartalmába. Amint rendelkezésre áll a kö-
telezettségek komplexebb felfogása, már nem kell 
felté teleznünk, hogy az emberi jogok normatív imp-
likációi egyszer és mindenkorra rögzítve vannak. 
Attól függően, hogy az emberi jogok védelme mi-
lyen sajátos kihívásokkal jár egy adott társadalmi-
politikai helyzetben, különböző konkrét kötelezett-
ségekre tolódhat a hangsúly – tehát különböző kö-
telezettségek igényelhetnek jogi intézményesítést.

Ennek az összefüggésnek a szem előtt tartása se-
gíti az emberi jogok és a forráselosztás problemati-
kájának jobb megértését. Nem vitás, hogy igazolási 
kérdéseket vet fel, ha emberi jogi megfontolások dik-
tálják a szűkös javak elosztására vonatkozó döntése-
ket. Ám mint láttuk, ezt a kihívást nem lehet azzal 
megkerülni, hogy csak az elosztási szempontból sem-
leges jogokat ismerjük el valódi vagy ténylegesen ér-
vényesíthető emberi jogokként. Az emberi jogok nem 
semlegesek elosztási szempontból. Ám attól függő-
en, hogy az igazolási kérdések milyen módon vetőd-
nek fel a forráselosztást illetően, az emberi jogi jog-
védelem gyakorlata bővítheti vagy szűkítheti az ef-
fektív pozitív kötelezettségek körét. Ennek fényében 
igazolási szempontból nem könnyű elvi különbséget 
tenni a gazdasági és szociális jogok, valamint a többi 
emberi jog között.

Az emberi jogi kötelességek dinamikus jellegének 
egy másik következménye, hogy nem minden hely-
zetben és nem minden kedvezményezettel szemben 

a gazdasÁgi És szociÁlis 
jogokrÓl szÓlÓ Újabb iro-
dalom a negatÍv És pozi-
tÍv jogok megkÜlÖnbÖz-
tetÉsÉt inadekvÁtkÉnt 

utasÍtja el
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lesznek pontosan ugyanazok a kötelességek „aktí-
vak”, és hogy az emberi jogok „biztosítása” nem ok-
vetlenül jelenti azt, hogy a kötelezettek egyoldalúan 
„szolgáltatnak” valamit a kedvezményezetteknek. Ez 
az összefüggés különösen fontos a gazdasági és szo-
ciális jogok szempontjából. Önmagában abból, hogy 
valakinek gazdasági és szociális jogai vannak, nem 
következik az, hogy alapvetően nem a saját erőfeszí-
tései révén kell kielégítenie a szükségleteit. A szoci-
ális jogok működőképes rendszere a legtöbbünktől 
azt követeli, hogy gondoskodjunk magunkról és a 
családunkról, amennyiben ehhez megfelelő lehető-
ségek állnak rendelkezésre (beleértve az intézményes 
infrastruktúrát is).71 (Ez alól talán csak az alapvető 
egészségügyi ellátás és az alapfokú oktatás jelent ki-
vételt.) Szűk értelemben azok esetében válik szüksé-
gessé, hogy „ellássák” őket, akik az önmagukról való 
gondoskodásra méltányolható okokból nem képe-
sek.72 A gazdasági és szociális jogok nem teszik a ked-
vezményezetteket egy paternalista állam passzív ha-
szonélvezőivé.73 Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 
a pozitív emberi jogi kötelezettségek jellemző módon 
szubszidiáris jelleget öltenek. A „teljesít”-kötelességek 
a legtöbb esetben csak akkor aktivizálódnak, ha a 
kedvezményezettek sajátos ne-
hézségekkel szembesülnek.

Ebben az összefüggésben kell 
látnunk a gazdasági és szociális 
jogok, valamint a szegénység kö-
zötti kapcsolatot. A szegénység 
problematikája központi szerepet 
tölt be a gazdasági és szociális jo-
gokról szóló diskurzusban,74 és a 
szegénység jogosultságalapú meg-
közelítésének természetesen sok 
előnye van.75 Ám a jogosultságok 
és a szegénység kapcsolata komp-
lex (és nemcsak azért, mert a sze-
génységet nehéz pontosan de fi ni-
álni76). Mint láttuk, a sürgető szükségletek önmaguk-
ban nem alapoznak meg jogosultságokat. A sze   génység 
puszta ténye önmagában nem bizonyítja a gazdasá-
gi és szociális jogok megsértését (mint ahogy abból, 
hogy valaki nem szegény, sem követke zik az, hogy 
tisztelik a gazdasági és szociális jogait).77

A szegénység problémájának emberi jogi keretben 
való értelmezése alapvetően nem arról szól, hogy 
megalapozzuk a javakból való részesedés konkrét jog-
címeit. Sokkal inkább arról, hogy a szegénységet a 
hatalomtól való megfosztottság (disempowerment) 
megnyilvánulásaként fogjuk fel. A szegénység a re-
latív hatalomnélküliség, pontosabban a szabadságok 
megvalósításához szükséges képességek hiányának 
állapota,78 amelyben az emberek elveszítik a lehető-

séget, hogy életük kulcsfontosságú aspektusait kont-
rollálják.79 A hatalomnélküliséggel való szisztemati-
kus kapcsolat segít megérteni, hogy a szegénység nem 
természeti, hanem társadalmi jelenség: jogi viszo-
nyok és tranzakciók révén termelődik ki.80 Igazság 
szerint csakis emiatt lehet a növekvő egyenlőtlenség 
nemcsak morális, hanem jogi kérdés is.81 És csakis 
ebben az értelemben igaz, hogy ha ténylegesen ki-
kényszerítenénk a gazdasági és szociális jogokat, sehol 
a világon nem lenne szegénység.’82 Az emberi jo-
gi elemzés a szegénység problémájára a társadalmi 
befogadás eszméjével válaszol,83 és arra koncentrál, 
hogy ez hogyan javít a jogosultak hatalmi helyzetén 
(em powerment).84 A javakból való részesedés bővíté-
se alapvetően a társadalmi kirekesztés elleni küzde-
lem egyik aspektusa, nem a jogvédelem specifi kus 
ambíciója.

Ha ezekben a kérdésekben tisztábban látunk, azt 
is jobban megértjük, hogy mi a baj azzal a GSZJNE 
dogmatikai koncepcióját meghatározó nézettel, amely 
szerint a gazdasági és szociális jogokat sajátos módon 
kell a gyakorlatba ültetni: a gazdasági és szociális 
jogok esetében nem helyénvaló, hogy kialakítsuk a 
bírói vagy kvázi bírói úton való érvényesíthetőség 

( justiciability) valamilyen nem-
zetközi modelljét.85 Természe-
tesen nagyon jelentős különbsé-
gek lehetnek az egyes emberi 
jogok között az érvényesülés fel-
tételei szempontjából, ám nem 
tűnik plau zibilisnek, hogy ebből 
a szem pontból általánosságban a 
gazdasági és szociális jogok, va-
lamint a polgári és politikai jogok 
között találunk óriási eltérést. Az 
pedig egészen biztosan hamisnak 
tűnik, hogy a gazdasági és szo-
ciális jogok egészében véve kizár-
ják a bírói vagy kvázi bírói úton 

való érvényesíthetőséget.
Mindezt nem nehéz belátni, ha felidézzük, hogy 

a gazdasági és szociális jogok negatív kötelezettsé-
geket is vonnak maguk után. Ráadásul azt sem kell 
elfogadnunk, hogy a pozitív kötelezettségek mind 
problematikusak és forrásintenzívek. Nincs okunk 
meglepődni, hogy a GSZKJB-nek nem okozott prob-
lémát, hogy rámutasson egy sor emberi jogi normá-
ra a GSZJNE-ben, amelyek érvényesíthetőek bírói 
úton is.86 Sokkal fontosabb azonban számunkra, hogy 
a gazdasági és szociális jogokkal kapcsolatos viták 
megmutatták az, hogy milyen leszűkítő módon gon-
dolkodunk az érvényesíthetőség problémájáról. Némi 
dogmatikai leleményességgel az érvényesíthető em-
beri jogok köre jelentősen bővíthető, és meg lehet ta-

nem vitÁs, hogy igazolÁsi 
kÉrdÉseket vet fel, ha em-
beri jogi megfontolÁsok 
diktÁljÁk a szûkÖs javak 
elosztÁsÁra vonatkozÓ 
dÖntÉseket. Ám mint lÁt-
tuk, ezt a kihÍvÁst nem le-
het azzal megkerÜlni , 
hogy csak az elosztÁsi 
szempontbÓl semleges jogo-
kat ismerjÜk el valÓdi vagy 
tÉnylegesen ÉrvÉnyesÍthetõ 

emberi jogokkÉnt
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lálni a gazdasági és szociális jogok érvényesíthetősé-
gének alkalmas modelljeit is akár nemzeti, akár nem-
zetközi szinten.87 Az érvényesíthetőség valójában tág 
és rugalmas fogalom.88 Bírói és kvázi bírói eljáráso-
kat nemcsak arra lehet használni, hogy felülírjuk a 
kormányzati döntéseket, vagy hogy jogorvoslatot kí-
náljunk egyedi panaszokra. Bizonyos esetekben leg-
alább ilyen fontos, hogy független fórumok segítse-
nek elmélyíteni a döntési folyamatok nyilvános iga-
zolásának a kultúráját.89

Ebben az összefüggésben kell látnunk annak a kri-
tikának a jelentőségét, hogy a gazdasági és szociális 
jogok érvényesíthetővé tétele illegitim beavatkozást 
jelent a demokratikus kormányok kompetenciaköré-
be.90 Különösen a nemzetközi testületeknek (mint a 
GSZKJB) kell tartózkodniuk attól, hogy beavatkoz-
zanak a törvényhozói kompetenciába tartozó társa-
dalompolitika kérdésekbe.91 Ez a kritika csak abban 
az esetben tűnik jogosnak, ha az érvényesíthetőség 
indokolatlanul szűk fogalmával operálunk. Nem két-
séges, hogy a forráselosztásra vonatkozó döntések-
nek mindig van legitimációs kockázata, ám ezeket a 
kockázatokat kezelni lehet a dogmatikai keretek ala-
kításával és az intézményi kapacitások fejlesztésével. 
Mind Dél-Afrika, mind India előremutató példái 
annak hogyan tudnak a bíróságok közreműködni a 
gazdasági és szociális jogok érvényesítésében.92

Az érvényesíthetőség problémájának elemzése jelzi, 
hogy a gazdasági és szociális jogok körüli viták által 
generált elméleti fejlődés komoly hatást gyakorol a 
dogmatikai fejlődésre. Ez látszik 
a nemzeti jogrendszerek szintjén,93 
de még világosabban a GSZKJB 
dogmatikai tevékenységében. Em-
lítettem fentebb, hogy a GSZKJB 
úttörő szerepet vállalt a jogiroda-
lomban teret nyert fogalmi újí tások 
dogmatikai célú felhaszná lásában. 
A Limburgi Elvek és a Maastrichti 
Irányelvek szerepe a GSZKJB ál-
talános kommentárjainak megala-
pozásában a Bizottság fi gyelem-
reméltó nyitottságát mutatja a tudományos szakér-
tőkkel való együttműködésre. Minthogy máshol már 
foglalkoztam ezzel a fejlődéssel (két konkrét dogma-
tikai konstrukció – a kötelezettségek hármas kate-
gorizálása és a minimális kötelezettségek – elemzé-
sére koncentrálva94), itt nem részletezem a dogma-
tikai fejlődés belső dinamikáját, hanem inkább arra 
fókuszálok, hogy az elméleti diskurzus által ösztön-
zött dogmatikai fejlődésnek milyen hozadéka van a 
jogvédelem gyakorlatára nézve. Fentebb hangsú-
lyoztam, hogy a GSZKJB-nek kezdettől határozott 
intézményes ambíciói voltak, és ezek jelentős rész-

ben a GSZJNE hiányosságainak kezelésére irányul-
tak. (A minimális kötelezettségek konstrukciója 
részben arra szolgál, hogy korlátokat szabjon a „prog-
resszív realizálás” relativizáló hatásainak.95) Ennek 
megfelelően a GSZKJB által felkarolt dogmatikai 
konstrukcióknak jól érzékelhető politikai éle van. 
Hogy jobban megértsük a politikai vonatkozásokat, 
a következő szakaszban azt veszem szemügyre, hogy 
a gazdasági és szociális jogokkal kapcsolatos dog-
matikai és intézményes ambíciók hogyan illeszked-
nek az emberi jogok védelmének kortárs dinamiká-
jához.

az emberi jogi aktivizmus
És a gazdasÁgi 

És szociÁlis jogok 

Említettem fentebb, hogy a GSZKJB gyakorlatát az 
az elképzelés hatja át, hogy a gazdasági és szociális 
jogok előmozdítása nem várható pusztán attól, hogy 
a részes államokat győzködjük a jogok érvényesíté-
sének fontosságáról. A politikai környezetet, amely 
valamivel kedvezőbbé vált a gazdasági és szociális 
jogok szempontjából, csak a civil társadalom tudja 
tartósan fenntartani. Nyilvánvalónak látszik itt a pár-
huzam a polgári és politikai jogokkal: a hetvenes évek 
végén és a nyolcvanas években az emberi jogi ak-
tivizmus erősödése és „nemzetköziesedése” változ-
tatta meg visszafordíthatatlanul a politikai dinami-

kát. Vajon megismétlődhet ez a fo-
lyamat a gazdasági és szociális 
jogok vonatkozásában is? 

Ugyancsak jeleztem, hogy a 
GSZKJB sokat tett azért, hogy 
partneri kapcsolatokat alakítson 
ki emberi jogi szervezetekkel. A 
Bizottság tagjai hamar megértet-
ték, hogy a GSZKJB tevékeny -
sége akkor hoz a legnagyobb va-
lószínűséggel eredményt (például 
a jogok védelme szempontjából 

kedvező jogszabályváltozást) egy adott kérdésben, ha 
az NGO-k szerepvállalása lényegi és kitartó.96 Ennek 
megfelelően a GSZKJB igyekezett olyan intézmé-
nyes közeget teremteni, amely vonzó az NGO-k szá-
mára. A Bizottság civil szervezeteket is bevont a gya-
korlatába (például azzal, hogy fórumot biztosított 
számukra általános vitanapok szervezésével97), és 
külön hangsúlyt fektetett arra, hogy tevékenységé-
nek nagyobb publicitást biztosítson.98 Ennél is fon-
tosabb számunkra, hogy a GSZKJB igyekezett dog-
matikai tevékenységét hozzáigazítani az emberi jogi 
szervezetek prioritásaihoz.99  

a gazdasÁgi És szociÁlis 
jogok nem teszik a ked-
vezmÉnyezetteket egy pa-
ternalista Állam passzÍv 
ha szonÉlvezõivÉ. ezt Úgy 
is megfogalmazhatjuk, 
hogy a pozitÍv emberi jo-
gi kÖtelezettsÉgek jel-
lemzõ mÓdon szubszidiÁris 

jelleget Öltenek
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Fontos megérteni, hogy miért is kell külön erőfe-
szítéséket tenni azért, hogy az emberi jogi aktivisták 
elfogadják a GSZKJB-rel való partnerséget. A mo-
nitorozó testületekkel való együttműködés haszna 
nem mindig egyértelmű az aktivisták szempontjá-
ból,100 és ez különösen igaz a gazdasági és szociális 
jogok területén. Néhány évvel ezelőtt az emberi jogi 
aktivisták között fontos vita zajlott arról, hogy a leg-
fontosabb szervezetek miért nem fektetnek nagyobb 
hangsúlyt a gazdasági és szociális jogokra. Kenneth 
Roth, a Human Rights Watch 
volt igazgatója amellett érvelt, 
hogy a gazdasági és szociális 
jogok vonatkozásában nem iga-
zán érvényesülnek az emberi jogi 
szervezetek erősségei. Az embe-
ri jogi szervezetek akciói akkor a 
leghatásosabbak, ha konkrét jog-
sértésekre tudnak koncentrálni, 
és képesek világosan megmutat-
ni a közvéleménynek, hogy kik a felelősek azokért.101 
Vagyis az erősségük a felelősök megnevezése és meg-
szégyenítése (’naming and shaming’). A gazdasági és 
szociális jogok (amint azt fentebb jeleztem is) eseté-
ben gyakran nehéznek bizonyul az ilyen egyszerű, 
gyakorlati ítéletek megfogalmazása. Az emberi jogi 
kihívások (például az egészségügyi ellátás hiányos-
ságai) gyakran erednek komplex, rendszerszintű prob-
lémákból, amelyek csak bevett intézményes gyakor-
latok fokozatos reformjával orvosolhatóak. Ehhez jön 
még az is, hogy nemzetközi civil szervezetek elég ké-
nyelmetlen helyzetbe kerülhetnek, ha kívülállóként 
próbálják a kormányzás (és a forráselosztás) prioritá-
saival kapcsolatos politikai viták tematikáját befolyá-
solni. (Ezért szívesebben is lépnek fel helyi szerve-
zetek vagy kezdeményezések nemzetközi támogató-
iként.) Bár a vitában Leonard Rubenstein szembeszállt 
ezzel az állásponttal (és a gazdasági és szociális jo-
gokkal kapcsolatos aktivizmus egy jóval ambiciózu-
sabb vízióját vázolta fel),102 Roth érvelése mégis elég 
pontosan tükrözi a főbb emberi jogi szervezetek gon-
dolkodásmódját.

Ebből már láthatjuk, hogy a gazdasági és szociá-
lis jogokkal kapcsolatos aktivizmus körüli bizonyta-
lanság azokat a dogmatikai és igazolási kihívásokat 
idézi, amelyeket az előző szakaszban áttekintettünk. 
Az aggodalom végső soron itt is a források rendszer-
szintű elosztásába való beavatkozással kapcsolatos 
legitimációs problémákban gyökerezik. Az emberi 
jogi aktivisták ezt a kihívást alapvetően kétfélekép-
pen próbálhatják kezelni. Az egyik mód az, hogy a 
gazdasági és szociális jogok érvényesülésével kapcso-
latos problémák közül azokra koncentrálnak, ame-

lyek alkalmazatóvá teszik a polgári és politikai jogok 
területén már bevált módszereket – tehát amelyek 
könnyebben mozgósíthatóvá teszik a közvéleményt, 
és amelyek kevésbé érzékenyek a forráselosztás prob-
lematikájára. A másik lehetőség, hogy az aktivizmus 
új mintáit alakítják ki, amelyek jobban képesek a gaz-
dasági és szociális jogok kapcsán felmerülő komplex 
kihívásokra reagálni. 

Mivel csak az előbbi stratégiának volt érzékelhe-
tő hatása a GSZKJB gyakorlatára, ebben az elem-

zésben csak ezzel foglalkozom.103 
Kétségtelenül vannak ebben a 
kontextusban olyan emberi jogi 
kihívások, amelyek nem követel-
nek különösebben innovatív meg-
közelítést. Jó példaként kínálko-
zik a vízhez való jog problemati-
kája.104 Kevesen gondolják, hogy 
a tiszta ivóvízhez való hozzáférés 
biztosítását függővé lehetne tenni 

a források elosztását illető vitatott döntésektől, vagy 
azt, hogy kétséges lenne az ivóvíz alapvető fontossá-
ga. Hasonló példa a kilakoltatások problémája. Itt az 
jelent könnyebbséget, hogy a kérdés nem az, hogy 
milyen feltételek mellett biztosítsunk bizonyos szű-
kös javakat a jogok kedvezményezettjeinek, hanem 
hogy meghagyjuk-e nekik azt, amit már eddig is bir-
tokoltak. Nem véletlen, hogy az Amnesty International 
számos dokumentumot adott közre a kilakoltatások 
témájában.105

Számos jel utal rá, hogy a GSZKJB maga is arra 
számított, hogy ezt a megközelítést kell támogatnia, 
és ebbe az irányba kell a jogértelmező tevékenységét 
fejlesztenie. Például mind a vízhez való jog, mind a 
kilakoltatások kérdéséről általános kommentárt adott 
ki.106 Ezeket az erőfeszítéseket az az ambíció vezé-
relte, hogy a GSZKJB a gazdasági és szociális jogok 
olyan értelmezését nyújtsa, amelyek elősegítik az egy-
értelmű emberi jogi jogsértések azonosítását. Vagyis, 
amelyek jól szolgálják a „megnevezés és megszégye-
nítés” céljait. A GSZKJB fokozatosan mozdult el 
ebbe az irányba. Kezdetben ugyan vonakodott ki-
nyilvánítani, hogy egyes részes államok konkrét ese-
tekben megsértették az Egyezségokmányt (nem is 
került erre sor 1990-ig107), de azután, kiváltképpen 
az Maastrichti Irányelvek megjelenése után (a kilenc-
venes évek végétől), a Bizottság egyre inkább annak 
demonstrálására helyezte a hangsúlyt, hogy képes 
specifi kálni  a gazdasági és szociális jogok egyértel-
mű megsértésének (violation) mibenlétét.108 Ekkor 
kezdte a GSZKJB azt a gyakorlatot alkalmazni, hogy 
az általános kommentárokban külön szakasz foglal-
kozik a jogosultságok megsértésének módozataival. 

az emberi jogi elemzÉs a 
szegÉnysÉg problÉmÁjÁra 
a tÁrsadalmi befogadÁs 
eszmÉjÉvel vÁlaszol, És ar-
ra koncentrÁl, hogy ez 
hogyan javÍt a jogosul-
tak ha talmi helyzetÉn 

(em pow er ment)
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A gazdasági és szociális jogok dogmatikájának 
ilyen irányú fejlődése egyáltalán nem problémamen-
tes. Az eredmény a GSZKJB-dogmatika aláren -
delése lett egy „violácionista” (violationist) megköze-
lí tés nek.109 Ez a megközelítés sok vonatkozásban nyil-
vánvaló feszültségben áll a Bizottság specifi kus 
man  dátumával. A GSZJNE a jogok érvényesülésé-
nek monitorozását egy dialogikus modellben szabá-
lyozza. Ebben a modellben a monitorozás elsősor-
ban a jogok érvényesítésével kapcsolatos pozitív és 
negatív tapasztalatok megosztását szolgálja. Az adek-
vát jogvédelem nemzetközi mércéit nem a monito-
rozó testület határozza meg egyoldalúan; azok in-
kább a részes államok és az ENSZ-intézmények kö-
zötti kommunikáció folyamatában formálódnak. Ez 
a modell határozza meg a GSZKJB elsődleges funk-
cióját: a részes államok jelentéseinek feldolgozását. 
Az évek során egyre inkább sürgető kérdésként me-
rült fel, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a modell-
hez a GSZKJB violácionista tendenciái.

A violácionizmus a nemzetközi emberi jogi nor-
mák szerepének egy sajátos felfogását tükrözi. Ter-
mészetesen minden ország maga dönti el, hogy mi-
lyen szociális jogokat intézményesít a saját jogrend-
szerében, ám ezeket a döntéseket nemzetközi normák 
háttere előtt kell igazolni.110 A violácionizmus azt 
feltételezi, ezeket a nemzetközi mércéket úgy lehet 
a leghatékonyabban specifi kálni, hogy a nemzetkö-
zi testületek fokozatosan tisztázottabbá teszik, hogy 
melyek azok a jogsértések, amelyekre a nemzeti jog-
rendszerekben jogi megoldásokat kell találni. Ez 
mintegy leegyszerűsíti a nemzeti jogalkotók és jog-
alkalmazók munkáját: koncentrálhatnak arra, hogy 
melyek a legalkalmasabb jogorvoslati modellek.

A violácionizmus következtében a GSZKJB sze-
repfelfogása egyre inkább a kvázi bírói funkciókat 
tolta előtérbe (szemben például a technikai segítség-
nyújtással vagy a tanácsadással).111 A Bizottság olyan 
dogmatikai stratégiákat fejlesztett ki, amelyek-
nek gyakran nincsen textuális alapjuk a GSZJNE-
ben (mint például a jogvédelem genderperspektívá-
ja112). Bizonyos értelemben a GSZKJB hozzálátott a 
GSZJNE-ből kiolvasható állami kötelezettségek új-
rakonstruálásához,113 és talán szigorításához is.114 

Van okunk tehát azt gondolni, hogy az emberi jogi 
aktivistákkal való partneri viszony kialakítására irá-
nyuló törekvések egyfajta tartalmi elfogultságot ered-
ményeztek a GSZKJB gyakorlatában. Ennek leg-
fontosabb megnyilvánulása a Bizottság violácionista 
megközelítésmódja. Nem meglepő, hogy sokan ki-
fejezetten elutasítják a GSZKJB értelmezési gyakor-
latát,115 egyesek pedig megkérdőjelezik a Bizottság 
alkalmasságát egy nemzetközi panaszmechanizmus 
működtetésére.116 

A magam részéről ennyire azért nem vagyok el-
utasító a GSZKJB értelmezési gyakorlatával szem-
ben. Az én aggodalmam inkább az, hogy a violácio-
nis ta megközelítés sok vonatkozásban elavulttá vált. 
Az emberi jogok védelmének (és egyúttal az emberi 
jogi aktivizmusnak) olyan felfogását tükrözi, amely 
az 1990-es években plauzibilisebbnek tűnt. Nem vé-
letlen egybeesés, hogy a violácionizmus elméleti alap-
jait 1996-ban dolgozta ki Audrey Chapman,117 és 
hogy a Maastrichti Útmutató bontotta ki először a 
dogmatikai implikációit 1997-ben. Talán eljött az 
ideje, hogy a Bizottság fontolóra vegye a monitoro-
zás dialogikus modelljének továbbfejlesztését.118 Ez 
azonban olyan kérdés, amelynek mélyebb elemzését 
egy külön tanulmánynak kell felvállalnia.

befejezÉs

Ha végigtekintünk a gazdasági és szociális jogok-
kal kapcsolatos elméleti és dogmatikai fejleménye-
ken, azt látjuk, hogy a gazdasági és szociális jogok 
jelentőségének növekedése az ENSZ emberi jogi me-
chanizmusaiban nem valamiféle spontán vagy orga-
nikus folyamat eredménye (amelyet az vezérelt volna, 
hogy a kulcsszereplők egyre jobban megértik a vo-
natkozó jogok karakterét és fontosságát). Amit lá-
tunk, az inkább tudatos erőfeszítések sora politikai, 
intézményes és akadémiai aktorok egy szűk – és gyak-
ran csak esetlegesen együttműködő – csoportja ré-
széről: politikai küzdelem, amely hosszú idő alatt 
vezet részleges és gyakran kétértelmű eredmények-
re. Ez a küzdelem nemcsak annak elfogadtatására 
irányul, hogy a gazdasági és szociális jogok egyen-
rangúak a többi emberi joggal, hanem konkrét in-
tézményes ambíciók megvalósítására is. Az ENSZ 
szintjén ez egyszerre jelentette a GSZJNE monito-
rozási mechanizmusainak reformját és a gazdasági 
és szociális jogok új dogmatikai keretben való értel-
mezését. De magába foglalta az emberi jogi aktivis-
ták és a releváns ENSZ-intézmények közötti együtt-
működés új alapokra helyezését is. Mint láttuk, ezek 
a törekvések sokáig szinte teljesen irreálisak voltak, 
és a nyolcvanas években is csak kevés elmozdulás tör-
tént a megvalósulásuk felé. A nemzetközi emberi 
jogok fejlődésének politikai dinamikája egészen a hi-
degháború végéig rendkívül kedvezőtlen maradt a 
gazdasági és szociális jogok szempontjából. A kilenc-
venes évek azután változást hoztak. Ez az a korszak, 
amelyben a gazdasági és szociális jogokkal kapcso-
latos konkrét ambíciók mindegyike tekintetében tör-
tént valami előrelépés. A küzdelem annak elismeré-
séért, hogy a gazdasági és szociális jogok valódi jogok, 
amelyeknek legitim helye van az emberi jogok kata-
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lógusában, egyértelműen sikeresnek bizonyult – még 
ha ez nem is jelenti azt, hogy a sikerült rávenni a ré-
szes államokat, hogy vegyék következetesen komo-
lyan ezeket a jogokat.119 Az elemzés azonban azt is 
megmutatta, hogy mostanra azok a konkrét ambíci-
ók, amelyek a GSZKJB-t (és szövetségeseit) vezet-
ték az elmúlt több mint két évtizedben, mára rész-
ben elveszítették mozgósító erejüket. Azzal, hogy a 
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetkö-
zi Egyezségokmányának Fakultatív Jegyzőkönyve 
hatályba lépett,120 lezárult az „emancipációs” küzde-
lem az ENSZ emberi jogi mechanizmusain belül. 
Sürgető módon vetődik fel a kérdés, hogy innen merre 
tovább. A gazdasági és szociális jogok területén to-
vábbi normatív fejlődésre van szükség ahhoz, hogy 
a jogvédelem gyakorlata hatékonyabbá válhasson. 
A döntő kérdés, hogy a releváns aktorok milyen 
együttműködését feltételezi ez a további normatív 
fejlődés. A magam részéről arra hajlok, hogy ebből 
a szempontból a helyes irány nem a GSZKJB vio lá-
cionista tendenciáinak további erősítése.
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