
A jogalanyiság kérdésköre az Európai Közösségek, majd az Európai Unió esetén 

 

Bevezető 

 

A második világháborút követő nemzetközi szervezet-alapítási hullám egyik kései – de 

mára talán a legjelentősebbé vált – példája az Európai Szén- és Acélközösség, majd 

ennek továbbfejlesztése nyomán a két Európai Gazdasági Közösség és az Európai 

Atomenergia Közösség és az Európai Unió életre hívása. A létrehozott integrációs 

szervezetek több lényeges eltérést mutatnak az egyéb nemzetközi szervezetektől, 

amelyek közül kiemelendő a szupranacionális struktúra megléte, majd a Maastrichti 

Szerződés követően az Európai Unió jogalanyiságának problémaköre. Jelen írás a 

Közösségek, illetve az Unió jogalanyiságának tartalmát kívánja feltárni e státusz 

fejlődésének bemutatásán keresztül. 

 

Módszertani alapvetések 

 

A nemzetközi szervezetek jogalanyiságával foglalkozó szakirodalomban eltérő 

megközelítések találhatóak azzal kapcsolatban, hogy mikor tekinthető valamely entitás 

nemzetközi szervezetnek, és melyek a szervezetek jogalanyiságának a főbb elemei.  

A Nemzetközi Bíróságnak az Egyesült Nemzetek szolgálatában elszenvedett 

károk miatti kártérítés ügyében kiadott tanácsadó véleménye tartalmazza a nemzetközi 

szervezetek jogalanyiságának kritériumait. Ramses A. Wessel nyomán ezek az alábbiak 

szerint foglalhatók össze:  

- az entitásnak államok vagy nemzetközi szervezetek (vagy mindkettő) 

társulásának kell lennie, (a) nemzetközi joggal összhangban lévő célokkal és 

(b) egy vagy több szervvel, amely illetve amelyek nem állnak más szervezett 

közösség hatósága alatt – kivéve, ha a szóban forgó nemzetközi szervezet 

tagjai közösen járnak el; 



- a szervezetnek el kell különülnie a tagjaitól a jogai, kötelezettségei, 

hatáskörei, felelőssége stb. vonatkozásában; s az alapítók ezen szándéka 

kimutatható kell hogy legyen.1 

 A jogalanyiság tartalmának bemutatására pedig a Dominik McGoldrick által 

alkalmazott fogalmi elemeket veszi alapul a szerző. McGoldrick nézete alapján 

elkülönítendő egymástól az adott szervezet belső jogokban és a nemzetközi jogban 

betöltött státusza. Az utóbbi körébe tartozik a nemzetközi szerződéskötési hatáskör, a 

szankciók alkalmazásának a joga, az egyéb nemzetközi szervezetekkel és 

intézményekhez való viszony, a tagság az egyéb nemzetközi szervezetekben, a 

diplomáciai képviselet és a nemzetközi jogi felelősség kérdése.2 

 

I. Az Európai Közösségek jogalanyisága  

 

1. A Közösségek kifejezett jogalanyisága 

 

Az 1951. április 18-án a hat alapító tagállam által a párizsi szerződéssel létrehozott 

Európai Szén- és Acélközösség – ellentétben a néhány évvel korábban létrehozott 

nemzetközi szervezetek jelentős részével – kifejezett jogi személyiséggel rendelkezett. A 

Szerződés 6. cikke kimondta: 

„A Közösség jogi személy. 

A nemzetközi kapcsolatokban a funkciói teljesítéséhez és a céljai eléréséhez szükséges.  

A Közösség valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek 

biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik; így különösen ingó és ingatlan 

vagyont szerezhet és idegeníthet el, valamint félként vehet részt jogi eljárásokban. 

A Közösséget az intézményei képviselik a hatáskörük keretei között.” 
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 A hat tagállam külügyminiszterei az 1955 júniusában megrendezett messinai 

konferencián döntöttek az integráció kiterjesztéséről. A Paul-Henri Spaak belga 

külügyminiszter vezetésével működő testületnek a következő év áprilisában bemutatott 

jelentése alapján döntés született a közös piac és az atomenergetikai együttműködés 

megvalósításáról. Az összeülő kormányközi konferencia eredményeként 1957. március 

27-én Rómában aláírták az Európai Gazdasági Közösségeket és az Európai Atomenergia-

közösséget létrehozó szerződéseket. 

 Az Európai Szén- és Acélközösséghez hasonlóan mindkét szervezet kifejezett jogi 

személyiséggel rendelkezett. Az EK-Szerződés 281. cikke (a korábbi EGK-Szerződés 

210.cikke) és az Euratom-Szerződés 184. cikke szerint: „A Közösség jogi személy.” 

 Ahogy az a három nemzetközi szervezet alapító szerződéseiből kiderül, a 

jogalanyiságnak mind az objektív mind a szubjektív feltételei fennálltak. A szervi 

aspektussal kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 1965-ben aláírt, ún. egyesítési (vagy 

fúziós) szerződés egyesítette a három Minisztertanácsot (az ESzAK, az EGK és az 

Euratom intézményeit), valamint a két Bizottságot (EGK, Euratom) és a Főhatóságot 

(ESzAK) – létrehozva az Európai Közösségek Tanácsát és Bizottságát.3 E változás 

azonban nem érintette az egyes Közösségek jogalanyiságát, amely továbbra is egymástól 

függetlenül fennmaradt.4 

 

2. A jogalanyiság tartalma 
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2.1. A Közösségek belső jogi státusza 

 

Az Európai Közösségeknek a tagállami jogrendszerekben betöltött státuszát az egyes 

Közösségeket létrehozó szerződések szabályozták. Az ESzAK-Szerződés jogi 

személyiséget kimondó fent idézett cikke maga határozta meg a szervezet belső jogi 

státuszát; az EGK-t és az Euratomot létrehozó szerződések esetén ez a 282. (a korábbi 

EGK-Szerződés 211. cikk) és a 185. cikkben a következő szöveggel szerepelt: 

„A Közösség valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek 

biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik; így különösen ingó és ingatlan 

vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat. E célból a Közösséget 

a Bizottság képviseli.” 

 Az egyesítési szerződéshez csatolt, az Európai Közösségek előjogairól és 

mentességeiről szóló jegyzőkönyvben került részletesen szabályozásra a Közösségek 

intézményeinek és alkalmazottainak státusza.5 

 

2.2. A Közösségek nemzetközi jogi státusza 

 

a) Nemzetközi szerződések 

 

A párizsi szerződés még nem tette lehetővé az ESzAK számára nemzetközi szerződések 

megkötését. A kereskedelempolitikát szabályozó X. fejezet a Főhatóság bevonásával 

zajló koordinációt és egyfajta lojalitási klauzulát tartalmazott a tagállamok ilyen tárgyú 

nemzetközi szerződései esetére.6  
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  „75. cikk. A tagállamok vállalják, hogy folyamatosan tájékoztatják a Főhatóságot a 

kereskedelmi egyezményeikről és a hasonló hatású intézkedéseikről, amennyiben ezek a szénhez és az 

acélhoz, vagy más, a szén és az acél tagállamokban történő előállításához szükséges nyersanyaghoz és 

különleges felszereléshez kapcsolódnak.” 



 Ezzel szemben a hat évvel később aláírt római szerződések már kifejezet 

nemzetközi szerződéskötési hatáskörrel ruházzák fel mind az Európai Gazdasági 

Közösséget (később Európai Közösség), mint az Európai Atomenergia-közösséget. 

 Az EK-Szerződés több tárgykörrel kapcsán külön nevesíti a nemzetközi 

szerződések kötésének lehetőségét. A jelentősebbek közé sorolandó a közös 

kereskedelempolitikával (133. cikk), illetve az e körbe sorolandó társulási 

megállapodásokkal (310. cikk), a környezetvédelmi (174. cikk) és a fejlesztési (181. 

cikk) együttműködéssel kapcsolatos egyezmények. Emellett – korlátozott hatáskörben – a 

monetáris- és külső árfolyamrendszerekkel (111. cikk), az oktatással, szakképzéssel és 

ifjúsággal (149. cikk (3) és 150. cikk), kultúrával (151. cikk), közegészségüggyel (151. 

cikk) és a kutatással és technológiai fejlesztéssel összefüggő megállapodások.7  

 A kifejezett szerződéskötési hatáskörök mellett az Európai Bíróság gyakorlatában 

került kidolgozásra az ún. beleértett hatáskörök doktrínája. A C-22/70. számú ügyben a 

Bíróságnak azt kellet eldöntenie, hogy a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek 

személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (AETR) a Közösség vagy a 

tagállamok hatáskörébe tartozik-e.  

Az EGK-Szerződés 75. cikke (1) bekezdése c) pontja értelmében: 

„(1) A 74. cikk végrehajtása céljából és a közlekedés sajátosságainak figyelembevételével 

a Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és 

a Közgyűléssel folytatott konzultációt követően, a második szakasz végéig egyhangúlag, 

azt követően pedig minősített többséggel, meghatározza: 

[…] 

c) az egyéb megfelelő rendelkezéseket.” 

A Bizottság és a Tanács eltérő nézetet képviselt e szabály természetét illetően. Az 

előbbi szerint a rendelkezés hatékony érvényesülését veszélyeztetné, ha „az egyéb 

megfelelő rendelkezések” nem terjednének ki a harmadik államokkal köthető nemzetközi 
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megállapodásokra.8 A Tanács érvelése ezzel szemben a korlátozott egyedi 

felhatalmazások alapelvén nyugodott; eszerint a Közösség csak olyan hatáskörrel 

rendelkezik, amellyel azt a tagállamok kifejezetten felruházták.9 

 A Bíróság elsőként a Közösség 281. cikkbe foglalt jogi személyiségéből indult ki. 

Ez nemzetközi szerződés kötésére vonatkozó képességet foglal magába, ez azonban nem 

tekinthető általános hatáskörnek, hanem az alapszerződés egyes rendelkezéseinek 

vizsgálata alapján állapítható meg a szerződéskötési hatáskör megléte illetve annak 

hiánya. E gondolatmenet nyomán a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy 

nemzetközi szerződéskötési hatáskör nem kizárólag a Szerződés kifejezett 

felhatalmazásából származhat, hanem a Szerződés egyéb rendelkezéseiből, illetve az ezek 

alapján elfogadott aktusokból.10 

 Ha ugyanis a valamely közösségi politika kapcsán közös szabályok elfogadására 

kerül sor, a tagállamoknak a 10. cikkben rögzített együttműködési kötelezettségük 

alapján nincs joguk egyedileg, de még közösen sem olyan kötelezettségeket tartalmazó 

megállapodásokat elfogadni harmadik államokkal, amelyek érintik e szabályokat vagy 

módosíthatják azok tartalmát.11 

 A Bíróság ilyen közös szabálynak tekintette a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó, 

egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 543/69/EK tanácsi rendeletet. 

Kiemelte a rendelet 3. cikkét, amely explicite előírta, hogy „a Közösség megkezdi a 

harmadik országokkal azokat a tárgyalásokat, amelyek szükségesnek bizonyulnak e 

rendelet alkalmazásához.” 

 Az Euratom-Szerződés II. címének „Külkapcsolatok” elnevezést viselő X. 

fejezete tartalmazza a nemzetközi szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket. A 101. 
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cikk alapján: „A Közösség a hatáskörének keretein belül harmadik állammal, nemzetközi 

szervezettel vagy harmadik állam állampolgárával kötött megállapodások vagy 

szerződések révén kötelezettségeket vállalhat.” 

 

b) Szankciók 

 

Az integráció gazdasági jellegéből adódóan itt elsősorban a közös kereskedelempolitika 

körében elfogadható szankciókat kell kiemelni; a védintézkedésekre, valamint dömping 

vagy szubvenció esetén elfogadható intézkedésekre az EK-Szerződés 133. cikke teremt 

jogalapot. Az Európai Politikai Együttműködés keretében meghozott határozat alapján e 

jogalap alkalmazására először 1982-ben, a Szovjetunió ellen került sor. A Maastrichti 

Szerződést követően a közös kül- és biztonságpolitika keretében elfogadott közös fellépés 

és közös álláspont alapján az EK-Szerződés 301. és 60. cikkének megfelelően lehetett 

szankciókat alkalmazni. 

 

c) Nemzetközi szervezetekhez és intézményekhez való viszony 

 

Az EK-Szerződés 302. cikke általáos jelleggel a Bizottság számára előírta, hogy 

megfelelő kapcsolatot tartson fenn minden nemzetközi szervezettel.12 A globális 

nemzetközi szervezetek közül az Egyesült Nemzetek „szerveivel és szakosított 

intézményeivel való megfelelő kapcsolattartást”,13 valamint a Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezettel történő „szoros együttműködés” kialakítását írta elő a 

Szerződés.14 

 

d) Tagság nemzetközi szervezetekben 
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Az EK-Szerződés nemt tartalmazott kifejezett rendelkezést a Közösség nemzetközi 

szervezetekben való részvételével kapcsolatban. Az 1/76-os véleményében a Bíróság 

elismerte, hogy a Közösség rendelkezik hatáskörrel a nemzetközi szervezetekben való 

tagságra. A gyakorlatban ez azonban számos nehézségbe ütközött; vagy a Közösség 

államai, vagy az érintett nemzetközi szervezet, illetve annak tagállamai vonakodtak 

elismerni a Közösség tagságát az adott nemzetközi szervezetekben. Az előzmények 

fényében érthető, hogy a nemzetközi szerződéskötési eljárásról rendelkező 300. cikk 

szerint  

„Az előző albekezdéstől eltérve [...] együttműködési eljárások bevezetése útján külön 

intézményi keretet létrehozó egyéb megállapodásokat […] az Európai Parlament 

hozzájárulásának elnyerését követően lehet megkötni.”15 

 Az Európai Közösségek több globális nemzetközi szervezetben rendelkeztek 

tagsággal. A legjelentősebb ezek közül a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), amelynek 

alapító tagjai közé tartoztak mind a Közösségek, mind a tagállamok. Emellett az ENSZ 

Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO), az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Banknak (EBRD). McGoldrick veti fel az esetleges későbbi tagság lehetőségét 

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO), a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezetben (ICAO) és a közös valuta bevezetése miatt a Nemzetközi Valutaalapban 

(IMF).16 Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) keretében 

elfogadott nemzetközi egyezmények kapcsán felállított közel hatvan ún. szerződéses 

szervnek (treaty organ) is tagja a Közösség, illetve 2007. óta a Hágai Nemzetközi 

Magánjogi Konferenciának. 

 Az Európai Közösségek megfigyelői státusszal rendelkeztek az ENSZ 

Közgyűlésében, a Gazdasági és Szociális Tanácsban, és a szakosított ügynökségek 

legtöbbjében, így a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO), az Egészségügyi 
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Világszervezetben és az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kultúrális Szerveztében 

(UNESCO). A regionális szervezetek közül szintén státuszt tölti be a Közösség az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél. Szoros együttműködést tartott fenn 

az Európa Tanáccsal, habár formális megfigyelői státusszal nem rendelkezett e nemzetköi 

szervezetnél. 

 

e) Diplomáciai képviselet 

 

A diplomáciai képviseletek fogadása illetve küldése a nemzetközi szervezetek 

szervezetek szempontjából elsődleges jelentőségű, a nemzetközi elismertségük egyik 

legfontosabb eleme. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt a világ közel százhetven 

országa rendelelkezett az Európai Közösségekhez delegált képviselettel, tizennyolc 

nemzetközi szervezet alapított „összekötő irodát” Brüsszelben. Az Európai Közösségek 

több mint százharminc küldöttséget és irodát tartott fenn a harmadik államok területén. 

Formálisan ezek az Európai Bizottság delegációi voltak, amelyek az adott államban vagy 

nemzetközi szervezetnél működő tagállami (különösen a soros elnökséget ellátó 

tagállami) delegációkkal együttműködve végezték a tevékenységüket. 

 

f) Nemzetközi felelősség 

 

A nemzetközi jogalanyisággal rendelkező entitások sajátossága, hogy jogi 

személyiségükből adódóan nemzetközi igényekkel léphetnek fel, illetve ilyen igények 

velük szemben is érvényesíthetőek. Néhány nemzetközi szerződés kifejezett 

rendelkezéseket tartalmazott a Közösségek felelősségére vonaktozóan; ilyen például a 

WTO-Egyezmény. Olyan nemzetközi jogi rezsimeknek, amelyek az államok felelősségét 

megállapítására jogosultak, az Európai Közösség vagy azért nem lehettek tagjai, mert az 

érintett szervezet csak államok számára biztosított tagságot (ENSZ), vagy pedig azért 

mert az alapszerződések nem adtak a Közösségek számára felhatalmazást az adott 

szervezethez történő csatlakozásra (Európa Tanács, illetőleg az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye). 

 



II. Az Európai Unió jogalanyiságának kérdése a Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépése előtt 

 

Ahogy az a Nemzetközi Bíróság fent idézett ún. Bernadotte-ítéletéből kiderül, a 

nemzetközi szervezetek jogalanyiságának megléte objektív és szubjektív kritériumok 

függvénye. Míg az Európai Közösségek esetén e státusz fennállása a fentiek alapján 

egyértelműnek volt tekinthető, addig az Európai Unió kapcsán a jogalanyiság 

megállapítása számos kérdést vetett fel. Az Uniót létrehozó Maastrichti Szerződésben az 

Európai Közösségek tizenkét tagállama ugyanis – a három Közösséggel ellentétben – 

nem ruházta fel az EU-t kifejezett jogi személyiséggel.  

 

2.1. Az objektív kritériumok az Európai Unió jogalanyisága kapcsán 

 

 Az objektívnek tekinthető feltételek közül az első, hogy az érintett nemzetközi 

szervezet államok társulása legyen. Erre vonatkozóan az EU-Szerződés 1. (eredetileg A.) 

cikkét tartalmaz rendelkezéseket, amely szerint: 

„E szerződéssel a Magas Szerződő Felek egymás között létrehozzák az Európai Uniót (a 

továbbiakban: az Unió). 

E szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység 

létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető 

legközelebb eső szinten hozzák meg. 

Az Unió az Európai Közösségeken alapul, amelyeket az e szerződéssel létrehozott 

politikák és együttműködési formák egészítenek ki. Feladata, hogy koherens és szolidáris 

módon szervezze a tagállamok közötti és a népeik közötti kapcsolatokat.” 

Wessel jegyzi meg az érintett rendelkezéssel kapcsolatban, hogy az „Európa népei 

közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamata” kitétel nem jelenti azt, hogy az 

Unió az államok ad hoc együttműködését jelentené, ez ellen szól az ugyanabban a 



cikkben található „koherens és szolidáris módon” megvalósuló kooperáció 

követelménye.17 

 Az Európai Unió céljait a 2. (korábban B.) cikk foglalja magába, amely a 

következő rendelkezéseket tartalmazza: 

“Az Unió a következő célokat tűzi ki maga elé: 

— kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, 

különösen egy belső határok nélküli térség létrehozása, a gazdasági és társadalmi 

kohézió megerősítése, valamint — e szerződés rendelkezéseinek megfelelően — 

végső soron egy közös valutát is magában foglaló gazdasági és monetáris unió 

létrehozása útján; 

— identitásának nemzetközi szintű megerősítése, különösen egy közös kül- és 

biztonságpolitika megvalósítása útján, beleértve végső soron egy közös védelmi 

politika kialakítását, amely idővel közös védelemhez vezethet; 

— a tagállamok állampolgárai jogainak és érdekeinek fokozottabb védelme egy uniós 

polgárság bevezetése útján; 

— szoros bel- és igazságügyi együttműködés kialakítása; 

— a közösségi vívmányok teljes mértékű fenntartása és fejlesztése annak — az N. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eljárás szerinti — mérlegelésével, hogy milyen 

mértékben szükséges az e szerződés által bevezetett politikák és együttműködési 

formák felülvizsgálata a közösségi mechanizmusok és intézmények 

eredményességének biztosítása érdekében. 

Az Unió céljait e szerződés rendelkezéseinek megfelelően, az abban megállapított 

feltételek és ütemezés szerint, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3b. cikkében 

megfogalmazott szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kell megvalósítani.” 

 Ami az Európai Unióval kapcsolatban kérdéses lehet, az a független intézmények 

megléte. A korábban idézett első cikk alapján „az Unió az Európai Közösségeken” alapul, 

ezzel hozható összefüggésbe, hogy a közösségi intézmények egyúttal az Unió 
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intézményeivé is váltak. Az intézményi aspektusról az EU-Szerződés C-E cikkei szólnak 

az alábbiak szerint: 

„C. cikk 

Az Unió egységes intézményi kerettel rendelkezik, amely — a közösségi vívmányokat 

tiszteletben tartva és továbbfejlesztve — biztosítja a céljai elérése érdekében végzett 

tevékenységek összhangját és folytonosságát. 

Az Unió különösen külső tevékenységei egészének összhangját biztosítja a kül-, a 

biztonság-, a gazdaság- és a fejlesztési politikája keretében. A Tanács és a Bizottság felel 

ezen összhang biztosításáért. Saját hatáskörüknek megfelelően biztosítják e politikák 

végrehajtását. 

D. cikk 

Az Európai Tanács adja az Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és 

meghatározza e fejlődés általános politikai irányait. 

Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből és a Bizottság elnökéből 

áll. Munkájában közreműködnek a tagállamok külügyminiszterei és a Bizottság egy tagja. 

Az Európai Tanács évente legalább kétszer ül össze a Tanács elnökségét betöltő tagállam 

állam-, illetve kormányfőjének elnökletével. 

Az Európai Tanács minden ülése után jelentést, továbbá az Unió által elért haladásról 

évente írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek. 

E. cikk 

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Bíróság hatásköreiket egyrészt az 

Európai Közösségeket létrehozó szerződések és az azokat módosító vagy kiegészítő 

további szerződések és okmányok rendelkezései, másrészt az e szerződés egyéb 

rendelkezései által meghatározott feltételek szerint és célok érdekében gyakorolják.” 

 Ahogy az a fent idézett cikkből látható, a Közösség intézményeiként létrehozott 

Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Bíróság a fenti rendelkezések alapján vegyes 

jelleget öltöttek; egyszerre tekinthetők továbbra is a Közösségek, illetve a Maastrichti 

Szerződés alapján az Unió szerveinek.18 A fent idézett Bernadotte-ítélet fényében 
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   Erre utal az a tény is, hogy egy héttel az EU-Szerződés hatálybalépése után a 

Miniszterek Tanácsát átnevezték Európai Unió Tanácsává, a Bizottság azonban továbbra is az 



kérdésként merülhet fel, hogy a vázolt intézményi struktúra alapján mennyiben tekinthető 

az Unió önálló szervezetnek. 

 A választ erre az Európai Tanácsot intézményesítő D. cikk adja meg. E szabály az 

Európai Tanácsot, mint kizárólag az Európai Unió szervét jelöli meg, nem szól annak 

közösségi szerepéről.  

 

2.2. A szubjektív kritériumok az Európai Unió jogalanyisága kapcsán 

 

A nemzetközi szervezetek esetén a jogalanyiság meglétének elemzésekor az azt létrehozó 

államok, az intézményi aspektus és a célok mellett meg kell vizsgálni a szervezetet 

létrehozó államok arra vonatkozó szándékát, hogy egy tőlük független entitást 

létrehozzanak. Az EU-Szerződés 1. (korábbi A.) cikk az alábbiak szerint rendelkezik: 

„E szerződéssel a Magas Szerződő Felek egymás között létrehozzák az Európai Uniót (a 

továbbiakban: az Unió). 

E szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység 

létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető 

legközelebb eső szinten hozzák meg. 

Az Unió az Európai Közösségeken alapul, amelyeket az e szerződéssel létrehozott 

politikák és együttműködési formák egészítenek ki. Feladata, hogy koherens és szolidáris 

módon szervezze a tagállamok közötti és a népeik közötti kapcsolatokat.” 

 E sokat idézett jogszabályhely az Európai Unió lényeges sajátosságait mutatja be 

az azt létrehozó államok szándékai vonatkozásában. Az a rendelkezést, mely szerint „Az 

Unió az Európai Közösségeken alapul, amelyeket az e szerződéssel létrehozott politikák 

és együttműködési formák egészítenek ki” utal egyrészt arra, hogy az Uniót egy másik 

nemzetközi szervezet (illetve az Európai Közösségek esetén szervezetek) tagállamainak 

azon szándéka hívta életre. Másrészt – s a jogalanyiság kapcsán ez tekinthető 

lényegesebbnek – utal ezen új kooperáció módjaira is. A „politikák és az együttműködési 

formák” közül az első kifejezés jelent inkább intézményesített (intézményesítettebb) 
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mechanizmusokat, míg a második az inkább az ad hoc közös fellépés lehetőségét 

hordozza magában. 

 Szintén az Unió természetét érzékelteti azon rendelkezés, mely szerint „E 

szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység 

létrehozásának folyamatában”. Wessel jelzi meg ezzel kapcsolatban, hogy habár e szabály 

alapján az Európai Unióra inkább mint ad hoc együttműködésre kellene tekinteni, a többi 

rendelkezés figyelembe vételével azonban ez nem jelenti a konzisztencia hiányát az Unió 

keretei között megvalósuló együttműködés kapcsán.19 Az idézett cikkhely inkább 

politikai tartalmúnak tekintendő, amely az európai integráció fokozatos mélyítésének 

szándékát (és egyben az ún. finalitás hiányát) foglalja magában. 

 Ha fent idézett rendelkezések alapján el is fogadjuk, hogy az alapító államok 

szándékában állt egy tőlük független nemzetközi szervezet létrehozása, ez nem jelenti 

feltétlenük azt, hogy ez egyúttal jogalanyiság adományozását is eredményezte volna a 

szervezet számára. A Maastrichti Szerződés elfogadása előtt keletkezet travaux 

preparetoires-kből kiderül, a létrehozó államok nem kívánták felruházni jogi 

személyiséggel az Uniót. A motivációk ezzel kapcsolatban eltérőek voltak. Egyes 

államok attól tartottak, hogy egy kormányközi-jellegűvé alakítaná át az integrációt, ami a 

közösségi külső hatáskörök gyengüléséhez vezethete (ide tartoztak a Benelux-államok és 

Olaszország), mások pedig a saját szuverenitásukat féltve utasították el a státusz 

megadását az Unió számára (Egyesült Királyság). Az 1991. második fellében az e 

pozíciót betöltő holland elnökség a Tanács és a Bizottság Jogi Szolgálatainak főigazgatói 

támogatásávál – és a Parlament egyetérétésével – ezt az álláspontot tette közzé.20 

 Ennek megfelelően – az ESzAK-, az EGK- és Euratom-Szerződéssel ellentétben – 

az EU-Szerződés nem tartalmazott az EU-t jogi személyiséggel felruházó rendelkezést. 

Ahogy azonban erre McGoldrick és Wessel is utalt, a Nemzetközi Bíróság Bernadotte-

ügyben kimondott ítéleete alapján ez nem jelenti azt, hogy a tagállamok ne ruházták 
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volna fel bennerejlő vagy funkcionális jogi személyiséggel az Uniót,21 illetve ugyanezen 

eset alapján nem az alapítók szubjektív akaratát kell figyelembe venni, hanem a szervezet 

létrehozásával kapcsolatos, az alapító okmányban is fellelhető célokat.22 

 A korábbi Európai Közösségek működését „kiegészítő”, az Európai Unió 

keretében megvalósuló új együttműködési formák a közös kül- és biztonságpolitika (J. 

cikk), valamint a bel- és igazságügyi együttműködés (K. cikk) voltak. Az ún. 

pillérrendszer második és harmadik elemét képező cikkek a tagállamok közötti 

együttműködés különböző eszközeti határozták meg. A közös kül- és biztonságpolitika 

keretében ilyennek minősültek a közös álláspontok,23 az együttes fellépések,24 illetve az 
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  J.2. cikk (2) A Tanács, valahányszor szükségesnek tartja, közös álláspontot határoz meg.

 A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti politikáik megfeleljenek a közös álláspontoknak. 

24

  J. 3. cikk A kül- és biztonságpolitika területein az együttes fellépés elfogadására irányuló 

eljárás a következő:

 1. Az Európai Tanács általános iránymutatásai alapján a Tanács határoz arról, hogy egy adott 

kérdésben indokolt-e az együttes fellépés. 

 Amennyiben a Tanács együttes fellépés mellett foglalt állást, meghatározza annak pontos 

hatókörét, az Unió által a fellépés során követendő általános és különös célokat, valamint a végrehajtásához 

szükséges eszközöket, eljárásokat, feltételeket és szükség esetén az időtartamát. 

 2. A Tanács az együttes fellépés elfogadásakor, illetve végrehajtásának bármely szakaszában 

meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekben minősített többséggel kell határozatot hozni. 

 Ha a Tanács valamely határozatához az előző albekezdés értelmében minősített többség szükséges, 

tagjainak szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 148. cikke (2) bekezdésének megfelelően 

kell súlyozni, és a határozat elfogadásához legalább nyolc tag által leadott, legalább ötvennégy igen 

szavazat szükséges. 

 3. Amennyiben a körülmények változása lényeges kihatással van az együttes fellépést érintő 

valamely kérdésre, a Tanács felülvizsgálja a fellépés elveit és célkitűzéseit, és meghozza a szükséges 

határozatokat. Az együttes fellépést a Tanács határozatának meghozataláig fenntartják. 

 4. Az együttes fellépések kötik a tagállamokat álláspontjaik elfogadásakor és tevékenységük 

folytatása során. 

 5. Valamennyi, együttes fellépés keretében tervezett nemzeti álláspontról vagy nemzeti 

fellépésről időben tájékoztatást kell adni, hogy szükség esetén arról a Tanácsban előzetesen tanácskozni 

lehessen. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyek csupán 

a Tanács határozatait ültetik át nemzeti szinten. 



elvek, általános iránymutatások és a határozatok;25 bel- és igazságügyi együttműködés 

terén pedig az együttes álláspont, az együttes fellépés és a tagállamok által elfogadható 

egyezmények.26 

 Ahogy ezen eszközök jellegéből kiderül, a tagállamok nem kívánták az Európai 

Uniót felruházni a második és a harmadik pillér keretei között, hogy tőlük függetlenül, 

önállóan eljárjon, ráadásul az említett eszközök többségénél egyhangú szavazást ír elő az 

EU-Szerződés. Emellett mindkét tárgyalt politika kapcsán a tagállamok számára elő lett 

                                                                                                                                                                             
 6. A helyzet megváltozásából eredő kényszerítő szükség esetén, és amennyiben a Tanács 

nem határozott, a tagállamok — szem előtt tartva az együttes fellépés általános célkitűzéseit — megtehetik 

a szükséges halaszthatatlan intézkedéseket. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot az 

ilyen intézkedésekről. 

 7. Amennyiben az együttes fellépés végrehajtása során jelentős nehézségek merülnek fel, a 

tagállam azokat a Tanács elé utalja, amely ezeket a nehézségeket megvitatja, és megfelelő megoldásokat 

keres. A megoldások nem állhatnak ellentétben az együttes fellépés célkitűzéseivel, és nem ronthatják 

annak eredményességét. 
 

25

  J.8. cikk (1) Az Európai Tanács meghatározza a közös kül- és biztonságpolitika 

elveit és az arra vonatkozó általános iránymutatásokat.

 (2) A Tanács az Európai Tanács által elfogadott általános iránymutatások alapján meghozza a 

közös kül- és biztonságpolitika meghatározásához és végrehajtásához szükséges határozatokat. A Tanács 

biztosítja az Unió fellépésének egységességét, koherenciáját és eredményességét. 

 A Tanács — az eljárási kérdések és a J.3. cikk 2. pontjában említett eset kivételével — 

egyhangúlag határoz. 
26

  K. 3. cikk (1) A K.1. cikkben említett területeken a tagállamok cselekvésük 

összehangolása céljából a Tanácson belül tájékoztatják egymást, illetve tanácskoznak egymással. E célból 

közigazgatásuk megfelelő szervezeti egységei között együttműködést építenek ki.

 (2) A Tanács: 

 — bármely tagállam vagy a Bizottság kezdeményezésére a K.1. cikk 1–6. pontjában említett 

területeken; 

 — bármely tagállam kezdeményezésére a K.1. cikk 7–9. pontjában említett területeken; 

 a) együttes álláspontokat fogadhat el, és a megfelelő forma és eljárás alkalmazásával 

bármely együttműködést előmozdíthat, amely hozzájárul az Unió célkitűzéseinek megvalósításához; 

 b) együttes fellépést fogadhat el, amennyiben a tervezett fellépés terjedelmét vagy hatását 

tekintve az Unió célkitűzései az együttes fellépéssel jobban megvalósíthatók, mint a tagállamok önálló 

fellépésével; határozhat úgy, hogy az együttes fellépést végrehajtó intézkedéseket minősített többséggel kell 

elfogadni; 

 c) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 220. cikkének sérelme nélkül egyezményeket 

dolgozhat ki, amelyeket a tagállamoknak alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadásra ajánl. 

 Ha ezek az egyezmények másképp nem rendelkeznek, az azokat végrehajtó intézkedéseket a 

Tanácson belül a Magas Szerződő Felek kétharmados többséggel fogadják el.  

 Ezek az egyezmények kiköthetik, hogy a Bíróság hatáskörrel rendelkezik rendelkezéseik 

értelmezésére és az alkalmazásuk kapcsán felmerülő vitás kérdések eldöntésére az ezen egyezményekben 

adott esetben megállapított szabályoknak megfelelően. 



írva cselekvéseik összehangolása, illetve a közös álláspont képviselete nemzetközi 

szervezetekben és konferenciákon.27 Az Európai Unió nemzetközi megjelenítésével 

kapcsolatban jelleégéből adódóan a közös kül- és biztonságpolitikának kellett (kellett 

volna) magába foglalnia az közös fellépés anyagi-eljárási szabályait. E pillér 

kormányközi jellegét leginkább a J.5. cikk támasztja alá, amely kimodjta, hogy „A közös 

kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos ügyekben az Uniót az elnökség képviseli.” 

 Az Amszterdami Szerződést kidolgozó kormányközi konferencián az Európai 

Parlament javaslatot tett jogi személyiség adományozására az Európai Unió számára. 

Ezzel a szándékkal a Bizottság is egyetértett. A fentiek alapján a kormányközi 

konferenciát eredményeit feldolgozó ún. reflekciós csoport jelentésében is már szerepelt 

az idézett felvetés: 

„A tagállamok többsége kiemeli az Unió nemzetközi jogi személyiségének előnyeit, 

amely által az nemzetközi szerződéseket tudna kötni a közös kül- és biztonságpolitikát és 

a bel- és igazságügyi együttműködés külső dimenzióit szabályozó V. és VI. címek 

tárgyában. Számukra az a tény, hogy az Unió a külkapcsolatai vonatkozásában jogilag 

nem létezik, zavar forrása és lecsökkenti annak nemzetközi szerepét. Mások szerint 

azonban az Unió esetleges nemzetközi jogi személyisége a tagállami jogosultságok 

gyakorlása során okozhatna zavarokat.”28 

 Ahogy az a travaux preparatoires-ből is kiderül, nem volt egyetértés tagállamok 

között között a jogalanyiság kérdéskörét illetően.29 Kompromisszumos megoldásként a 

beillesztették a 24. és a 38. cikket az EU-Szerződésbe. A 24. cikk az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„Amennyiben e cím végrehajtásához egy vagy több állammal vagy nemzetközi 

szervezettel megállapodást szükséges kötni, a Tanács egyhangú határozattal 

felhatalmazhatja az elnökséget arra, hogy — adott esetben a Bizottság segítségével — 
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kezdjen tárgyalásokat ebből a célból. Az ilyen megállapodásokat az elnökség ajánlása 

alapján hozott egyhangú határozattal a Tanács köti meg. A megállapodás nem kötelezi azt 

a tagállamot, amelynek képviselője a Tanácsban kijelenti, hogy a megállapodásnak meg 

kell felelnie saját alkotmányos eljárási követelményeinek; a Tanács többi tagja 

megegyezhet abban, hogy a megállapodás hatálya ideiglenesen kiterjed rájuk. 

E cikk rendelkezéseit a VI. cím hatálya alá tartozó kérdésekre is alkalmazni kell.” 

A 38. cikk pedig a következőket tartalmazza: 

„A 24. cikkben említett megállapodások az e cím hatálya alá tartozó ügyekre is 

kiterjedhetnek.” 

 Az a megfogalmazás, mely szerint a „megállapodás nem kötelezi azt a tagállamot, 

amelynek képviselője a Tanácsban kijelenti, hogy a megállapodásnak meg kell felelnie 

saját alkotmányos eljárási követelményeinek” arra enged következtetni, hogy az érintett 

szerződés a tagállamok számára állapít meg kötelezettségeket az Unió helyett.30 Ezt 

támasztja alá az Amszterdami Szerződést kidolgozó kormányközi konferencián 

elfogadott, és a Szerződéshez csatolt 4. számú nyilatkozat is, amely szerint „Az Európai 

Unióról szóló szerződés J.14. és K.10. cikkének, valamint az ezekből eredő 

megállapodásoknak a rendelkezései semmilyen, a tagállamokról az Európai Unióra 

történő hatáskör-átruházást nem foglalhatnak magukban.”31 

 Az érintett rendelkezés követekező módosítására a Nizzai Szerződés keretei 

között került sor. A 24. cikk kiegészült több olyan bekezdéssel, amely első olvasatban 

arra engedett következtetni, hogy a tagállamoktól elkülönült entitás – maga az Unió – 

köti a nemzetközi szerződéseket.  

„(1) Amennyiben e cím végrehajtásához egy vagy több állammal vagy nemzetközi 

szervezettel megállapodást szükséges kötni, a Tanács felhatalmazhatja az elnökséget arra, 
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hogy — adott esetben a Bizottság segítségével — kezdjen tárgyalásokat ebből a célból. 

Az ilyen megállapodásokat az elnökség ajánlása alapján a Tanács köti meg. 

(2) A Tanács egyhangúlag határoz, ha a megállapodás olyan kérdésre vonatkozik, 

amelynél a belső határozatok elfogadásához egyhangúságra van szükség. 

(3) Ha a megállapodást egy együttes fellépés vagy közös álláspont végrehajtása 

érdekében tervezik, a Tanács a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően minősített 

többséggel határoz. 

(4) E cikk rendelkezéseit a VI. cím hatálya alá tartozó kérdésekre is alkalmazni kell. Ha a 

megállapodás olyan kérdésre vonatkozik, amelynél a belső határozatok vagy 

intézkedések elfogadásához minősített többségre van szükség, a Tanács minősített 

többséggel határoz a 34. cikk (3) bekezdésének megfelelően. 

(5) A megállapodás nem kötelezi azt a tagállamot, amelynek képviselője a Tanácsban 

kijelenti, hogy a megállapodásnak meg kell felelnie saját alkotmányos eljárási 

követelményeinek; a Tanács többi tagja megegyezhet abban, hogy a megállapodást 

mindazonáltal ideiglenesen alkalmazni kell. 

(6) Az e cikkben megállapított feltételek szerint megkötött megállapodások az Unió 

intézményeire kötelezőek.” 

 A cikk alapos átolvasása után azonban több egymásnak ellentmondó 

rendelkezéssel találkozhatunk. A (3) bekezdés újítása, hogy korábban elfogadott együttes 

fellépés, illetve közös álláspont esetén lehetővé teszi az egyhangúság helyett a minősített 

többségű döntéshozatalt, de az (5) cikk továbbra is lehetőséget ad a tagállamoknak arra, 

hogy kibúvon találjon a saját alkotmányos eljárási követelményeire hivatkozva.  

 Figyelemre méltó Wessel azon megállapítása, hogy a tagállamokra uniós jogként 

akkor válik kötelezővé az adott nemzetközi szerződés, ha annak saját jogon nem részes 

felei.Ha ugyanis maguk a tagállamok is részeseivé válnak, akkor az érintett szerződés 

nem uniós jog jellegénél fogva kötelezi a tagállamokat, hanem mint általuk kötött 

valamely nemzetközi szerződés.32  
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2.3. Az Alkotmányos Szerződés jogalanyiság-koncepciója 

 

Az Alkotmányos Szerződést kidolgozó, 2002 tavaszán összeülő Európai Konvent egyik 

első döntése az volt, hogy felállította a „Jogi személyiség” elvenezésű munkacsoportot, 

amely az Európai Unió jövőbeni státuszával kapcsolatban volt hivatott elemzéseket 

végezni. Az ugyanazon év októberében benyújtott zárójelentésében a munkacsoport a 

jogi személyiség megadása mellett érvelt, kiemelve, hogy a tagállamok között szinte 

teljes konszenzus van e kérdésben, és az egységes státusz növelné az uniós polgárok 

integrációba vetett bizalmát is.  

 A jogi személyiséggel rendelkező Unió viszonya a világ többi részéhez 

átláthatóbbá válna, s ez a hatékonyság és a jogbiztonság növekedésével járna. A 

munkacsoport emellett kiemelte, hogy önmagában a jogi személyiség adományozása nem 

jelentené az Unió és a tagállamok, illetve az akkori Közösség és a tagállamok hatáskör-

megosztásának a változását, ugyanakkor elismerte, hogy bizonyos szintű egyszerűsítésre 

szükség van e szabályozás vonatkozásában.33 

 Ennek megfelelően az ASz. I-7. cikke kimondta, hogy „Az Unió jogi személy.” 
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