
MAGYARORSZÁG 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Bevezetés

Öröm m el ad juk  az olvasó kezébe „M agyarország és az EU- 
csatlakozás” cím ű összeállításunkat. Nem az első k ísé rle tünk  ez 
az Európa-problém a állam jogi és igazgatási vonatkozásainak 
m egvilágítására, 2004 tavaszán  azonban egy ilyen tanu lm ány
csom ag nem csak  időszerűbb m in t eddig bárm ikor, hanem  m ár 
szám ottevő tapaszta lati elem eket is tartalm az. E lvont ku tatási 
tém ából az E urópa-kérdés fokozatosan á tkerü l a m agyar állam - 
igazgatási és EU -illeszkedési gyakorlatró l szóló gondolkodás 
körébe.

E bben a szellem ben boncolgatja Ágh A ttila a m agyar közigaz
gatási reform , Paczolay P é te r a m agyar alkotm ányozás, K égler 
Adám  a lobbizás, L akner Zoltán a m agyar pártpo litika  ké rd ése 
it. Ö sszeállításunk néhány m ás darab ja  az unió m űködését m a
gát vizsgálja: Laczkóné Tuka Ágnes az E urópai P arlam ent, Lux 
Ágnes pedig  a korm ányközi konferenciák  vonatkozásában. 
P rág er László világgazdasági k itek in tése ugyanakkor joggal 
hangsúlyozza, hogy nem csak E U -szin tvan , hanem  „globális” is, 
m ás szóval az unióhoz való csatlakozás nem  szünteti m eg azokat 
a tágabb illeszkedési problém ákat, am elyek a m agyar gazdaság 
tizenöt évvel ezelőtti k inyílásával keletkeztek. M ostantól kezd
ve részei vagyunk az európai közösségnek, ezzel együtt a globá
lis világ reáladottságaihoz kell felzárkóznunk.

Az E urópai Unióhoz való csatlakozás p illanatában  M agyaror
szágot két gondolkodási hiba fenyegeti. Az egyik, hogy túl köny- 
nyedén fogadjuk az esem ényt, nem  vesszük észre, hogy so rsfo r
dulón állunk, hiszen M agyarország első ízben lép be a p e rifé ri
áról E urópa centrum ába, oda, ahol a döntéseket hozzák. A m á
sik az a képzelődés, am ivel a csatlakozás ellenfelei riogatják  a 
közvélem ényt, hogy M agyarországnak ki kell lépnie eddig én jé
ből, hogy búcsút kell vennie m indattól, am i benne sajátosan  
nem zeti és hagyom ányos. Az első gondolati hiba azért veszé
lyes, m ert átsik lik  a csatlakozás egyik legfőbb hozam án: fenn
ta r tja  a m agyar politikai osztály kisállam i kom plexusát, s ezál-
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tál akadályozza az unió in tézm ényrendszerébe való egyenrangú 
beilleszkedést. A m ásik  gondolati h iba azért káros, m ert ham is 
félelm eket kelt. Az Európai Unióba való belépés egyetlen tag 
nem zet esetében  sem  j á r t  jellegváltással: ki-ki m arad t aki volt, 
s fog is m aradni. A közösségi kapcsolatok kialakulása egyetlen 
országot sem  te tt szín telenné és szagtalanná, egyetlen ku ltú rá t 
sem  kényszeríte tt arra , hogy m agából bárm it is feladjon, s ez 
nem csak a nem zetm éretü , hanem  a regionális vagy a helyi kö
zösségekre nézve is igaz. Wien bleibt Wien...

A változás az, hogy m indenki közelebb kerü l a többiekhez. A 
határok  relativ izálódásával fokozatosan eltűnik  a különbség a 
belföldi és a kúlországi utazások között, s ha m ajd  a m unkaügyi 
korlátozások is e ltűnnek (valószínűleg gyorsabban, m in t aho
gyan m a látszik), akkor egy tanu ln i vágyó és tapasztalatokra  
igényt tartó  fiatal m agyar pásztázási köre a m ainak  a tízszere
sére  növekszik. M ajd’ egy évszázadnyi k iesés u tán  lassan  
m egint hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy birodalmi m ére tű  á l
lam közösség részei vagyunk, am inek következm ényei az élet 
m inden  vonatkozására  k iterjednek . E nnek a birodalom nak 
nincs császára, ezzel szem ben van parlam entje , közösügyi ad 
m inisztráció ja és korm ányokat összefogó tanácsa. S m indenek- 
fölött: közös állam polgársága.

Ezek a -  húsz évvel ezelőtt m ég utópiának is valószínűtlen  -  
perspek tívák  term észetesen  nem  szüntetik  m eg azokat a gya
korla ti alkalm azkodási problém ákat, am elyekkel a m agyar á l
lam igazgatás a csatlakozás p illanatában  szem be ta lá lja  m agát. 
Gondolni rá juk  m égis azért érdem es, hogy az elindulás „rögös 
ú tja in ” tú l azt a célt is lássuk, am ely  felé ezek az u tak  vezetnek, 
s am ely  m ostantól fogva elérhetőbb  közelségbe kerü lt, m in t ed 
dig bárm ikor.

Kende Péter



PACZOLAY PÉTER

A magyar alkotmány jövője és az uniós 
csatlakozás

A M agyar K öztársaságnak az E urópai Unióhoz való csatlakozá
sa u tán  a m agyar alkotm ány m ár soha többé nem  lesz az, am i 
volt. A csatlakozás napjátó l a m agyar alkotm ányos rendszer 
m egváltozik. Új helyük és szerepük  lesz az egyes in tézm ények
nek, de am i ennél is fontosabb, a m agyar állam  alapvető tu la j
donságai, jellem zői közül például a szuverenitás m egváltozik.

A szuverenitás je lleg e  központi kérdés a csatlakozás után. Az 
állam ok jog i helyzetét alapvetően m eghatározó jogágak, vagyis 
az alkotm ányjog és a nem zetközi jo g  egyarán t az állam i szuve
ren itás  parad igm ájában  gondolkozik. Ez a kérdés tudom ányos 
értékelésé t is nehezíti, m ert a hagyom ányos fogalm i készletek  
nem  igazán alkalm asak a m egváltozott helyzet érte lm ezésére . A 
m ásik  nehézség, hogy a jogtudom ányi, illetve a politikatudom á
nyi elem zés m ás-m ás szem m el közelít a kérdéshez. A jog tudo 
m ány alapvetően a „joggal m int o lyannal” foglalkozik, a politi
katudom ány pedig -  m in t á lta lában  a társadalom tudom ányok -  
gyanakvással figyeli a jog i érveket. M eggyőződésem, hogy ha 
valahol, akkor az in tegrációval összefüggő kérdések  v izsgálata
kor a jogi, az állam elm életi és a politikatudom ányi szem léletet 
közelíteni kell. R észletesebb indokolás helyett álljon itt csak 
annyi, hogy az in tegráció  elsősorban m int jo g ren d  je len ik  meg. 
H a ennél több lesz, akkor az egy alkotm ányi konstrukcióban fog 
m egtestesülni. A tagállam ok politikai ren d szeré t is elsősorban 
az alkalm azandó közösségi jogon keresztü l változtatja  m eg az 
in tegráció .1

A csatlakozás m iatti változások értékelése  azonban nem  vá
lasztható el attól az általános, alkotm ányjogi, állam elm életi és 
politikatudom ányi dim enzióval rendelkező kérdéstől, hogy ál
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tá lában  mi a m agyar alkotm ány je len leg i állapota és mi lesz a 
jövője.

A továbbiakban három  szem szögből vesszük szem ügyre a 
kérdést. Az egyik a m agyar alkotm ány helyzete és jövője. A m á
sodik a csatlakozás utáni változások az alkotm ányos ren d szer
ben. Ezzel összefüggésben a harm adik  kérdés a szuverenitás.

MI A BAJ AZ ALKOTMÁNNYAL?

Az 1989. évi a lkotm ányreform  óta folyam atosan fogalm azódnak 
m eg kritikák  a hatályos alkotm ányunkkal szem ben, részben  a 
szaktudom ányokban, részben  a politikai közbeszédben. M ind
két je len ség  örvendetes és indokolt. H asznos is abból a szem 
pontból, hogy az alkotm ány kérdésé t nap irenden  ta r tja  és tu d a 
tosítja fontosságát.

Az 1989. évi XXXI. törvénnyel k ialak íto tt alkotm ányos rend  
az e lm últ közel m ásfél évtizedben erős gyökereket eresztett, 
m egszilárdult. Ezen nem  változtat a sok ez ellen ható tényező 
sem. Ezek között em líthető, hogy az alkotm ányt sok vonatkozás
ban -  és nem  m indig átgondoltan -  m ódosították (elretten tő  pél
daként em líthető a népszavazás ú jraszabályozása); a szakm a 
egy része eleve negatívan  értékeli a lé tre jö tt alaptörvényt, m int 
toldozott-foltozott valam it; politikai e llenérzéseket vá lt ki az a l
kotm ánynak m ind a m ai napig  1949-re történő  datálása; szak
m ai és politikai okokból is ú jra  és ú jra  felbuzdul a lelkesedés új 
alkotm ány m egalkotására. F e lm erü lt továbbá az állam gépezet 
esetleges m egbénulásának  veszélye és a destabilizálódás is. 
Volt, aki azért aggódott, hogy az alap törvény teszi lehetővé a 
szétforgácsoltabb pa rlam en t m űködését és így tovább.

A k ritikák  rám u ta tnak  a szöveg technikai-szakm ai k é té rte l
m űségeire, bizonytalanságaira, m elyek hatásköri tisz tázatlan
ságokhoz, alkotm ánybírósági aktivizm ushoz, az alkotm ány te 
k in té lyének  csökkenéséhez és h a tás ta lanságához  vezetnek. 
Ezek orvoslását egy alkotm ányrevízió szolgálná. Ehhez az ak tu 
a litást itt és m ost az uniós csatlakozás adhatná. Az ugyancsak 
e rede ti és egyedülálló lenne, hogy a csatlakozás okán egy o r
szág új a lap törvényt fogadjon el.

Ezek a tényezők azonban nem  te tték  kérdésessé  az 1989-es a l
kotm ány alapszerkezetét, vagyis az alkotm ány lényegét. Ebben 
a m ásfél évtizedes perspek tívában  kell ú jra  e lism erni a „látha
ta tlan  a lkotm ány” kifejezés, képes beszéd é rte lm ét és fontossá
gát. A fogalm at Sólyom László vezette  be 1990-ben a ha lá lbün
te tés  alkotm ányellenességét kim ondó alkotm ánybírósági h a tá 
rozathoz fűzött párhuzam os vélem ényében .2 Az uniós csatlako
zás évében m ár m egfogalm azható, hogy a m agyar alkotm ányos 
rendszer elvi alap jai m egszilárdultak . Az 1989. évi m ódosítás 
p ream bulum ában  „hazánk új alkotm ányának e lfogadásé”-ra
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történő u talás je len tősége  fokozatosan elhalványul, és a folya
m atos alkotm ányozással és alkotm ánybírósági érte lm ezéssel ki
a lakult „láthatatlan  alko tm ány” le tt a m agyar á llam rend alapja. 
Az em elle tt elkötelezett politikusok, alkotm ányjogászok, politi
kai gondolkodók -  a m agyar politikai ku ltú rában  szokásos kife
jezések  analógiájára -  a „nyolcvankilenceseknek” nevezhetők.

Ami sa já t álláspontom at illeti, azt m ár egy 1994 jan u á rjá b a n  
rendeze tt tanácskozáson k ife jte ttem .3 Az e lte lt tíz év során  n é 
zeteim  nem  változtak meg. Úgy véltem , hogy -  részben a tö rté 
neti alkotm ány m agyar közjogi hagyom ányát is folytatva -  az 
íro tt alkotm ány hiányosságait a bírói (vagyis alkotm ánybírói) 
jogérte lm ezés küszöbölheti ki. „Ez -  tetszik, nem  tetszik  -  azt j e 
lenti, hogy a m agyar alkotm ányozás jövője nagym értékben  az 
alkotm ánybírósági gyakorlat foglya. Nem tartom  teh á t sem  in 
dokoltnak, sem  kívánatosnak az alapvetően új alkotm ányt -  az 
csak technikai tökéletesítés, és néhány tisztázatlan  alapelv ú j
ragondolása legyen”.4 Az elm últ évtized a la tt vélem ényem  any- 
nyiban változott, hogy m ost m ár nem  tartom  je len tő snek  a 
pream bulum ban  a „hazánk új alkotm ányának elfogadásáig” ki
tételt. Ebből m a m ár form álisan sem  vezetném  le -  m in t te ttem  
1994-ben -  azt, hogy a hatályos alkotm ány ideiglenes és á tm e
neti lenne. Ellenkezőleg, az alkotm ány pream bulum a ü resed e tt 
ki, legalábbis ebben a vonatkozásban.

Ami tagadhatatlan , az, hogy a m agyar alkotm ány tú l könnyen 
m ódosítható. Persze ehhez az összes országgyűlési képviselő 
kétharm adának  szavazatát (alkotm ány 24. §) biztosítani nagyon 
nehéz, egyes politikai konstellációkban szinte lehetetlen . Az al
kotm ány m erevebbé téte le  nem  szükséges az a laptörvényi j e l 
leg kiem elése m iatt sem, m ert az alkotm ány m egváltoztatásá
hoz a fen t em líte tt m inősíte tt többség szükséges, m íg az ún. 
„kétharm ados” törvények elfogadásához elég a je le n  lévő o r
szággyűlési képviselők kétharm adának  szavazata.5 Az alkotm á
nyozás és a törvényhozás összem osódása ugyanakkor erősíti azt 
a tételem et, hogy a m agyar alkotm ány -  ön tudatlanul -  nem  kis 
m értékben  m a is a tö rténeti alkotm ány hagyom ányára és filozó
fiá jára  épül.6 E nnek tipikus je le  a törvényhozó és az alkotm á- 
nyozó azonossága. Az íro tt és a tö rténeti alkotm ány szem beállí
tása  viszonylagos, bárm ilyen paradoxonnak hangzik is. Az 
A m erikai Egyesült Á llam oknak tartó ssága  m iatt csodált alkot
m ányát azért nem  kelle tt sokszor kiegészíteni, m ert „élő alkot
m án y ” (living constitution) , am ely az értelm ező bírói döntések
től és döntésekben él. Az am erikai alkotm ányjogban is é rtekez
nek a bírói döntésekben m egfogalm azott íra tlan  alkotm ányról 
(unwritten constitution).7

E nnek a helyzetnek m egvannak a m aga következm ényei. Vi
ta thata tlan , hogy a törvényhozói-alkotm ányozói tévedés lehető
sége nagy. Az alkotm ánym ódosítás viszonylagos könnyűsége 
gyakrabban  eredm ényez m eggondolatlan, „rossz” m ódosítást,
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m int ha az csak különös nehézségek á rán  lehetne kivitelezhető. 
Rossz döntés, tévedés olyan stab il és m erev  alkotm ánynál is 
előfordult persze, m in t az A m erikai Egyesült Államok esetében, 
m ondjuk az 1919. évi tizennyolcadik alkotm ánykiegészítésnél, 
m ely a szesztilalm at vezette  be, hogy azután 1933-ban eltöröl
jék . H a el is fogadjuk, hogy „technikai érte lem ben  szinte egye
dülállóan ellen tm ondásos” a m agyar alkotm ánynak a m ódosí
tá sra  vonatkozó szabályozása8, ez m ég nem  indokolja az új a l
kotm ány m egalkotását, elegendő lenne ebben  a vonatkozásban 
a m ódosítási szabályokat tisz tába  tenni, adott esetben  ak á r to
vább nehezíteni.

A m ásik  következm ény az alkotm ány nyitottsága. Ez lehetővé 
teszi a folyam atos alkotm ányozást, az alapok m egőrzésével. A 
m ég alakulóban levő politikai és társadalm i, illetve nem zetközi 
folyam atokra ez a m egoldás rugalm asabban  tud  válaszolni, 
m in t egy lezá rt alaptörvény. A rugalm asság  irányába m uta t a 
társadalm i változás és a külső politikai változásokra történő 
gyors reagálás lehetősége is.

Ami pedig  az alkotm ány érték ren d szeré t illeti, nem  értek  
egyet az alkotm ány lecsupaszításával szikár technikai szabá
lyokra, hanem  ellenkezőleg, épp azt érzem  alkotm ányozásunk 
egyik problém ájának, hogy nem  kellően értékközpontú, nem  tö
rekszik -  m egfelelő m egvitatás és közbeszéd nyom án -  m egfo
galm azni a politikai közösség értékeit. Ezek az é rtékek  azonban 
fokozatosan, hosszadalm as folyam atban kristályosodnak ki, és 
nem  is célszerű  azokat egy adott tö rténelm i helyzetben m egm e
revíteni.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA A NEMZETI 
ALKOTMÁNYOKBAN

A jo g ren d  csúcsán elhelyezkedő „legfőbb tö rv én y ”, az alkot
m ány rögzíti az állam hatalom  fő vonásait, a hatalom  forrását, az 
állam  függetlenségét és az állam hatalom  korlá tá it is. így  logi
kusnak tűnik, hogy a nem zetközi vagy állam ok fölötti szerveze
tekhez és intézm ényekhez való viszony rendezése az alkotm ány 
egyik feladata lenne. T isztázniuk kellene a belső jognak  a nem 
zetközijoghoz való viszonyát is. Mégis, az alkotm ányok sokszor 
bizonytalanok ezen alapvető kérdések  rendezésében. Még az is 
m egkockáztatható, hogy gyakran az alkotm ányok nem  rendezik  
egyértelm űen a szuverenitás alapkérdéseit.

A hagyom ányos nézet szerin t az állam  hatásköreinek  gyakor
lása kizárólagosan az állam  intézm ényeit illeti meg. Az 1950. 
m ájus 9-ei Schum an-nyilatkozattal m egindult és röviddel u tána 
intézm ényesedő európai in tegráció  több vonatkozásban m eg
változtatta  a szuverenitás hagyom ányos felfogását a kizárólago
san gyakorolt állam i főhatalom ról. Ezzel a ténnyel az ország
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alap törvényének  is szám olnia kell. Az egyes uniós országok al
kotm ányai m égis eltérő  módon közelítenek a kérdéshez.

A történetileg , a 16. századtól k ialakult felfogás szerin t a szu
veren itás oszthatatlan  főhatalom . E szerin t a szuveren itást nem  
lehet részben  átruházni. Az alkotm ányok inkább a szuverenitás 
fo rrásá ra  (vagyis a népre) utalnak. Az E urópai K özösségekben 
való részvéte lt az uniós országok alkotm ányai úgy írják  le, m int 
a szuverenitásból eredő hatáskörök gyakorlásának részleges á t
ruházását. Sok je len leg i uniós tagállam  alkotm ánya csak á lta lá 
nos felhatalm azást tarta lm az  a nem zetközi szervezetekre  tö rté 
nő hatáskörgyakorlás á truházásáró l (Dánia, Hollandia, Görög
ország, Luxem burg, Olaszország, Spanyolország, Svédország). 
M ás országok alkotm ányai kifejezetten  az E urópai K özösségek
re  vagy az E urópai U nióra vonatkozó szabályokat tarta lm aznak  
(A usztria, Belgium , F ran c iao rszág , F innország , Íro rszág , 
NSZK, Portugália). A közösségi jo g  nem  azonos term észe tű  a 
nem zetközi joggal, azonban a belső jo g  és a nem zetközi jo g  mo- 
n ista  vagy dualista  term észetérő l valam ely  állam ban vallo tt fel
fogás befolyásolja a közösségi jo g  m egíté lésé t is. A hagyom á
nyosan m onista felfogást valló országokban (Benelux államok, 
F ranciaország, Spanyolország) könnyebben elism erik  a közös
ség ijog  elsőbbségét a belső jog rend , akár az alkotm ány fölött is. 
A jóval nagyobb szám ú többi országban, m elyek a dualista  fel
fogást követik, a belső jo g  és a közösségi jo g  viszonya két egy
m ástól különálló, noha összekapcsolódó és együttm űködő jo g 
rendszer kapcsolataként je le n ik  m eg.9

Az E gyesült K irályság, m elynek n incs kartá lis  alkotm ánya, az 
E urópai K özösségekről szóló törvényben szabályozza a vonat
kozó kérdéseket. Ez egyebek m elle tt kim ondja -  m ás országok
tól e ltérően  -  a közösségi jo g  kikényszeríthetőségét, vagyis, 
hogy az e lism ert és hozzáférhető legyen, lehetővé kell tenn i é r 
vényesü lését és b e ta rtá sá t (2. §). Az angol jogban  ez logikus, 
m ert nem  alkotm ányi szabályról van szó. K evésbé érthető , hogy 
a m agyar csatlakozási klauzula előkészítése so rán  is kom olyan 
felm erü lt hasonló rendelkezésnek  az alkotm ányba építése.

A csatlakozás előtt álló országok alkotm ányai többféle m egol
dást követnek. A szakirodalom 10 m odellértékűnek tekinti a len
gyel alkotm ány m egoldását, m ely időben is az első volt. Ez lehe
tővé teszi, hogy az állam hatalom  szerveinek bizonyos hatásköre
it á truházzák nem zetközi szervezetre vagy intézm ényre (90. §). 
Ehhez közel áll a cseh m egoldás. Más országok -  így elsősorban 
a balti állam ok -  alkotm ányai óvatosabbak, és a csatlakozást a 
nem zeti alkotm ányban m egfogalm azott alapelvektől, az állam  és 
a függetlenség érdekeinek  védelm étől teszik függővé.

A csatlakozás m iatt szükséges alkotm ánym ódosítások m ásik 
dim enziója azon alkotm ányi szabályok m ódosítása, m elyek a 
választójog gyakorlásával, egyes állam i intézm ények (például a 
nem zeti bank) hatáskörének  változása m iatt szükségesek.
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Végül az alkotm ánym ódosítások p rocedurá lis  szabályokat 
ta rta lm azhatnak  az uniós csatlakozással összefüggő döntések 
m eghozatalának m ódjáról (népszavazás, m inősített tö rvényho
zási többség).

A „nyolcvankilences” alkotm ány egy lényegi átalakuláson 
azonban át kelle tt hogy m enjen, és ez az uniós csatlakozással 
függ össze. Az 1989. évi XXXI. törvény patetikus hangvételű  in 
dokolása szerin t „A M agyar K öztársaság szuverén  állam . K öte
lessége biztosítani, hogy e szuverenitás m inden korlátozástól 
m entes legyen .” E szuverenitás ta rta lm i elem ei az indokolás 
szerin t „a nép szabadsága és hatalm a, az ország függetlensége, 
valam int te rü le ti sé rth e te tlen ség e”.11 Ezt je len íti m eg 1989. ok
tóber 23. óta az alkotm ány 2. §-ának azon szabálya, hogy „a M a
gyar K öztársaság független, dem okratikus jo g á llam ”.

A rendszerváltozással egyidejűleg ugyanakkor -  széles politi
kai és társadalm i konszenzus a lapján -  m egindultak  az előké
születek  a rra , hogy M agyarország m inél előbb az európai in teg
ráció tagja lehessen. Ennek eredm ényekén t 1994 jan u á rjá b a n  
az 1994. évi I. törvénnyel az O rszággyűlés k ih irde tte  egyrészről 
a M agyar K öztársaság, m ásrészrő l az E urópai Közösségek és 
azok tagállam ai között tá rsu lás  létesítésérő l szóló, B rüsszelben 
1991. decem ber 16-án a lá írt európai m egállapodást. 1994 m ár
ciusában azután az O rszággyűlés a korm ány e lő terjesztésére  
felhatalm azta a M agyar K öztársaság korm ányát, hogy a M a
gyar K öztársaságnak az E urópai Unióhoz történő  csatlakozásá
ra  irányuló kére lm ét az E urópai Unió Tanácsához benyújtsa .12 
Az esem ények (tárgyalások, jogharm onizáció  stb.) ettől kezdve 
a m aguk rögös ú tján  ha lad tak  a 2004. m ájus elsején  bekövetke
ző csatlakozásig. Az ez a la tt m űködő korm ányok, akárcsak  a 
közvélem ény, tisz tában  volt azzal, hogy a szuveren itásnak  az a 
form ája, am elyet 1989-ben h ird e te tt ki az alkotm ány, a csatla 
kozás u tán  nem  lesz fenntartható . M egindult a szakm ai előké
szítő m unka is a szuverenitás közjogi korlátozására.

Az alkotm ánym ódosítás tö rtén e té t h istó ria i alapossággal m u
ta tja  be K ecskés László tanu lm ánya.13 A vele párhuzam osan  
szü le te tt tanu lm ány  Chronowski Nóra és P e tré te i József to llá
ból pedig  a következtetéseket is levonja: a stab il alaptörvényhez 
szükséges m inim ális konszenzus helyett sok sebből vérző poli
tikai kom prom isszum  született. A szerzők joggal á llap ítják  meg: 
„Az eredm ényt tek in tve azonban úgy tűnik, hogy a négypárti 
konszenzus csak  az alkotm ánym ódosítás szükségességére vo
natkozott, a revízió szakm ai színvonalának, ta rta lm i ak tualitá 
sának  g a ran tá lá sára  nem  te r jed t k i.”14

A m agyar alkotm ányból és az alkotm ánybírósági gyakorla t
ból nem  következett au tom atikusan az általános in tegrációs 
(csatlakozási) k lauzula szükségessége. Sokkal inkább a rró l volt 
szó, hogy a csatlakozásra á lta lában  felhatalm azást adó in teg rá
ciós klauzula révén a csatlakozást követően a dem okratikus le
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gitim áció követelm énye teljesü ljön  az E urópai Közösségek köz
hatalom -gyakorlása tek in tetében .

E nnek m egfelelően azért tek in the ttük  szükségesnek a csatla
kozási k lauzula felvételét a m agyar alkotm ányba, hogy az á lta 
lános alkotm ányi felhatalm azás e leget tegyen az A lkotm ánybí
róság 30/1998. (VI. 25.) AB határozatából eredő  követelm ény
nek, és alkalm azási te rü le tén  az alkotm ány 2. § (1) és (2) bekez
déseinek  rendelkezéseivel -  vagyis a független, dem okratikus 
jogállam  és a népszuveren itás elvével -  összefüggésben is alkot
m ányosjogalapo t te rem tsen  a közösségi közhatalom -gyakorlás
ra. Az A lkotm ánybíróság szerin t „általánosan irányadó követel
m ény, hogy a hazai jogalkalm azásban  a hazai jogalanyokkal 
szem ben érvényesíthető  m inden  közjogi norm a a népszuveren i
tá sra  visszavezethető, dem okratikus legitim áción a lapu ljon”. A 
dem okratikus legitim áció követelm énye pedig  a M agyar Köz
társaságban  alkalm azandó jog i norm ákat illetően a rra  vezet, 
hogy „azok m egalkotása a közhatalom  végső fo rrásá ra  v isszave
zethető legyen”.15

Politikai és szakm ai csaták  u tán  2002. decem ber 17-én elfoga
dott csatlakozási klauzulából16 a következő feltéte lek  és felha
talm azások em elhetők ki:

a) nem zetközi szerződés a lapján (és nyilván annak  kere te i kö
zött) ,

b) az E urópai U nióban tagállam ként való részvétel é rdeké
ben (ezzel m egőrizve a tagállam i önállóságot, nem  olvad
ha t föl állam fölötti politikai alakulatban),

c) az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és 
kötelezettségek teljesítéséhez ,

d) szükséges m érték ig  (ez lényeges korlátozást ta r t  fenn),
e) egyes hatáskörök (vagyis nem  a szuverenitást, hanem  an

nak egyes ha tásköreit ruházza át),
f) többi tagállam m al közös gyakorlása,
g) illetve az unió intézm ényei ú tján  történő önálló hatáskö r

gyakorlás válik lehetségessé alkotm ányosan.

M egjegyzem, ez utóbbi két fe lté te lt az Igazságügy-m inisztéri
um  által 2003 áprilisában  előkészített újabb alkotm ánym ódosí
tás tervezete  összevonná abba a form ulába, hogy „egyes, alkot
m ányból eredő hatásköreit az E urópai Unió intézm ényei útján 
a többi tagállam m al közösen gyakoro lhatja”. Ezzel az alkot
m ány szövege elhagyná azt a különbségtételt, am it a korm ány
közi, illetve a szupranacionális intézm ényekre történő h a tás
kör-átruházás között tesz a hatályos szöveg.

A klauzula egyes elem einek érte lm ezése a jövőben  valószínű
leg m ég sok izgalm as v itá t eredm ényezhet, különösen invenció- 
zus alkotm ánybírósági hozzáállás esetén, legyen szó a nem zet
közi szerződés keretfe lté telérő l, a közös hatásgyakorlás m iben
létéről, a korlátok m egvonásáról, a „szükséges m érték ” m égha-
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tározásáról. Külön érte lm ezés tárgya  lehe t az EK -szerződés 10. 
cikkében foglalt „hüségklauzulá”-ból eredő kötelességek kö ré
nek m eghatározása („a tagállam ok m egkönnyítik  a közösség 
feladatainak  te lje s íté sé t”).

A m ásik  alkotm ányos súlyú kérdés a közösségi jog , illetve a 
belső jo g  és azon belül az alkotm ány viszonya. Pontosabban, 
nagy je len tősége  van annak, hogy a közösségi jo g  elsőbbségét az 
autonóm  közösségi jog rendszerbő l vezetjük-e le vagy a csatla 
kozási k lauzula felhatalm azásából. Ez utóbbi esetben  ugyanis a 
felhatalm azó állam  korlátokat is szabhat.17

Az uniós országok gyakorla tá t á ttek in tve18 összefoglalóan 
m egállapítható, hogy az E urópai B íróság által a közösségi jog  
elsődlegességéről kidolgozott elveket m indegyik uniós ország 
és annak  bíróságai elfogadják. E nnek következtében a közössé
g ijo g  közvetlen érvényesülése  e lté r  á lta lában  a nem zetközi jo g 
ra  vonatkozó szabályoktól. T erm észetesen  vannak  fenn tartások  
az egyes országok gyakorlatában.

Az uniós országok példái és a szakirodalom  alap ján  azonban 
világos, hogy a közösségi jo g  érvényesü lésé t -  épp az E urópai 
B íróság joggyakorlata  a lap ján  -  m ás elvek uralják , m in t am e
lyek a nem zetközi szerződések és a belső jo g  viszonyát á lta lá 
ban jellem zik .

K érdéses volt ezek után, hogy a közösségi jo g  elsődlegességé
nek és közvetlen hatályának  elve m ikén t kerü ljön  e lism erésre  a 
m agyar alkotm ányos rendszerben? Az uniós csatlakozás m iatti 
alkotm ánym ódosítás előkészítése so rán  a több a lternatíva  m e
rü lt fel. A korm ány tervezete  szerin t az alkotm ány tarta lm azta  
volna a közösségi jo g  elsődlegességének té te lé t úgy, hogy egy
ben az alkotm ányban a közösségi joggal összeegyeztethető m ó
don k e rü lt volna korlá tozásra  az A lkotm ánybíróság ha táskö re .19

Az in tegrációs klauzula h iányában  nehezen lenne egyébként 
k ikerü lhető  a közösségi jo g  vizsgálata a m agyar alkotm ány sza
bályai alapján, hiszen az alkotm ány 2. § (1) és (2) bekezdésének 
érvényesülése  a közösségi jo g  esetén  is vizsgálható lenne. Ez v i
szont az E urópai Közösségek B íróságának gyakorlata szerin t a 
közösségi jo g  e lsőbbségével ö sszeeg y ez te th e te tlen . A 
Simmenthal-ÜLgy (1978) óta az E urópai B íróság gyakorlata, 
hogy a nem zeti b íróságnak m ellőznie kell a közösségi joggal e l
len tétes nem zeti jogszabályok alkalm azását. Ehhez nem  szüksé
ges, hogy a nem zeti bíróság kérje  vagy m egvárja, m íg törvény
hozási úton vagy m ás alkotm ányos eszközzel az ilyen jogsza
bályt előbb hatályon kívül helyezzék.20

A fenti é rvek  alapján m egnyugtató, hogy végül -  szakm ai e l
lenérvek  és az ellenzék nyom ására  -  alkotm ányi szin ten  nem  
tö rtén t u talás a közösségi jo g  érvényesü lését m eghatározó el
vekre, különösen nem  a közösségi jo g  elsődlegességére.
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SZUVERENITÁS ÉS „TÖBBSZÖRÖS” ALAPJOGVÉDELEM

„Az in tegráció  célja a szuverén  hatalom ról egy közös főhatóság 
ja v á ra  történő lem ondás. M árpedig az európai országok évszá
zadokon át v iseltek  véres  háborúkat, hogy kivívják függetlensé
güket és -  am i ugyanazt je le n ti -  létrehozzák belső egységüket. 
Nem várható  hát, hogy sajnálkozás és szorongás nélkül lem ond
ja n a k  ennek az önállóságnak akár egy szeletéről is; az az é rzé
sük, hogy ezzel m egtagadják  az eszm ényített és dicső m ú lta t.”21 
R óbert Schum an sosem  csinált titko t abból, hogy az európai in 
tegráció  á ra  a szuveren itásró l való lem ondás. Az in tegrációban  
é rin te tt tagállam ok azonban ezt nehezen  em észtik  meg, vagy 
úgy tesznek, m in tha ezt az á ra t nem  kellene m indenáron  m egfi
zetni.22

A szuverén  állam ok kapcsolatának  vesztfáliai m odelljét nem  
az európai in tegráció  halad ta  meg, a nem zetközi viszonyok jog i 
szabályozása m ár korábban  tú llépe tt ezen, például az em beri 
jogok nem zetközi egyezm ényekben tö rténő  rögzítésével. A 
nem zetközi szerződések és egyezm ények ugyan egyre erőseb
ben nyúltak  bele az állam ok hagyom ányos szuveren itására  ta r 
tozó kérdésekbe, az állam ok alkotm ányi függetlensége m egm a
rad t.23 Alkotm ányi függetlenség m ás állam októl és a nem zetkö
zi szervezetektől. Az állam ok ennek  érte lm ében  m aguk dönthet
nek alkotm ányukról és annak  m ódosításáról, és a nem zetközi 
jog i kötelezettségek e lism erésé t is az alkotm ányból vezethetik  
le. Ebben a közelítésben m ég a nem zetközi szervezet elsőbbsé
gének alkotm ányi e lism erése is tu la jdonképpen az alkotm ány 
felsőbbségét erősíti, m ert az alkotm ányból e red  a nem zetközi 
szervezet elsőbbsége és nem  fordítva, nem  a nem zetközi szer
vezethez tartozásból vezetem  le az alkotm ány érvényességét.24

Az íro tt nem zetközi jo g  a legutóbbi időkig nem  defin iálta  a 
szuverenitás fogalm át.25 A velencei bizottság a nem zeti k isebb
ségek szám ára  az anyaállam ok á lta l biztosított kedvezm ényes 
bánásm ódról szóló je len téséb en  úgy fogalmaz, hogy az állam ok 
kizárólagos szuverenitással, ennélfogva joghatósággal ren d e l
keznek a nem zeti te rü le tü k  felett. E gyetlen m ás állam  vagy 
nem zetközi szervezet sem  gyakorolhat joghatóságot egy m ásik  
állam  terü le tén  az é rin te tt állam  beleegyezése nélkül.26

Az uniós csatlakozás ró-e közvetlen feladatot az alkotm ányra? 
Az európai in tegráció  „alkotm ányosodása” a jo g  útján  m ent 
végbe, és az E urópai Közösségek B írósága volt -  közhellyel é l
ve -  az in tegráció  m otorja. Az ism ert m eghatározás szerin t az 
in tegráció  „ jogrend”. A tagállam ok egyik legfontosabb feladata 
és kötelessége a jogharm onizáció . A közösségi jo g  nem zeti jo 
gokkal szem beni elsődlegességének té te le  ugyan nem  a közös
séget vagy uniót létrehozó szerződésekbe foglalt, hanem  az E u
rópai B íróság által kidolgozott olyan alapelv, m elyet a tagállam 
ok elfogadtak. B ár nagyon határozo tt vélem ények ism ertek  a r 



PACZOLAY PÉTER 40

ról, hogy a közösségi jog  elsődlegessége a nem zeti alkotm á
nyokkal szem ben is érvényesül, a nem zeti alkotm ányok harm o
nizálására, egyáltalán m ódosítására a közösségi jo g  nem  állított 
fel követelm ényt. A szerződések hatályos szövegéből inkább ép 
pen a nem zeti alkotm ányok érin tetlenségének  óvása vezethető 
le. Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke a szubszidiaritás 
alapelvének tisz te letben  ta r tá sá t m ondja ki, a 6. cikk (3) szaka
sza szerin t pedig „az unió tisz te letben  ta rtja  tagállam ai nem ze
ti id en titá sá t”. Az E urópai Közösség alapító szerződésének 5. 
cikke szerin t a közösség a szerződés által ráruházo tt hatáskörök 
és az abban  m eghatározott célok kere te i között j á r  el.

Az európai in tegráció  m iatti szuverenitáskorlátozás hom á
lyossága, a közösségi jo g ren d szer és a nem zeti alkotm ány viszo
nyának tisz tázatlansága m elle tt az alkotm ány egyik fő szabályo
zási te rü le té t je len tő  alapjogok te rén  is fokozódó bizonytalanság 
figyelhető meg.

Az alkotm ányok egyik hagyom ányos feladata  az egyén és á l
lam  viszonyának szabályozása, az alapjogok garan tálása. Az 
alapjogok védelm ét ellátó nem zeti bíróságok és alkotm ánybíró
ságok e té ren  m eglehetősen határozott és következetes á llás
pontot a lak íto ttak  ki -  csak  egy u ra t szolgálhatnak: sajá t a lap 
törvényüket. Az alapjogok váltak  az alkotm ánybírósági gyakor
latnak  a közösségi intézm ény- és jog rendszerhez  való viszonyu
lása próbakövévé. M indez elsősorban annak  köszönhető, hogy a 
közösségi jo g  m eglehetősen nehezen szán ta  rá  m agát az alapjo
gok elism erésére.

V alójában az em beri jog i védelem  olyan m egsokszorozódása 
indult meg, am i előbb-utóbb a helyzet tisz tázásá t teszi szüksé
gessé. A nem zeti alkotm ányok feladata  az alapjogok védelm e. 
E rre  ráépü l az em beri jogok európai egyezm ényének jogvédő 
m echanizm usa, a strasbourg i b íróság joggyakorlatával. Az E u
rópai Közösségek B írósága pedig  1969 óta ism eri el, hogy az 
alapvető jogok védelm e az E urópai Közösség általános jogelvei 
közé tartozik .27 H a az Alapvető jogok k a rtá ja  -  az alkotm ányos 
szerződés részekén t - esetleg  kötelező közösségi jo g  része lesz, 
im m ár a harm adik  jogvédő dokum entum  fog érvényesülni, leg
alábbis a közösségi joggal összefüggő kérdésekben . T isztázandó 
lesz a három  védelm i szin t kapcsolata. Sőt, föderális állam ok
ban, m in t például N ém etország, ehhez já ru l  a Landok jogvédel
mi tevékenysége is.

Párhuzam osságok, következésképp zavarok léphetnek  föl a 
két európai bíróság között, illetve az európai bíróságok és a 
nem zeti bíróságok viszonyában. H a a k a rta  kötelező e re jű  lesz, 
olyan esetekben, am ikor az eset nem  érin ti a közösségi jogot, a 
bíróságoknak az európai egyezm ényt kell alkalm azniuk, és ezt 
a strasbourg i bíróság vizsgálhatja felül. A közösségi jogo t é rin 
tő kérdésekben  a k a rtá t kell alkalm azni végső soron a luxem 
burgi bíróság előtt. A belföldi bíróságnak viszont a nem zeti a l
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kotm ány, az egyezm ényt és a k a rtá t egyarán t figyelem be kell 
vennie. A k arta  kötelezővé em elésével a ké t európai bíróság 
gyakorlata közti konvergencia veszélye m egnő. M indez a jo g b i
zonytalanság növekedéséhez vezethet.

Jogelm életileg  tovább bonyolódik az E urópában  működő, 
egym ásra  épülő jo g ren d szerek  p lu ralizm usa. A klasszikus 
vesztfáliai m odell szerin t a szuverén  állam ok önálló jo g ren d sze
rei egy-egy zá rt egységet alkottak. A közöttük kapcsolato t az á l
lam i szuveren itást szigorúan tisztelő nem zetközi jog  létesített. 
A jogo t az állam  alkotta és kényszeríte tte  ki, vagyis a jog  a szu
verén  akarata . Az állam ok közötti nem zetközi jo g  az állam oknak 
a nem zetközi szerződésekben kifejezett vagy a szokásjogban 
hallgatólagosan elfogadott egyetértésén  nyugszik. Ez a m odell 
az állam  liberális e lm életére  épül.28 Az állam  az egyenlő jogok
kal rendelkező, önálló egyének politikai közössége. Az állam ok 
nem zetközi közössége pedig az egyenlő és önálló nem zetekből 
áll. „A nem zetközi jo g  alapelve az egyenlőség elve. A m agukat 
állam okként m egszervező független népeknek  vannak bizonyos 
alapvető jogaik. Ez az elv párhuzam ba állítható az alkotm ányos 
berendezkedések  polgárainak  egyenlő jo g a iv a l.”29 Raw lsnak ez 
a m ódszertani szem lélete jó l érzékelte ti a kérdés k lasszikus ke
zelését. Ezt az önálló, politikailag hom ogén állam okból felépü
lő, „vesztfáliai” nem zetközi közösséget tek in ti a nem zetközi jog  
alap jának  a tém ának  szen te lt kései m üvében.30 A nem zetközi 
jo g  á lta l lé trehozo tt, különböző leg itim áció jú  szervezetek  
(ENSZ, NATO stb.) a m ásodik világháború  u tán i időszakban fo
kozatosan korlátozzák a hagyom ányos állam i szuverenitást, 
akárcsak  az em beri jog i instrum entum ok szám ának gyarapodá
sa, és kötelező ere jük  fokozatos növekedése. A hagyom ányos 
nem zetközi jog i szem lélet ugyanakkor gondosan ügyel arra , 
hogy az alapvető nem zetközi jog i elvek ne sérü ljenek . Ezt a ke t
tősséget igazolja a velencei bizottságnak a stá tustö rvényrő l ki
a lak íto tt vélem énye, am ikor a  nem zeti k isebbségek védelm e é r 
dekében foganatosított egyoldalú in tézkedések foganatosítását 
egyebek között az állam ok te rü le ti szuveren itása  elvének tisz te
letben  tartásá tó l teszi függővé.

Az E urópai U nióban m ár je len leg  is három  jó l kö rü lhatáro l
ható no rm arendszer fedi á t  egym ást: a tagállam i jog, a közössé
g ijo g  és az em beri jogok európai egyezm ényénekjoga. Ez utób
bi kettő  esetében  nem  egyszerűen a belső jogba  transzform ált 
nem zetközi norm ákról van szó, hanem  az utóbbi két jo g re n d 
szer bíró alkotta jogáró l is. E  jog rendszerek  nem  szűkíthetők a 
szerződések és egyezm ények norm aszövegére. A közösségi jog  
té te les  szabályaiban sehol sem  talá ljuk  a közösségi jo g  elsődle
gességének és közvetlen hatá lyának  szabályát, a közösséghez 
csatlakozó országok ezt m égis -  és nem  m ondhatni hogy tu d a t
ta lanu l -  elfogadják. Vagyis a té te les  jognál m essze szélesebb 
jog rendszerekhez  csatlakoznak.31 Az E urópában  m űködő jo g 
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rendszerek  -  m u ta t rá  M acC orm ick32 -  különbözőek, egym ástól 
részben  függetlenek, de részben  átfed ik  egym ást, és kölcsönö
sen hatnak  egym ásra. K apcsolatuk nem  egyértelm űen h ie ra r 
chikus, inkább in teraktív . Az E urópai B íróság értelm ezi végső 
fokon a közösségi jogot, a tagállam i alkotm ánybíróság é rte lm e
zi hasonlóképp az alkotm ányi norm ákat, és -  tegyük hozzá -  a 
strasbourg i E urópai E m beri Jogi B íróság értelm ezi az em beri 
jogok európai egyezm ényét.

A ránézésre  is érzékelhetően  bonyolult helyzetet fokozza az, 
ha az alapjogi k a rta  kötelező je lle g ű  lesz. Ezzel a helyzettel k í
ván szám ot vetni a velencei bizottság, am ikor vélem ényt készí
te tt az EU alapjogi k a rta  kötelező je lleg én ek  hatásáró l az eu ró 
pai em beri jog i védelem re .33 Az E urópai Közösségek Bírósága 
is k iép íte tte  a m aga em beri jogokat védő m echanizm usát, noha 
kezdetben úgy tűnt, hogy nem  kíván em beri jo g i esetekkel fog
lalkozni. Az E urópai B íróság lehetőségei azonban korlátozottak, 
m ert csak a közösségi jo g  részé t képező kérdésekkel foglalkoz
hat. E zért olyan EU -állam polgárok, akik közösségi in tézm ények 
részéről szenvedtek jogsére lm et, az európai em beri jog i egyez
m ény hatálya alá eső esetekben a strasbourg i bírósághoz kezd
tek  fordulni.

A strasbourg i bíróság eddig nem  vizsgált olyan indítványo
kat, am elyek a m ásodlagos közösségi jogo t érin tették . H elyette  
érdem ben foglalkoztak azokkal a kérelm ekkel, m elyek a m ásod
lagos közösségi jogo t alkalm azó nem zeti jogalko tásra  vonatkoz
tak . V égül 1999-ben az e lh íre sü lt  M atthew s-ügyben34 a 
strasbourg i bíróság m egállap íto tta  -  igaz, sajátos esetben  -  a 
ha táskörét arra , hogy az elsődleges közösségi jogo t ellenőrizze, 
am ire  a luxem burgi bíróságnak nincs hatásköre. Az alapvető jo 
gok kartá jának  kötelezővé téte le  u tán  több egym ást átfedő esz
köz és fórum  állna rendelkezésre  az EU -polgárok jogainak  vé
delm ére. A bírói fórum ok tek in te tében  -  az ügy tárgyátó l függő
en -  lehetőség lenne a hazai bíróság, illetve a luxem burgi vagy 
a strasbourg i bírósághoz fordulni. A legnagyobb veszély ebben 
a zavaros helyzetben az, hogy a két európai bíróság gyakorlata 
az egyes alapjogok érte lm ezésében  eltérhet, am i jogbizonyta
lansághoz vezethet. K ülönösen nehéz helyzetbe hozhatja ez a 
hazai bíróságokat, am elyek m indkét alapjogi dokum entum ot 
kötelesek alkalm azni, és d ilem m a elé kerü lnének , hogy m elyik 
európai bíróság é rte lm ezését kövessék. A velencei bizottság vé
lem énye a helyzet felo ldására  azt javasolja , hogy az E urópai 
Közösség (illetve a jog i szem élyiség elnyerése esetén  az E uró
pai Unió) csatlakozzon az európai em beri jog i egyezm ényhez. 
Ezzel a strasbourg i bíróság lenne h ivato tt az egységes em beri 
jog i gyakorlat b iztosítására  egész E urópában, beleértve  az uni
ós országokat is. E nnek  a jav as la tn ak  a való ra  vá lásá t valószí
nűleg akadályozni fogja a közösségi jo g  önállósága és a luxem 
burgi bíróság érte lm ezési m onopólium a. U gyanakkor az eu ró 
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pai konvent m ásodik m unkacsoportja  is az egyezm ényhez való 
csatlakozást ítélte  az európai em beri jog i gyakorlat egységessé 
téte le  m egfelelő útjának.

AZ UNIÓ JÖVŐJE -  MAGYARORSZÁG M INT FÖDERATÍV 
TAGÁLLAM?

H a elfogadjuk azt, hogy a m agyar alkotm ányos berendezkedés, 
következésképp a m agyar alkotm ány m egváltoztatására  nincs 
szükség, de a m agyar alkotm ányos ren d szert önm agában befo
lyásolja az unióhoz tö rtén t csatlakozás, akkor az a következtetés 
adódik, hogy e vonatkozásban (is) M agyarország jövője összefo
nódik az unió jövőjével.

A tárgya lt kérdések, a hatáskör-átruházás, a belső jo g  és a kö
zösség ijog  viszonya, az alapjogok védelm e m ind beletorkollnak 
a tagállam ok és az unió jövőbeli viszonyának problém ájába, va
gyis abba, hogy az állam iság felé fejlődik-e az E urópai Unió?

A legutóbbi időkig úgy tűnt, hogy az alkotm ányjog tudom á
nyának m egszilárdult elképzelése van arról, m i az alkotm ány. A 
FID E XX. kongresszusára  (2002, London) készült nem zeti j e 
len tések  alapján kim ondhatjuk, hogy országonként erősen e lté r 
a m eghatározás. R áadásul azt is tisztázni kéne, hogy m it je le n t 
az európai alkotmány? Úgy tűnik, a bizonytalanság egyre e rő 
sebb.

A föderalizm us a hatáskörök m egosztását je le n ti a tagállam i 
egységek és a szövetség között; a föderalizm usban párhuzam o
san és egyidejűleg két joghatóság  érvényesül egy terü leten , 
m égpedig a központi korm ányzat és jo g  elsőbbségével. Lényege 
a m egosztott szuverenitás. Nagyobb egységbe foglalja a része
ket, de m eghagyja azok autonóm iáját. Ez kényes egyensúlyú 
szerkezet, és ez teszi a föderációk történelm i és je lenko ri tapasz
tala ta it izgalm assá. A föderalizm us filozófiája három  elv elegye: 
a kisebb részekből összetevődő egység; a részek  autonóm iája és 
a résztvevők érdekeinek  m egfelelő képviselete (ennek összete
vői az egyes tagállam ok érdekei, tagállam ok egyes csoportjainak 
-  például kicsik vagy nagyok -  érdekei, esetleg valam ennyi tag 
állam  érdeke, és a szövetségi é rdek  kényes egyensúlya).

Az A m erikai E gyesült Állam ok és az E urópai Unió alkotm á
nyos berendezkedése közötti alapvető különbség a ké t rendszer 
dem okratikus legitim ációjában van. Az USA alkotm ánya úgy 
kezdődik, hogy „Mi, az E gyesült Állam ok n é p e ...”, am i világos
sá teszi, hogy az alkotm ányban szabályozott hatalom  a néptől 
ered. Az uniós szerződés p ream bulum a viszont azt tűzi célul, 
hogy „az európai népek  egyre szorosabb egységének a lap jait le
rak já k ”, teh á t szó sincs egyetlen európai népről, hanem  épp az 
európai népek különbözőségét említi. A ném et alkotm ánybíró
ság az uniós szerződés alkotm ányosságát vizsgáló h íres-h írhed t
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M aastrich t-döntésében  le is csapott e rre , és nyom atékkai hang
súlyozta, hogy „az uniós szerződés állam ok szövetségét hozza 
lé tre  az (állam ok form ájában m egszervezett) európai népek 
egyre szorosabb egységének m egvalósítására, és nem  az eu ró 
pai népen  alapuló á llam ot”.35

Persze a nem zetállam i szuverenitás sem  állt tú l erős lábakon 
ném ely uniós tagállam ban. Em líthető Ném etország, m elynek 
alap törvényét olyan időszakban fogadták el, am ikor aligha lehe
te tt ném et szuverenitásró l beszélni. K özism ert erőfeszítése a 
ném et alkotm ányjognak az alap törvény utólagos legitim ációjá
nak m egoldása. Luxem burgot nagyhatalm ak közötti nem zetkö
zi szerződés hozta létre. De nem  ez a fontos, hanem  az, hogy -  
am int a rra  többek közt M acCorm ick rám u ta t -  im m ár egyetlen 
tagállam  sem  rendelkezik  korlá tlan  szuverenitással belügyeit 
illetően, sem  politikai, sem  pedig jog i é rte lem ben .36

A föderációk azonban nem  egyform ák. K étségtelenül az ú ttö
rő az am erikai föderáció volt, am elynek lényege az állam i h a 
tásköröknek a szövetségi hatalom  és a tagállam ok közötti m eg
osztása volt. M égpedig vagy-vagy alapon (játékelm életi nyelve
zettel: zéróösszegú já ték ) történő m egosztása. Az am erikai fö
deralizm us valóban e rre  az elvre épül. A ném et föderalizm us 
azonban az egyes hatásköröket is m egosztja a szövetség és a 
tartom ányok között. Míg az am erikai törvényhozás m indkét h á 
zát a polgárok közvetlenül választják, a ném et felsőház, a 
Bundesrat a tartom ányok képviselete. így a ném et törvényho
zás sikeréhez a tartom ányok korm ányainak tám ogatása is szük
séges. Ez lényeges különbség a két rendszer között.37 Az eu ró 
pai in tegráció  ez utóbbihoz áll közelebb.

Az uniós tagállam ok esetében  sem m iképp sem  az oszthatatlan  
szuverenitás eszm éjéről, hanem  m egosztott szuverenitásró l van 
szó. A hatáskörök m egosztására utaló term inológia azt nem  lep
lezheti. A je len leg  hatályos szerződésnél világosabban látszik ez 
az alkotm ányos szerződés tervezetéből. A konvent tervezete  
szerin t „az unió hatásköreinek  e lha táro lására  a ha tásk ö r-á tru 
házás elve az irányadó” [9. cikk (1)]. A terveze t m eghatározza 
az unió kizárólagos hatásköreit [11. cikk (1)], az ún. m egosztott 
hatásköröket [11. cikk (2)], m íg m inden  egyéb hatáskör, am it az 
alkotm ány nem  ruház  nevesítve az unióra, a tagállam oknál m a
rad  [9. cikk (2)].

Az intézm ényi reform ok fontos e lő relépést je len the tnek ; nö
velhetik  az E urópai P arlam en t szerepét, a szubszid iaritáselvet 
tartalom m al tö lthetik  ki, egyszerűsíthetik  a jogalkotási e ljárást, 
az alapjogi k a rtá t beép íthetik  a szerződésbe. E  je len tő s  e redm é
nyek e llenére  az európai alkotm ány -  bárm ilyen form át öltsön 
is -  nem  felel m eg az állam i alkotm ányokkal szem beni e lvárá
soknak. E zért a nem zeti alkotm ányok, m int a dem okratikus le
gitim áció forrásai, m ég jó  ideig fontos szerepet kell hogy já ts z a 
nak.
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A főhatalom  -  a m egosztott szuverenitás föderális tanának  
m egfelelően -  részben  a közösségi intézm ényeket illeti m eg.38 
K érdés azonban, hogy a hatáskörök m egosztásának ha tá ra i hol 
fognak húzódni.

Az alkotm ányos szerződés tervezete  a közösségi jognak  a 
nem zeti alkotm ányokkal szem beni elsőbbségét először je len íti 
m eg a 10. cikk azon szabályában, m ely szerin t „az alkotm ány, 
valam int az unió intézm ényei által a rá juk  ruházott hatáskörök 
gyakorlása körében alkotott jog  a tagállam ok jogával szem ben 
elsőbbséget é lvez”.39

Az E urópai Unió bővítése következtében az intézm ényi ren d 
szer áta lak ítása  szükségszerű. Ez azonban m ég nem  terem te tte  
m eg a valódi érte lem ben  ve tt európai alkotm ány alapjait. 
D ie ter G rim m  szkepticizm usának érvényessége nem  változott 
meg: „Egy európai alkotm ány nem  lenne képes a rra , hogy á th i
dalja a létező hézagokat, és végeredm ényben k iáb ránd ítaná  az 
em bereket a vele kapcsolatos elképzelésekből. Az a legitim áció, 
am elyet egy ilyen alkotm ány közvetítene, fiktív lenne .”40 Az al
kotm ányos szerződéssel az állam  nélküli jo g ren d  mögé „színlelt 
á llam iság” korszakából41 a dem okratikus legitim áció nélküli á l
lam iság felé tenne lépést az unió. Ez elm ozdulás lenne a föde
rális állam  irányába. Olyan föderáció irányába, ahol a tagá lla 
m ok -  a nem zetállam ok -  szerepe erősebb m aradna, m in t a fö
derációkban álta lában .42 Az Európai Unió állam a m ás lesz, m int 
a je len leg i föderációk vagy nem zetállam ok.43 Az állam elm élet, 
akár a jog tudom ány  vagy a politológia, egyelőre nem  képes vá
laszolni az ezzel kapcsolatban  m ég nyito tt kérdések re  (például 
dem okratikus deficit, legitim áció). E zért célszerűbb óvatos re 
form okkal előre haladni, am elyeket nagyobb veszteség  nélkül 
lehet korrigálni. A dem okratikus ellenőrzés addig  m aradjon  
m eg a nem zetállam i kere tek  között.
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