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Az olasz politika-és közjogtudományi gondolkodás alkotmánydoktrínái 

 

 

AZ OLASZ ALKOTMÁNYJOGI GONDOLKODÁS ELMÉLETI IRÁNYAI ÉS TUDOMÁNYOS PROBLEMATIKÁJA| A 

modern olasz közjogtudomány a XIX/XX. század fordulóján, az egységes olasz nemzet 

megteremtését követő évtizedekben erőlteljes német hatásoktól átitatva alakult ki. A német 

hatás elsősorban Georg Jellinek „Allgemeine Staatslehre” című munkájában kifejtett nézetek 

átültetésének köszönhető. A német államtudományi gondolkodásnak az államról, az 

alkotmányról és az állami intézmények jogi természetéről szóló tanításai komoly követőkre, 

majd bírálókra találtak az itáliai félsziget alkotmányjogászai között. Ugyanakkor Jellinek csak 

egy szelete volt az adaptációnak. A történeti jogi iskola, továbbá az olasz politikatudomány – 

mindenekelőtt Gaetano Mosca – munkássága egyaránt formálta az alkotmányról alkotott 

közjogjogi nézeteket. Az előbbi az állam, a jog és az alkotmány vizsgálatának történeti 

perpesktívájában öltött testet, az utóbbi pedig különösen Costantino Mortatinál a 

közjogtudomány elméleti megalapozásában játszott komoly szerepet. Ezeknek a 

nézőpontoknak az együttes jelenléte első látásra az olasz közjogi gondolkodást kissé 

eklektikussá tette, ám az itt elemzett szerzők mindegyike az alkotmány fogalmának és 

természetének bemutatásán túl komoly jog-ás államelmélettel rendelkezett.  

A materiális alkotmány doktrínájának előfutárai 

ORLANDO ÉS MOSCA ALKOTMÁNYFELFOGÁSA| A német államtudományi gondolkodás 

eredményeinek első értelmezője a Jellinek államtanát olasz nyelvre fordító Vittorio Emanuele 

Orlando volt. 1 Tudományos munkásságában két meghatározó vonás érvényesült. Az egyik az 

olasz alkotmány és az alkotmány rendelkezéseiből következően a politikai rendszer 

működésében tapsztalható jellemvonások szigorúan jogtudományi eszközökkkel való 

vizsgálata, másfelől a fiatal politikatudomány első eredményeinek – G. Mosca – nézeteinek a 

tanulmányozása. Orlandót Moscához még a palermói egyetemi évektől kezdődően komoly 

barátság fűzte.2 Tudományos problematikájának egyik elemezője szerint Orlando nézetei 

                                                           
1 Vittorio Emaneuele Orlando (1860-1952) az olasz közjogi gondolkodás egyik meghatározó alakja. A francia 

politikafilozófiai iskolával szemben a német közjogtudomány képviselőinek műveit, nézeteit, jogi 

fogalomkészletét és módszertanát ültette át az olasz jogi gondolkodásba. Az I. világháborút megelőző 

évtizedekben parlamenti képviselőként, illetve több alkalommal miniszterként, pl. oktatási miniszterként, vett 

részt az egyes kormányok munkájában. 1917-ben miniszterelnöki tisztséget töltött be, majd a Párizs környéki 

béketárgyalások olasz küldöttségében is szerepet vállalt. A fasizmus idején visszavonult a politikai 

közszerepléstől. In. Dizionario Biografico degli Italiani: uo. www.treccani.it  
2 A barátságról G. Mosca politikai relaizmusát elemző egyik szerző írt részletesebben. In. Portinaro, Pierpaolo. Il 

realismo politico, Laterza, Róma-Bari, 1999.  

http://www.treccani.it/
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négy fogalomköré csoportosíthatóak: a szuverenitás elmélete, a végrehajtó hatalom elmélete, 

a képviseleti kormányzás elmélete és a hatalmi ágak megosztásának az elmélete.”3 Egyik 

fiatalkori műve, az 1894-ben publikált „Az alkotmányjog alapelvei” /Principi di diritto 

costituzionale/ az állam-szuverenitás, illetve állam-személy tan megalapozására törekedett. 

Hogyan? A szerző abból indult ki, hogy az állam közjoga a politikai intézmények 

összességére vonatkozó jogi normákból áll, ez azonban történelmi korszakonként különböző 

formákat ölthet. Ez egyúttal azt jelentette, hogy az állami intézmények tudományos igényű 

vizsgálata csakis a jogtudományon ezen belül a közjogon keresztül történhet, amit minden 

materiális – filozófiai, etikai, politikai stb.– tartalomtól meg kell tisztítani, ám a közjog maga 

is történeti képződmény, így rögtön a jogtudomány ezen ágának megalapozásánál Orlando a 

történeti jogi irányvonalat követte. A közjogtudomány középpontjában az állam áll, - ahogy 

Jellinek, az olasz közjogász is elengedhetetlenül fontosnak tartotta az állam-fogalom 

megalkotását - amelynek központi eleme a végrehajtó hatalom, ez ugyanis egyben a 

szuverenitás ideájának konstitutív eleme. Rögtön az államfogalom megalapozásánál kizárta 

Jellinek államra vonatkozó kettős tanának társadalmi vetületét. Miért? Az állam az elsődleges 

jogforrás…a szuverenitás az államhoz tartozik és tartalmazza az állam teljes jogát.”4 A 

szuverenitás ugyanakkor az állam jogi személy mivoltában nyer megerősítést, ez utóbbi pedig  

három lényeges elemmel rendelkezik. Ezek az 1. állam, amelyhez a személy mivolt 

hozzátartozik, a 2. közösség jogi lelkiismerete/jogtudata, amely az állam jogi 

személyiségének alapja, és a 3. végrehajtó hatalom, amely ezt ténylegessé teszi a kormányon, 

mint eszközön keresztül. Ezzel a szuverenitás, illetve a személy mivolt szerves 

összefüggésben áll az állam végrehajtó hatalmának szervi oldalával.  

Orlando eme nézetrendszerének számos tanúlsága van. A szerző gondolatmenete szervesen 

illeszkedik ahhoz a konzervativ idológiában kialakult és a történeti jogi iskolához kötődő 

XIX. század közepi törekvéshez, amely a jog személy tanítására fókuszálva egyúttal az állam 

organikus elméletét is kifejette. Orlando az állam szuverenitás tételt összekötte az állam jogi 

személy mivoltával, s ebben ugyancsak a német közjogi gondolkodás egyes elemeit vette át. 

Nézetei szoros rokonságot mutatnak Gerber „A német államjog rendszerének alapvonalai” 

című írásával, ahol a szerző szintén olyan tudomány megteremtésére törekedett, amelyben az 

állam, a nép és az állam organikus és jogi jellemvonása egyaránt megtalálható. Másfelől 

Orlandónál a szuverenitás és a politikai intézmények történeti kontextusba állítása 

                                                           
3 Alberto Massera: Orlando, Romano, Mortati e la forma di governo. In. Forme di stato e forme di governo: 

Nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati a cura di Mario Galizia, Giuffrè, Milánó, 2007. 770.o. 
4 Le libertà dei moderni: uo. 222-223. o. 
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szembehelyezkedett azon természetjogi ihletésű és társadalmi szerződés tanokkal, amelyek az 

állam-fogalom deduktív megalozására törekedtek. Ez egyúttal az olasz közjogtudományi 

gondolkodás egyik meghatározó jellemvonásává vált, az Orlando munkásságát követő 

évtizedekben jelen volt az olasz alkotmányjogi doktrínákban. Az sem elhanyagolható, hogy a 

szerző a végrehajtó hatalom középpontba állításával a liberális nézetek által kiemelkedően 

fontosnak tartott képviseleti alapú kormányzást és a törvényhozó hatalom elsődlegességét 

nem tartotta fontosnak. Ez mutatkozott meg a hatalmi ágak szétválasztásáról vallott 

felfogásában. Gondolatmenetében az állami hatalom egységes, a hatalmi ágak csupán ennek 

az egységes hatalomnak a funkcionális kivetülései, az állam saját szervei révén valósítja meg 

a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás feladatát. Ez természetesen eredhetett 

a XIX. század második felének olasz politikai valóságából, de Mosca nézeteiből is, aki 

ezekben az években bíráló hangvételű írásokat tett közzé a képviseleti kormányzásról. 

Orlando művében a kormány minden állami tevékenység valódi és organikus szintézise.  

Az olasz közjogász államtanának ugyancsak Gerber felfogásával rokonítható nézete a 

közösség lelkiismeretének felvetése. Szinte szó szerinti átvételnek minősül azon meglátása, 

hogy a nép az államban jut el a jogközösség tudatához, amely az állam jogi személyiségének 

alapja.5 Sőt Orlando ezen túlmenően feszegeti a jó kormányzás és a történelmi fejlettség 

közötti kapcsolatokat is: „…a kormányforma a nemzetek életében nem csupán egy szabad 

választás hatása, hanem egy adott társadalom történelmének, etnológiai és gazdasági 

feltételeinek meghatározott és szükségszerű következménye, függ a szokások, az érzelmek és 

az előítéletek mennyiségétől és minőségétől egyaránt.”6 

Hogyan jön létre az állam és milyen elemekkel rendelkezik?  

1. meghatározott számú ember (család) állandó kapcsolata egy meghatározott, rögzített 

területtel (ellentétben a nomád törzsekkel) 

2. a politikai engedelmesség viszonyrendszere egyik oldalon a szuverén hatalommal, 

másik oldalon az alattvalókkal (ellentétben azon patriarkhális, római gentes, kelta 

vagy hasonló nemzetségi alapú csoportokkal ahol szintén jelen van az engedelmesség 

ténye, ám vérrokonsági alapon)  

                                                           
5 Államelmélet (szerk. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs) uo. 41.o. ill. Alberto Massera: uo. 773-

774. o.  ill. Le libertà dei moderni: uo. 223.o 
6  Uo. 772. o. 
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3. az emberi szükségletek kielégítésében álló közösségi kapcsolatrendszer politikailag 

szervezett társadalommá válik, ott a jogok védelmében létrejön az állam. 7 

Az állam tehát meghatározott területen élő, az állami hatalommal szemben engedelmesedő 

politikailag szervezett társadalom, a nép politikai közössége. Az állam funkcióját tekintve a 

társadalmi kapcsolatok sokféleségében, a társadalmi osztályok és individuumok hajlamainak 

és erőinek végtelenül nagyszámú és sokféle megnyilvánulásában integráló és jogokat védő 

szerepet tölt be. Érdekek integációja egyfelől, jogvédelem másfelől. Mindkét funkció az 

állami szervek tevékenységén keresztül ölt testet. Hogyan? Az állam saját szervei révén a 

köztük lévő funkcionális munkamegosztásban integrál és szintetizál, amely lehet akár 

jogszabályalkotás, akár jogszolgáltatás. Ebben a „munkamegosztásban” Orlando elismeri a 

képviseleti alapon nyugvó törvényhozó hatalomnak a hatalmi ágak közötti jelenlétét, de 

véleménye szerint ez a modern történelem – tehát egy adott korszak – kifejeződése. A 

képviseleti elvnek nála nincs politikai konnotációja. A képviseleti kormányzás csupán egy 

technikai fogalom, alapja a választójog, amelynek általános voltát veszélyesnek és tévesnek 

tartja. Érdekes az alkotmány alapelveiről szóló művében gondolatmenetének megindokolása. 

A nép organikus történeti egységének pozitív jogi alapja a közjog, de ez utóbbi az állam saját 

céljainak kivetülése, amely lehet a nép irányában jogokat biztosító vagy éppen szabályozó, 

vagy a népet kötelező jellegű, ám mindig, minden esetben az állami hatalom áll mögötte. 

Amennyiben ezt a törvényhozás hatalmi ágára vetítjük rá és a nép viszonyát vizsgáljuk meg a 

parlamenti képviselők megválasztásához, továbbá a parlament működéséhez, akkor Orlando 

szerint a francia konsitucionalizmus egyik legnagyobb jogi tévedéséval állunk szembe, 

amennyiben ennek politikai jelentéstartalmat tulajdonítunk. A törvényhozó hatalom egy 

képesség megjelölésére szolgál, a nép – illete képviselőinek – azon képessége, hogy elkerülje 

a társadalmi érdekek önkényes hatásának kockázatát a kormányzást alkotó intézményekre.8 

Képviseleti kormányzás nélkül az állami hatalom jogalkotó funkciója nem a választók 

akaratának intézményesített organumában jelenne meg, hanem önálló és az állami hatalomtól 

független életet élő testté válna! Így Orlando nem véletlenül jut el az államcentrikus 

gondolkodásában az állami hatalom legmarkánsabb kifejeződési formájának, a kormánynak, 

mint a végrehajtó hatalom szervének a középpontba helyezéséhez. Az államforma 

szempontjából a monarchiát előnyben részesítő szerző a koronának szintén fontos szerepet 

tulajdonított, amennyiben azt az állami hatalom egységének megszemélyesített formájaként 

                                                           
7 V. E Orlando (1894) I principi di diritto costituzionale. Firenze, G. Barbèj-t. A, 14-15. o. 
8 V. E. Orlando, uo. 16. o. 
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definiálta. A monarcha az állami szervezet stabilitásának eleme.9Végső soron a monarchia 

közjogi értelemben dualista koncepcióját kidolgozó szerző szerint: a monarchikus politikai 

rendszerben a királyi előjogok biztosítják a monarchikus elv érvényesülését, a kormány pedig 

az állami intémzények jogi tevékenységének funkcionális egységét. 10   

Orlando művének szemléletes része az újkori itáliai alkotmányosság sajátosságait taglaló 

fejezete. A szerző saját hazája alkotmányos fejlődésének egyik legnagyobb problémáját a 

partikularizmusban látta. Úgy vélte, hogy a modern állam és az alkotmányos politika hiányzik 

az itáliai történelmi tradíciókból. Miért? „Dél-Itáliában a monarchia formájának időtállósága 

és túlsúlya egy alapvetően képviseleti kormányformára vágyó szicíliai alkotmánytörekvéssel 

inkább az angol jogfejlődés sajátosságaira emlékeztet. Az északi részek ezzel szemben a 

városok köztársasági formája és a kis signoriák feudális elemeinek felbomlasztásával 

jellemezhetőek.”11  

Pályatársa és barátja Gaetano Mosca csak részlegessen tartozik a közjogi gondolkodás 

tablójához. A magyar politikatudományi gondolkodásban12 elsősorban az elitelmélet miatt 

ismertté vált társadalomtudós a több kiadást megért műve „A politikatudomány elemei” 

/Elementi di Scienza politica/  miatt kerülhet megemlítésre, mert az állam és társadalom 

kapcsolatáról írott sorai a materális alkotmány doktrínájának megértéshez elengedhetetlenül 

fontosak.13 A XX. századi alkotmányjogban megjelenő és Carl Schmitt politikai 

államfogalmától elhatárolódó olasz közjogi gondolkodás Mosca tanításaira épített az állam 

jogi jelenségén túlmutató motívumok felvázolásában. Gaetano Mosca az európai 

kapcsolatokkal rendelkező palermói egyetem diákjaként az újkori társadalmi valóság és a 

politikai rendszer közötti kapcsolatokat vizsgáló társadalomtudósok és közjogászok között 

kezdett el foglalkozni tudományos kérdésekkel. Ő maga kezdeti éveiről és a megfigyeléseit 

motíváló tényezőkről a következőket jegyezte fel: „…valójában két motívum vezetett; az 

egyik a történelem tanulmányozása, amelyből a jelen kor társadalmi tényei megismerhetőek, a 

másik az emberek és dolgok tanulmányozása. Minden, ami körülöttem történt a tanulmányaim 

                                                           
9 Alberto Massera: uo. 776.o 
10 V. E Orlando, uo. 19. o. 
11 V. E. Orlando, uo, 25. o 
12 Az eliteleméletekre vonatkozóan lsd. többek között Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris 

Kiadó, Budapest, 1998. vagy Paczolay Péter – Szabó Máté: A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet 

története az ókortól a huszadik századig. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006.  

13 Gaetano Mosca: (1858 Palermo-1941 Róma): jogász, filozófus, a torinói, a milánói és a római egyetemen 

tanított. 1908-ban parlamenti képviselő, a kolóniák ügyeiért felelős államtitkár, 1919-től szenátor. In. Dizionario 

Biografico degli Italiani. www.treccani.it 

  

http://www.treccani.it/
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szempontjából jónak tekinthető: habár általában a nagy igazság nem ismerhető meg, mégis 

teljes mértékben igaz, hogy az ember elszakadva mindazon dolgoktól és aggodalmaktól, 

amelyek vele történnek, állandó odafigyeléssel rendkívül érdekes észrevételekre tehet szert, 

amellyel ezen dolgokat és embereket jobban látja másoknál. Így tettem én is diákként társaim 

és professzoraim között, mint katona a kaszárnyában szemléltem mindenféle embert: 

hivatalnokokat, bírókat, képviselőket, munkásokat, parasztokat, ahogyan az ügyeimet 

intéztem vagy velük együt utaztam…minden társadalmi tényt és minden véleményt 

megpróbáltam tudományos értelemben összehangolni, szintetizálni, hogy kinyerhessek belőle 

általános látásmódokat és végül,  amikor a legkevésbé vártam siker koronozta a 

tevékenységem. A rendszerem készen volt.” 14 Mosca célja tehát a társadalomtudomány 

általános fogalomkészletének és módszerének megteremtése volt a politikai rendszer 

tanulmányozása szempontjából, amelyet a kezdeti években a parlamentarizmus kritikáján 

keresztül jelent meg. Módszere lényegesen különbözött Orlandoétól, őt a közjog és az 

általános államtudomány nem érdekelte. Annál jobban szerette volna megragadni az állam 

lényegét társadalomtudományi szemszögből. Ezt először „A kormányok és a parlamentáris 

kormányzás elmélete” /Teorica dei governi e dei governo parlamentare/ című írásában egy 

markáns motívumban, a kormányzók és kormányzottak viszonyában látta megtestesülni. 

Ugyanis minden társadalmi konstukció rendelkezik a kormányzók kisebbségben lévő 

csoportjával, amely a nép nevében gyakorolja hatalmát és a kormányzónak alávetett 

kormányzottak széles tömegével. Ebből a megfigyelésből hozta létre a politikai osztály 

fogalmát, amely emberek azon csoportjaként határozható meg, akik a társadalom irányítását 

és a kormányzás tevékenységét végzik. Ez a modern államban már nem egy személyhez, 

hanem egy morális felsőbbséggel rendelkező, összehangoltan cselekvő csoporthoz kötődik, 

amely mindig győzedelmeskedik a szervezetlen, sem akarattal, sem impulzussal nem 

rendelkező és közös cselekvésre képtelen tömegekkel szemben. A tömeg Mosca 

politikatudományában nem csupán egy szervezetlen massza, hanem isolált, elszigetelt 

individum. Mosca szerint az emberiség és az egyes nemzetek története a kormányzók, azaz a 

politika irányítás története. Viszonylag fiatalon az 1880-as évek végére eljutott arra a 

felismerésre, hogy a politika a politikai osztály szervezetének tanulmányozása. (Ez később 

Mortati alkotmányelméletében a materiális alkotmány alapja lesz! – a szerző megjegyzése)  

A politikatudomány elemei című főművében ugyanakkor már behatóbban elemzi az egyén, a 

társadalom és az állam viszonyát. Kiinduló tézise az emberiség tagoltsága, illetve a 

                                                           
14 Pierpaolo Portinaro: uo. 3.o. 
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csoportoképződés törvényszerűségeinek a feltárása. Nála az emberiség érdekei, szokásai, 

érzésvilága és hite alapján különül el társadalmi csoportokra. Az egyén és a társadalmi 

csoport közötti kapcsolat azonban kettős: az ember a közös testvériség (fratellanza comune) 

érzése alapján egyesül másokkal, míg szenvedélyei, illetve többé-kevésbé ellentmondásos és 

taszító érzései alapján különül el más csoportoktól. Tehát az egyénben megtalálható a 

másokkal való egyesülési és elhatárolódási szándék, amely mindennemű társadalmi 

kapcsolatrendszer alapja.  

Ugyanakkor joggal vethető fel a kérdés, hogy mi biztosítja a rendet és formát egy 

összeegyeztethetelen érdekek és érzések konglomerátumának tűnő társadalomban? Mosca 

válasza a korábban már bemutatott politikai osztály fogalmában továbbá a politikai 

formulában és a jogi védelemben ölt testet. Részletesen elemezi azt, hogy a politikai osztály 

sohasem a nyers erőszak útján biztosítja a kormányzó hatalom megtartását, hanem igényt tart 

egyfajta legális és morális bázisra, amely az osztály által irányított társadalom általánosan 

elismert és elfogadott hitén alapul. A hatalom alapja a konszenzus, amely a politikai formula 

fogalmán keresztül Moscanál az adott kormányzati rendszer és a társadalmi csoportokból 

nyert konszenzus szintézise. A kormányzók hatalmának elfogadása szempontjából a palermói 

származású politológus szembeállítja a premodern és modern politikai rendszereket. Bírálta a 

francia forradalom azon tételét, hogy az ember veleszületett jogokkal rendelkezik, amit a 

hatalom éppen e jogok eredendő és örök mivolta miatt tart tiszteletben a kormányzók rétege. 

„Az emberi jogok csupán annak kifejeződései, ami a jelenben történik. Ezen jogok velünk 

született jellege az emberi gondolkodás hipotézise….A szabadság a művelt és domináns 

osztály legnagyobb részének véleménye, amely az újkori társadalomban nem egyesek 

önkényének, hanem a törvényeknek van alávetve.15 Az egyenlőség esetében tagadta annak 

bárminemű gazdasági vonatkozását. Az egyenlőség reális értelmét abban a motívumban látta, 

hogy az emberek többé-kevésbé nagy számának részt vesz a parlamenti képviselő 

választásokon. Ez azonban a többségi elvhez és nem az egyenlőség valódi fogalmához vezet.   

A konszenzus elérése bekövetkezhet a jogi védelem kategóriája által is, amelyben a jog 

elismeri minden egyes állampolgár szabadságát, politikai véleményformálásának 

autonomiáját. A jogi védelem Moscánál azt a folyamatot jeleníti meg, amelynek során az 

                                                           
15 Uo. 5. o 
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absztrakt és természetes értelemben felfogott egyén mintegy „átfordul” transzformálódik a 

jogilag szabályozott alany fogalmába, magatartását a jogi normákhoz igazítja. 16 

Joggal vetődik fel a politika törvényszerűségeinek és a politikai rendszer alapvető 

kategóriáinak vizsgálata után, hogy mi az állam? „Az állam összes meghatározása közül a 

legjobbnak az tűnik, hogy az állam egy nép politikai és jogi szervezete egy meghatározott 

területen, de ez bizonyára még magyarárzatra szorul. A magyarázat az állam és társadalom 

közötti különbségben áll. Ha az állam a társadalom politikai irányításában részt vevő elemek 

összessége, akkor az állam lényege nem a társadalmon kívül kereshető. Állam és társadalom 

szétválasztásának az államfogalom megragadása szempontjából nincs jelentősége.17 Mosca 

szerint: „Az a kérdés, ami a leginkább érdekli a társadalomtudósokat nem más, mint az állam 

beavatkozása a társadalom életébe. Ezért megpróbáljuk bemutatni, hogy ez nem egy kérdés, 

hanem kérdések egész sora... Nagyon jelentéktelen az a látásmód, amely a társadalomban és 

az államban két egymástól teljesen elkülönült, különböző, gyakran antagonista entitást lát… 

Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mit értünk a társadalom és mit az állam fogalma 

alatt. A jogi kódexek szabályai és a közigazgatási jog feltételei alatt az állam egészen biztosan 

egy különálló jogi élettel bíró, a közösség érdekeit megjelenítő és a közvagyont igazgató 

entitás, és mint ilyen szemben áll a privát érdekkel és más jogi entitásokkal. Politikai 

értelemben azonban az állam ugyanakkor mindazon társadalmi erők szervezete, amelyek 

politikai értelemmel bírnak. Ez a valódi nézőpont, ahonnan a társadalmi tudományoknak 

szemlélniük kell az államot, habár századunk veszélyes hibája, hogy megtiltja a politikai 

problémák helyes értékelését, kizárólag az adott jelenség jogi jellegű megítélés miatt. Mosca 

szemszögéből nincs az állam és a társadalom között ellentmondás, az állam a társadalom 

része. Szimbolikus értelemben, az emberi testben az agy az állam, a test a társadalom, amely 

nélkül nem létezik az állam.  

Mosca egy kisebb írásában szintén foglalkozott a modern alkotmányok tipizálásával, ám 

ebben nem haladta meg kortársait. Az újkori alkotmányosságot két részre osztó szerző 

megkülönböztette az írott és íratlan alkotmányokat. Ez utóbbi tekintetében csupán az 

angolszász jogfejlődéséről értekezett, ahol a politikai reformok a korábban létező 

intézmények fokozatos átalakulását tette meg az alkotmányosság alapilléreinek, míg az 

                                                           
16 G. Mosca: (1908), Appunti di diritto costituzionale. Milano, Società Editrice Libreria, 8. o. 
17 G. Mosca: Elementi di scienza politica. uo. 146-147. o.  
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európai országok alkotmányos kartáiban csupán a politikai rendszerben végbemenő radikális 

megújulás kezdetét látta.18 

Santi Romano közjogtudománya és az insitucionalizmus jogelmélete 

SANTI ROMANO MUNKÁSSÁGA| A palermói származású közjogtudós a XX. századi olasz 

jogtudomány egyik meghatározó gondolkodója.19 Munkássága kezdetétől bírálta a 

felvilágosodás szekularizált természeti jogi tanait és a társadalmi szerződéselméleteket 

egyaránt mivel ezek a jogi gondolkodás számára a jog eszközeivel nem megragadható 

politikai filozófiai aspektusokat tartalmaztak. Korai éveinek egyik neves olasz értelmezője, 

Fioravanti Maurizio, Santi Romano teoretikai irányultságával kapcsolatban azt is megemlíti, 

hogy a fiatal jogász igen korlátozott érdeklődést mutatott az állam általános tana iránt, s ezzel 

az általa egyébként igen tisztelt Jellinek állam kettős természetére vonatkozó tanításait is 

megkérdőjelezte.20 Ez az elutasítás az élete végén publikált alkotmányjogi művében szintén 

tetten érhető, ahol megismételte a jogra és az államra vonatkozó filozófiai nézőpontok 

kizárását a közjogtudományi gondolkodásból.21Bár az institucionalizmus egyik meghatározó 

alakjaként tartják számon, hosszú utat járt be az intézményelmélet kidolgozásáig.  

A közjog helye és tematikája a fiatal Santi Romano munkásságában 

Santi Romano egyik első munkája, az 1903-as modenai egyetem alkotmányjogi kurzusán 

„Alkotmányjog és más jogi tudományok” /Il diritto costituzionale e le altre scienze 

giuridiche./ címmel tartott megnyitó előadása volt, amelyben a német közjogi gondolkodásból 

átvett jogi módszerrel azt vizsgálta, hogyan tisztíthatóak meg a jogi tudományok a nem jogi – 

elsősorban filozófiai, politikatudományi, szociológiai, etikai és természetjogi - tanoktól.  A 

jogi tudományok (és ezt következetesen többes számban használta a szerző) egy olyan 

módszertani-és tematikai rendszerezésével állunk szemben, amelynek törzsét - központi részét 

                                                           
18 G. Mosca: Appunti di diritto costituzionale, uo. 52-53. o.  
19 Santi Romano (1875. Palermo – 1947. Róma) 1896-ban szerzett jogi diplomát a palermói egyetemen, ahol 

évekig oktatott, majd 1906-tól a modenai egyetem alkotmányjogi, 1909-ben a pisai egyetem közigazgatási jogi, 

1925-ben a milánói egyetem alkotmányjogi és 1928-1943 között a római „La Sapienza”egyetem alkotmány-és 

közigazgatási jogi professzora. Tudományos karrierje mellett 1923-1925 között a pisai, 1925-1928 között a 

milánói egyetem jogi karának dékánja. 1928-1944 között az Államtanács elnöke. Számos parlamenti bizottság 

tagja, pl. 1935-ben a polgári jogi-polgári eljárásjogi és tengeri jogi kérdéseket tárgyaló, 1938-ban a Korporációk 

és Fasciók kamaráival, 1939-1944 között a szenátorok kinevezésével foglalkozó, majd 1939-40-ben a külügyi 

bizottság tagja. 

Tanítványai közé tartoztak olyan neves közjogászok, mint Carlo Esposito, Vezio Crisafulli vagy Massimo 

Severo Giannini.   
20Fioravanti, Maurizio: Per l’interpretazione dell’opera giuridica di Santi Romano. Nuove prospettive della 

ricerca. In. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridco moderno. 10. szám, (1981) Giuffrè, Milánó, 

1981. 195. o.  

21Santi Romano: Principii di diritto costituzionale generale. Giuffrè, Milánó, 1947. 11. o.  
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- az alkotmányjog képezte, míg minden más jogi diszciplínát ebből vezetett le. Ez azzal a 

következménnyel járt, hogy nem csupán a világos alkotmányos alapokkal rendelkező 

közigazgatási jog, büntetőjog, vagy nemzetközi jog, hanem a magánjogi diszciplínák is az 

alkotmányjogból nyerték létalapjukat. Az alkotmányjog kiemelt helyét az biztosította, hogy a 

közjog általános alapelveinek szisztematikus rendszerét tartalmazza, az alkotmányjogász 

feladata az ezzel összefüggő dogmatikai konstrukciók megalkotása. Santi Romano már 1903-

ban rámutatott arra, hogy az alkotmányjog feladata a teljes és hatályos jogrendszer alap-

problémáinak megoldása: „…absztrakt elvek kidolgozása, alapvető intézmények ábrázolása 

és a teoretikus konstrukciók”22 megalkotása a pozitív jog alapján.  

A megnyitó előadás egyben kijelölte számára az elkövetkezendő évek tudományos 

problematikáját. Az alanyi közjogok, az állami szervek, a törvényhozás korlátai és az 

alkotmányos rend tényleges létrejöttének jogdogmatikai problémáival kezdett foglalkozni. 

Szintén egyik korai írása volt az 1897-ben megjelent „Az alanyi közjogok elmélete” /La 

teoria dei diritti pubblici subiettivi/, amelyet éppen öt évvel Jellinek műve után publikált. A 

közjogi jogalanyiság problematikájának kiindulópontja a jogviszony meghatározása volt. A 

fiatal szicíliai jogász a magánjogi jogviszony mintájára abból indult ki, hogy a „…jogviszony 

legalább két alany szembenállását feltételezi.”23 Ez azonban még nem ad magyarázatot az 

állam és az állampolgár, illetve egyéb az állam szuverenitása alatt álló közjogi jogviszonyok 

elhatárolására. A közjogi jogalanyiság problémáját a szerző az 1. az állami szervek és 2. 

hatáskörök szintjén oldja meg. Az állam az állampolgár és más jogi személyek irányában 

mindig a maga konkrétságában, azaz meghatározott hatáskörrel rendelkező állami szervként 

jelenik meg.24 Mivel Santi Romano nem ismerte el az emberi jogok pre-statuális, természeti 

eredetét, ezért az állampolgár alanyi közjoginak határát az államon belül oldotta fel. Átültetve 

Jellinek önkorlátozásra vonatkozó elméletét az állami szervekre, Santi Romano azt állította, 

hogy az egyéni szabadságok: „…eredetüket az állam önkorlátozásából, pontosabban azokból 

a korlátokból nyerik, amelyeket a Parlament a közigazgatással szemben támaszt.”25 Az 

önkorlátozó hatalom tehát az állami szervek szintjén érvényesül, így az egyéni szabadságok 

nem valamely fizikai vagy jogi képesség gyakorlásában ragadhatóak meg, hanem abban a 

lehetőségben, hogy az állam szervei által, az állampolgárral szemben felállított illegitim 

akadályokat el kell hárítani. Az állampolgár joga abban jelenik meg az állammal szemben, 

                                                           
22Fioravanti, Maurizio: uo. 193. o. 

23 uo. 198.o 
24 uo. 199. o. 
25 uo. 201. o. 
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hogy az egyik állami szerv az állam másik szervének veti alá magát – azaz az állam önmagát - 

szervein és azok hatáskörein keresztül meghatározott jogi aktus kibocsátásával biztosítja. Így 

a közjogi jogviszony az állampolgár és az állam törvény által kötelezett egyes állami szerve 

között értelmezhető.   

Nem véletlen, hogy ezek után Romanót különösen a törvényhozó hatalom korlátai kezdték 

érdekelni, hiszen a parlament a legfőbb államhatalmi szerv mivoltából kifolyólag egyedül 

képes megakadályozni a közigazgatási és kormányzati szervek illegitim aktusait, de melyek 

lehetnek a törvényhozás, a törvényhozó aktusának korlátai? Sőt milyen korlátokat állíthatunk 

fel a törvényhozóval szemben, ha alkotmányozó hatalomként viselkedik? A probléma 

megoldásának kezdeti sémája megtalálható az 1901-es „Az alkotmányos rend tényleges 

létrejötte és legitimációja” /Instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua 

legittimazione/ című írásában. Ezt a tanulmányát egy erőteljes kritikával indította, amely a 

természetjogi és szerződéstanokkal szemben leszögezi, hogy az egyéni jogok állam előtti pre-

statuális léte nem igazolható. Miért? „A jog csak az, ami rendelkezik azzal az erővel, hogy 

pozitív joggá váljon és parancsoljon, a tisztán racionális elvek nem rendelkeznek ezzel az 

erővel… nevezhetőek akár teoretikus, filozófiai vagy természetes értelemben vett jognak, de 

azáltal, hogy a joghoz ezeket a mellékneveket társítjuk, valójában azt mutatjuk meg, hogy 

nem jogokról beszélünk.”26 Ez a gondolat előre vetítette a jog intézményi felfogását és a 

jogrendszer államhoz kötését. Ekkor azonban még kizárólag az állam és a jog közötti 

azonosság feltételezésig jutott el, amit később az intézmények pluralitásának gondolata 

irányában módosított.  

Ebből az következik, hogy a palermói jogász nem ismerte el a természetes jogokat a 

törvényhozói aktus korlátaiként. Nem támogatta a társadalmi szerződésekben megtalálható 

társadalmi konszenzus kategóriáját sem. Santi Romano kiindulópontja Jellinek „Általános 

Államtanának” egyik gondolata volt. Egy meghatározott állam és alkotmányos rendjének 

tényleges létrejötte a német közjogi gondolkodó szerint pusztán tényleges természetű, mert 

ezen a ponton hiányzik az állam jogi jellege. Az állam létrehozásának ezt a pillanatát a jog 

eszközeivel nem lehet megragadni. A palermói jogász részben méltatta Jellinek ezen 

meglátását, mert nézete szerint a német tudós tabula rasa-t hajtott végre a természetjogi és 

kontraktualisztikus tanokkal szemben, ám vitatta a német közjogtudós azon nézőpontját, hogy 

az állam létrejötte nem határozható meg jogilag. Ha ez igaz lenne, nem lehetne a 

                                                           
26 Fioravanti Maurizio: uo. 205. o. 
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törvényhozás jogi határait megragadni az alkotmányozó hatalom viszonylatában. Santi 

Romano szerint az állam létrejötte szükségszerű. Ám „..ha egy állam vagy kormánya 

ténylegesen létezik, akkor léteznie kell a jognak is, amely ezen alapszik és ebből származik: 

az utóbbi (jog) az előbbi (állam, kormány) lényeges eleme így az előbbi nem fogható fel, az 

utóbbitól elszakítva. Ha a jog létezésében kételkedünk, akkor az állam és kormánya 

létezésében is kételkednünk kell.”27 Az állam és a jog Romano elméletében szükségszerűen 

„azonos genetikai pillanatnak” a termékei. Az állam létrejötte maga is normatív aktus, nem 

fogadható el annak természetjogi vagy szerződéstani megalapozása, de nem a „semmiből” jön 

létre. Miért? A jog szempontjából nincs törés, nincs tabula rasa az új állam és a régi állam 

között. Az új államnak az alkotmányozás momentumában, abban a „pillanatban” amikor új 

jogi intézményeket alkot új jogi normákkal, már rendelkezik jogi intézmények és normák 

olyan komplexumával, amit kénytelen a sajátjaként megállapítani. Természetesen a „kapott 

normákat és intézményeket” a törvényhozó módosíthatja és módosíthatja, de az átvett és 

alkotott új normák egy és ugyanazon állam jogrendszerébe tartoznak. Így az alkotmányozó 

hatalom nem „teljesen szabad”: „…a normák és intézmények egy komplexumát, az új rend a 

sajátjának kell, hogy elismerje, mert ezek nélkül nem tudna létrejönni.”28  

Ebből következik, hogy Santi Romano nem kedvelte az alkotmányozó hatalom kifejezést sem. 

Szerencsésebbnek tartotta a „rendkívüli törvényhozó hatalom” kifejezést.29 Ebben a 

nézőpontban a jog organikus szemlélete, a történeti jogi iskola jogfelfogása jelent meg, s az 

sem véletlen, hogy Santi Romano a brit jogfejlődést tartotta a modern alkotmányosság 

mintájának. Mivel a jogfejlődés kontinuitása szükségszerű, ezért a szükségszerűség 

kategóriája válik az állam normatív lényegének egyik komponense. Legfőbb funkciója, hogy a 

politikai hatalom hordozóit arra kényszerítse, hogy az állami alapvető intézményeit és normáit 

ne tagadják meg. Így az állami szuverenitás a törvényhozásban nem egy magasabb 

jogforrással találja meg önmaga korlátját, mint az igazságszolgáltatás vagy a végrehajtás, 

hanem a szükségszerűség fogalmában: „A jogalkotó ekkor olyan szituációval találja magát 

szemben, amelyben nem feltalálja a jogot, hanem elfogadja és kinyilvánítja azt, amely az 

általános tudatban található, oly módon, hogy kényszerítő erővel rendelkezik és kizárja az 

intellektuális és személyes közvetítést.”30  

                                                           
27 Pinelli Cesare: uo. 2. o.  
28 uo. 4.o. 
29 uo. 1. o.   

30 Maurizio Fioravanti: uo. 210. o. 
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Az olasz jogtudós szükségszerűség kategóriájának beillesztése egy olyan dogmatikai 

konstrukcióban, amely a pozitív jog talaján állva ki akar zárni minden államon túli tényezőt, 

meglehetősen nehézkes és számos következménnyel járt. Egyfelől a szerző maga is több 

alkalommal – jogelméletében és késői alkotmányjogi könyvében – is a szükségszerűségről 

jogforrásként nyilatkozik. Másfelől az írott alkotmányt nem tekintette a törvény felett álló un. 

„magasabb jogforrásnak.” Sőt a szükségszerűség kategóriája töltötte be azt a funkciót is, hogy 

az olasz alkotmány – a Statuto Albertino – normáinak módosítására a törvényhozó hatalom 

feljogosítva legyen. A szükségszerűség, mint jogforrás a törvényhozó hatalom jogi aktusai 

felett állt. Ráadásul Santi Romano az általános tudatot sem az állam, hanem csak a társadalom 

kontextusába ültetve tudta értelmezni, hiszen a társadalom organikus termékeként fogta fel. 

Ez azonban már elvezet ezen időszak utolsó két, 1909-ben megjelent kisebb a „Jog és 

alkotmányos helyesség” /Diritto e correttezza costituzionale/ és a „Modern állam és válsága” 

/Lo Stato moderno e la sua crisi/  írásához, amelyben a társadalom és a jog közötti alapvető 

kapcsolatot akarta a jog eszközeivel megteremteni. Ezekben az években módosítva a német 

közjogi gondolkodás pozitív jogra alapozott jogtudományi módszerét a századforduló olasz 

társadalmának változásait akarta a jogi gondolkodás világába beültetni. Az állami 

szuverenitás teljességéről és az állam-személy kategóriáról vallott nézetei nem voltak 

összeegyeztethetőek a szindikátusok, a szakszervezetek és egyéb társadalmi egyesületek 

pluralizmusával.    

Az előbbi tanulmány arra keresi a választ, hogy a jogi és társadalmi normák közötti különbség 

alapján, az alkotmányos helyesség – azaz a méltányosság, a jóhiszeműség és a politikai 

műveltség szabályaiban  − ahol teljes mértékben hiányzik a jogi normák kötelező ereje, 

hogyan jelennek meg és milyen funkciót töltenek be a jogi normák és jogintézmények 

világában? Minden jogrendszer rendelkezik, a politikai szokások számára fenntartott un. 

szabad terekkel. Az itt megjelenő nem jogi szabályok, az új jogintézményekbe beépülve, 

konszolidálják az intézményeket és olyan szokásokká alakulnak, amelyek normatív erővel 

fognak rendelkezni, így az alkotmányjog világán kívülről jövő változásoknak a bizonyítékai.  

Santi Romano ideája egy rugalmas, de a stabilitás maximális garanciáival együtt járó 

alkotmány volt.  Az alkotmányos helyesség szabályai közvetítő kapcsot jelentettek a 

társadalmi élet és a jogrendszer között.  

Részben a rigorózus jogtudományi módszerét ért hatások miatt Santi Romano korai 

munkásságának záróakkordja az egyik legtöbbet publikált értekezése a modern államról és 

annak válságáról, amely a jog institucionalista felfogásának közvetlen előzményeként fogható 
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fel. A pisai éveiben keletkezett írás az olasz társadalomban végbemenő komoly változások és 

a francia szociológiában megjelenő, a szindikalizmust elemző szociológiai írások 

gondolatmenete sarkallta.31 Romano tudományos programjának ez a pontja abból a 

szempontból is érdekes, hogy itt szakított a német közjogtudomány programjával és nyitott a 

szociológia irányába. Az állam olyan társadalmi kihívás alatt állt, amit a közjogtudomány a 

francia forradalom „örökségével” nem tudott megoldani. Santi Romano ezt úgy érzékelte, 

hogy az államfejlődés középkori és modern változatát összevetve arra a következtetésre jutott, 

hogy a középkori állam nem tekinthető politikai egységnek, a modern állam területi 

értelemben vett politikai egység ugyan, de személytelen volta, amely csak meghatározott 

elemire redukálja ezt az egységet. „A francia forradalom erőszakos csapása és hibái 

lerombolták azokat az intézményeket, amelyek kétségkívül évszázadokon keresztül a 

különböző nemzetek kidolgoztak és az ezek romjain felemelkedő új intézmények úgy tűnik, 

hogy főleg a törvényhozói szeszély mágikus pálcájának köszönhetően keltek életre.”32 

Santi Romano a modern állam absztrakt entitásként való megjelenését abból a szerinte téves. 

A francia forradalomból eredő alkotmányjogi konzekvenciából eredeztette, hogy a politikai 

állam és civil társadalom merev kettéválasztásával a politikus világa a kormányzók és 

kormányzottak összességéből állt. Kik a kormányzottak? Az állampolgárok és a területi 

alapon szervezett entitások  (városok, megyék és régiók) – ez utóbbi később a jogelméletben 

is külön helyet kapott -, tehát az állammal szemben „csak” az állampolgár és a területi 

entitások állnak. Ez képezi a reprezentativitás alapját a parlament képviselőházában is. Nem 

szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy nőtt a szakmai alapú vagy érdek alapú 

társadalmi szervezetek aránya, s itt elsősorban a szindikátusokról és korporációkról tett 

említést, amelyek a társadalom új reprezentációját jelenítetik meg, s hosszú távon a 

társadalom új tagozódását eredményezik.  Ez a társadalmi mozgalom Santi Romano szerint 

önálló struktúrával és szabályokkal rendelkezik, ami könnyen konfliktusba kerülhet az állam 

jogrendszerével. Az állam monista, jogtudományi felfogásával szembeállítva a társadalmi 

pluralizmust a szicíliai jogtudós az államfogalom újragondolását tartotta célszerűnek. 

                                                           
31 A francia szociológia egyik meghatározó alakja Leon Duguit 1909-ben írt „Le droit social, le droti individuel, 

et la transformation de l’Etat” című művében a szindikalizmus megjelenésével eljutott arra a következtetésre, 

hogy az állam személyisége és szuverenitása veszélyes és hamis idea. Állam nem létezik, csak kormányzottak 

jogok nélkül.  Számára a szindikalizmus nem doktrína és nem párt volt, hanem olyan tény, amit figyelembe 

kellett venni: szervezeti értelemben vett hatalmi képződmény a közszolgáltatások teljesítése érdekében. Sabino 
Cassese: Lo Stato moderno e la sua crisi a un secolo dalla prolusione pisana di Santi Romano, Roma 2011. 

november 30 - Consiglio di Stato, Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Conclusioni alla Giornata di 

Studio.  7. o. 
32 Santi Romano: Lo stato moderno e la sua crisi. Giuffrè, Milánó, 1969. 1. o. 
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Ugyanakkor műve végkifejlete egy erős állam képét vetítette előre, mert az államban egy 

olyan, magasabb szervezetet látott, amely a társadalmi szervezetek partikuláris érdekeit 

általános érdekké transzformálva jelenítette meg.33  

Az institucionalizmus  

Santi Romano 1917/1918-ban, máig legnépszerűbb és legtöbbet idézett a „Jogrendszer. 

Tanulmányok a jog fogalmáról, forrásairól és jellemvonásairól” /L’ordinamento giuridico. 

Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto/ című művében fejtette ki a jog intézményi 

elméletét, amely a jog normatív és természetjogi megközelítésével a jog fogalmát és 

funkcióját új perspektívában elemezte. A mű több kiadást ért meg. Első ízben a „toszkán 

egyetemek Annalésának két számában jelent meg, majd 1946-ban Firenzében, amelyben a 

szerző kiegészítette korábbi gondolatait.34  

Elméletének kiindulópontja az intézmény fogalma. A jog elsődlegesen nem norma, nem 

magatartási szabály, nem előírás, hanem intézmény. A jog nem magyarázható a társadalom, 

azaz a szervezett társadalom világától elkülönülten. Az intézmény nem hozza létre a jogot, 

hanem maga a jog, ami azzal a latin aforizmával írható körül, hogy UBI SOCIETAS IBI IUS E 

UBI IUS IBI SOCIETAS. A jog és az intézmény közötti fogalmi azonosság megteremtéséhez 

Romano a korai írásiban is elemzett szükségszerűség kategóriáját állítja teóriája 

középpontjába. Az intézmények abból a szükségszerűségből erednek, hogy a társadalmi 

igényeket és szükségleteket autonóm módon egységes-együttes igénnyé kell szervezni. Ahol 

nincs intézmény, ott „csupán” társadalmi kapcsolatok működnek, amelyek társadalmi tények 

és a szociológia vizsgálódási területére tartoznak. A jogi normák az intézmények szerves 

része, ezért leglényegesebb tulajdonságuk az intézményesített voltuk. Az állam mint jogi 

intézmény csupán egy az intézmények világában, amelyek pluralitását az olasz közjogtudós 

kifejezetten elismerte.   

A szükségszerűség kategóriájának a jog fogalmába ültetése több következménnyel járt: 

Egyfelől az egyén nem értelmezhető a jog szempontjából individuumként, az egyénnek nincs 

statusa, nincsenek jogai és kötelezettségei. Az ember a szervezett társadalom, az intézmény 

részeként válhat a jog szempontjából relevánssá. Mivel az állam is intézmény- jogi intézmény 

– ezért a jogok pre-statuális jellege nem igazolható. A jogot Romano mindig a statale – állami 

– jelzővel látta el. Másfelől a szükségszerűség a jog elsődleges forrása, ez tesz minden 

társadalmi szervezetet végső soron a jogrendszer részévé.  

                                                           
33 Santi Romano: uo. 22-23. o. 
34 Fioravanti, Maurizio: uo. 1. o. 
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Az 1917-es műve különös hangsúlyt fektetett a társadalmi rendszer és a jogrendszer fogalmi 

meghatározásának eltérő voltára. Az előbbi az autonómia és az egység, az utóbbi az egység és 

az individualitás jellemvonásaival rendelkezik. Mit jelentenek ezek a tulajdonságok és hogyan 

kapcsolható össze a két rendszerfogalom egymással? A társadalom különböző társas /civil 

entitásokból, korporációkból, szervezetekből álló komplex egész, amely önálló módon 

szerveződik. Romano maga is több alkalommal hangsúlyozta, hogy a modern társadalom 

autonómia foka a különböző korábbi társadalmi formációkkal szemben igen magas. 

Ugyanakkor ezek az autonóm társadalmi szervezetek kívülről egy önmagában és önmagáért 

való egységet képeznek. A jogrendszer ebből az egységes egészként megjelenő és autonóm 

társadalmi rendszerből absztrakció útján előállított konkrét és effektív egység. Ez azt jelenti, 

hogy egy jogrendszer a társadalmi rendszerhez viszonyítva szintén rendelkezik az egység 

jellemvonásával, de individualizáltan, azaz a társadalomtól elkülönülten jelenik meg a jogász 

számára. A társadalmi intézmények/szervezetek/entitások/testek saját rendje, tevékenysége 

jelenik meg a jogrendszerben, azaz a társadalmi rendszer a jogrendszerben immanens módon 

van jelen.  

Nagyon fontos kiemelni azt, hogy Romano jogi doktrínájában a szükségesség fogalma nem 

csupán a jog és a társadalom közötti ekvivalencia létrehozására szolgál, hanem ebből ered egy 

másik fontos alapelv is. A jog nem a társadalom terméke, hanem a létező társadalmi erők 

struktúrája állandó szervezettel. A jog ugyanis struktúra is, amelyben a társadalmi tudatból 

kiindulva meghatározott társadalmi szituációk szabályozottan jelennek meg. A palermói 

jogász gondolatmenetére azonban mindvégig jellemző volt, hogy a szociológiai nézőpontból 

elszakadva határozza meg a jogot. Határozottan megkülönbözteti ugyanis a társadalmi tényt 

az intézménytől. Az intézmény nála nem minden vagy bármely társadalmi erő által 

szervezetten jelenik meg a jog számára, hanem csak azon társadalmi erők, amelyek arra 

hivatottak, hogy szervezettek legyenek. A társadalmi tényhez az élet, az intézményhez az élet 

és a vitalitás kategóriáját is hozzá rendelte hozzá.  

Ezáltal a jog az emberi szervezetek belső (nem külső!) formája. Miért? Santi Romano a 

valóság (la realtà) fogalmát két szinten ragadta meg: az un. valódi valóság (la realtà reale) és a 

társadalmi valóság (la realtà sociale), amelyek mindegyike a jogi valóság részét képezi. 

Amikor a társadalmi valóság az élet és a vitalitás együttességében ölt testet, már valódi 

valóssággá válik, azaz már több mint társadalmi tény, már intézmény és így a jogi valóság 

számára megragadhatóvá válik. A jog, mint valódi valóság szervezi és szabályozza a 
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társadalmi valóságot, így már nem csupán intézmény, hanem egyúttal ugyanazon társadalom 

szervezete, struktúrája, pozíciója, amelyben megvalósul és egységgé válik.  

A jog tehát az intézmény lényege is, minden intézmény vitális elve, vagy más szóval élve 

lelke. Ezáltal a szicíliai közjogász a jog ontológiai alapját ugyan a társadalmi valóságba 

helyezte de leválasztotta a társadalmi tények világától.  

Fontos továbbá, hogy a jogszerűség kritériuma is az intézmény.. A jogszerűség mielőtt 

normává válna, már az intézményhez, vagyis annak szervezetéhez tartozik. „A jog a ténnyel 

születik, saját karaktere a szervezetben ragadható meg, ebben a normák csak mintegy 

manifesztációk….. a szervezet nem lehet a pusztán a normák komplexuma.”35  

Institucionalizmusának másik jellemvonása a jog funkciójának meghatározása. Santi Romano 

a normativizmussal szemben nem a jog stabilizáló funkcióját emeli ki, hanem a jog 

szabályozó jellegét hangsúlyozza: „Amikor a jogban a stabilizáló, normalizáló funkció jelenik 

meg, akkor ez konzerválja a társadalmi viszonyokat….egy jogrendszer, ha nem teljesen 

rosszul működik, akkor egyik oldalon rendelkezik ugyan ezzel a funkcióval, de másik oldalon 

mindig megvan a lehetősége annak, hogy működése és struktúrája akár mély és radikális 

változásoknak adjon helyet, hogy megújuljon. Mint minden épületnek, a jognak is van 

alapzata, falai, teteje, amelyek biztosítják a zártságát és állandóságát, de vannak ajtói, 

ablakai, vezetékei és ventilátorai is, amelyek a külső világra felé nyitva tartják a jog épületét, 

és a változások minden létező módján, elemeiben folyton megújulnak, hol gyors, hol lassú 

folyamatok által.”36  

A közjogtudomány tematikája az érett Santi Romano munkásságában 

Santi Romano halála évében kiadott, a korábbi tudományos eredményeit szintetizáló műve 

egy olyan szintetikus alkotmányjogi monográfia, amely a közjogtudomány rendszertani 

helyének meghatározásával, majd a jogról alkotott institucionalista felfogásának az 

újraértékelésével foglalkozva immár külön fejezetet szánt az állam-fogalom kibontásának. 

Korai éveivel szemben a szerző, ugyan az alkotmányjog keretei között, de egy komplex 

fogalmi elemezés segítségével ábrázolta az állam általános elméletét, majd az állam egyes 

szerveinek természetét.  

                                                           
35 Santi Romano: L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, i fonti e i caratteri del diritto. e. 1917.  
36Pinelli, Cesare: uo. 12. o. 
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A mű Bevezetése az alkotmány és az alkotmányjog közötti különbség elemzésével indul. 

Maga a szerző az alkotmány fogalmát három értelemben használta, ezek egyike sem állt távol 

az olasz alkotmányjogi gondolkodástól. Részben a Jellinektől eredő hagyományra 

támaszkodva Santi Romano megkülönbözteti az írott és íratlan alkotmányt. 

1. a formális vagy instrumentális alkotmány az a dokumentum: karta, statutum vagy 

törvény, amely a materiális alkotmány formája, külső megjelenése. 

2. a materiális alkotmány annak az intézményesített rendnek (l’assetto) vagy rendszernek 

(l’ordinamento) a megfelelője, amely meghatározza az állam önmagában és önmagáért 

való pozícióját, illetve az állam különböző elemeinek (szerveinek) a kölcsönhatását, az 

állam egész tevékenységét, továbbá az állami funkcióikat azok számára, akik 1. az 

államtól függnek és 2. az állam részét képezik. Ebben az értelemben az alkotmány és 

az alkotmányjog ekvivalens kifejezésnek tekinthetőek. 

3. az alkotmány harmadik értelme azzal a közvetlen tevékenységgel jellemezhető, 

amelyben egy állam, egy új politikai rendszer létrejön. Ebben az esetben az 

alkotmányozó hatalom és materiális alkotmány közötti azonosságról van szó, ám a 

szerző hangsúlyozza azt, hogy az alkotmányozás pillanatában a materiális alkotmány 

korábban létező jogi normákra támaszkodva, azokat jogrendszere részévé téve hozza 

létre új intézményes rendjét Ez a következtetés, megismételve korábbi műve 

gondolatmenetét, világosan látszik az államra vonatkozó nézeteiből is. (lsd. alább.) 

Az alkotmányjog, mint a közjog fókuszában álló jogág lehet 1. partikuláris, 2. összehasonlító 

és 3. általános alkotmányjog. Az előbbi az egyes állam pl. az angol, a francia, a német, vagy 

az olasz materiális alkotmányait vizsgálja. Az összehasonlító alkotmányok az egyes állami 

alkotmányok közötti hasonlóságok és különbözőségek megvilágítására tesz kísérletet. Az 

általános alkotmányjog (il diritto costituzionale generale) elhatárolva a filozófiai és politikai 

látásmódtól, általános jogi alapelvek, tipikus kategóriák, fogalmak kidolgozását valósítja 

meg. Santi Romano visszatérve az 1903-as módszertani művének gondolataihoz az általános 

és különös alkotmányjogot, genus-species viszonyba állítva kizárólag a pozitív jog területén 

belül tartja számon.  

Ugyanakkor a mű első részében található, a korai éveire egyáltalán nem jellemző érdeklődés, 

az állam komplex fogalma irányában. Az állam szintetikus fogalmát nélkülözhetetlennek 

tartotta az állami szervek működésének közjogi bemutatása előtt. Az állam fogalma a pozitív 

jogi vizsgálódás előterében található.  
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Az alábbi ábra szemlélteti az állam-fogalom megalkotás fő irányait és egyes elemeit.   

 

 

A szerző az állam-fogalom kibontását három szinten 1. általános fogalma, 2. a tárgyi jog 

rendjében, 3. és jogalanyok rendjében oldotta meg. Az állam általános fogalmában áttekintette 

a görög filozófiát a modern filozófiai irányzatokig jelen lévő külön fogalmi elemeket. Célja 

csupán az volt, hogy érzékeltesse a jogtudományi gondolkodás számára irreleváns 

állameszme valamilyen idealizált, racionális vagy eszményített volta. A jog az állam 

meghatározása szempontjából a hatályos, pozitív jogon túl csak a jogrendszer, a jogi személy 

és a szuverenitás elméleti kategóriával írható le. Ebből a szempontból az állam általános 

fogalma az institucionalista jogfelfogásból ismert intézmény vagy jogrendszer fogalmával 

azonosítható. Az állam nem individuumok sokasága, hanem elkülönült, saját és konkrét 

létezéssel, struktúrával és szervezettel bíró intézmény. Lényegi eleme a kormányzás, amely 

nem más, mint az állam önmagát irányító tevékenysége szervei által.  

Az intézmények az érett jogtudós szerint két szinten csoportosíthatóak:  

1. léteznek egyenlő és autoriter intézmények. Az előbbi esetében a kormányzás egyenlő 

mértékben tartozik minden, az intézményt alkotó hatalomgyakorló alanyra, míg az 

utóbbi esetben egy vagy néhány alany felsőbb pozíciójából adódóan gyakorolja azt az 

intézmény más alanyai vonatkozásában.    
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2. léteznek autonóm és nem autonóm intézmények. Az autonómia fokmerője abban áll, 

hogy az intézmény kormányzása külső alany(ok)tól függ vagy sem. 

Ebben a csoportosításban az állam autoriter és autonóm jogi intézmény.  Az állam fogalom 

részét képezi az intézményi jellege mellett – ahogy Jellineknél is – a területe és a népessége. 

Az intézmény genus-fogalmához képest a szuverenitás, mint „differentia specifica” három 

jelentéssel társul az államfogalomhoz.  

1. egyfelől az alávetett pozícióra utal a kormányzók és kormányzottak között a 

kormányzottak oldaláról jelen lévő helyzetre  

2. másfelől a kormányzás teljes hatalmát a kormányzottak felett, azaz a szuverén hatalom 

természetét jelenti 

3. harmadrészt a szuverén hatalom birtokosainak a kormányzóknak a viselkedését. 

Összességében az állam általános és szintetikus fogalma nem más, mint „..területileg 

szuverén, vagyis eredeti jogrendszer, illetve területileg szuverén jogi személy.”37        

Az alkotmányjog számára érdekesebb az állami szféra objektív rendjének kibontása. Santi 

Romano kiindulópontja a tárgyi jog által szabályozott területek a „matéria” bemutatása. 

Rendkívül izgalmas művének ez a része, mert ezt a problematikát csak úgy tudja megoldani, 

ha az állam egy jogon kívüli entitásából indul ki. Elismerve az állam politikai jellegét azt 

állította, hogy a jogi szabályozás tárgya a taxatívan fel nem sorolható állami célokban 

ragadhatóak meg, amelyek lehetnek az 1. állam saját céljai, vagy 2. más jogalanyok állam 

által védett általános céljai és 3. olyan absztrakt és személytelen célok, mint az állam büntető 

vagy polgári eljárások során használt kifejezésekben érvényre jutó „törvény nevében történő 

igazságszolgáltatás” elve.  Ezeket a célokat mindig területileg és időben meghatározott módon 

valósítja meg. A célfogalom tehát nem az intézményi jogelméletből, hanem a politikum 

államfogalomhoz rendeléséből állt elő. Ebben a fejezetben ismételte meg azon korai tanítását 

is, hogy a pozitív jog világában minden jogi szabályozás alapja a közjog, még a magánjogi 

jogügyletek és jogviszonyok alapja is a közjogban található.  

Az állami rend teljessége szempontjából külön kell elemezni az intézmények és normák 

világát, mert ebben számos, az olasz alkotmányjogi gondolkodást jellemző új motívum van. 

Az állam intézményi voltának 1917/18-ból származó taglalása új elemekkel bővült. Az állam 

                                                           
37 Santi Romano: Principii di diritto costituzionale generale. Giuffrè, Milánó, 71. o. 
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területén belül működő önálló struktúrával és különböző célokkal rendelkező intézményeket 

több csoportra bontotta.38 

1. az állami intézmények egyik csoportjába azok az entitások tartoznak, amelyek az az 

állami struktúra integráns részeiként rendelkeznek bizonyos fokú autonómiával, de 

nem az állammal, hanem annak valamely más szervével szemben. Pl. a Korona, a 

törvényhozás házai vagy a miniszterek, továbbá az állami intézmények, mint pl. 

iskolák, könyvtárak, vasúttársaságok és postai szolgáltatást biztosító állami 

intézmények.  

2. Az állam segéd-illetve államhoz tartozó intézményei. Közös eredőjük a területi mivolt. 

Az előbbiek a városi, megyei vagy regionális entitások, az utóbbira a koloniális és 

gyarmati birtokok hozhatóak fel példaként. Ezek a szervek az állam intézményének 

helyi szervei, az állami jogrendszer területi megvalósítói.  

3. Eredeti intézmények, azok az entitások, amelyek nem az állami jogrendszer, hanem 

saját, az államtól független jogrendszeren alapulnak:  

 a nemzetközi közösségek,  

 az olyan államkapcsolatok, mint a föderáció vagy a konföderáció, illetve az 

 állam és katolikus egyház viszonya.  

Ezeknek az intézményeknek a szerző külön fejezetet szentelt. Santi Romano intézményi 

jogfelfogása itt is a pluralizmusról árulkodik, ám nem probléma nélküli az un. erdeti 

jogrendszerek jogdogmatikai konstrukciójába ültetése. 

1. a nemzetközi közösség: azon államok uniója, amely tagjainak egymáshoz való 

viszonyát, a nemzetközi jog általános szabályai alapján szabályozza  

2. az államok közötti nemzetközi uniók (föderáció vagy konföderáció): azon államok 

uniója, amely tagjainak egymáshoz való viszonyát az unió szabályai határozzák meg  

3. az állam és egyház uniója (katolikus egyház): „ ahol a konkordátum elv szabályozza 

a két intézmény kapcsolatát,  

Az állam mindhárom típusú közösség tagja, de ezeknek a közösségeknek a viszonylatában az 

államnak nincs a jogrendszerükre 1. azonnali és 2. közvetlen hatása. A három 

viszonyrendszert 1. a kölcsönös függetlenség és az 2. elválasztás elvei jellemzik.  

                                                           
38 Santi Romano: uo. 80. o. 



24 
 

Ebből az állam és egyház viszonya nézetem szerint további tisztázásra szorul. Az olasz állam 

1948-as alkotmánya, amely a vallási szabadság alapelvének elfogadását vallja, bizonyos 

értelemben már az alkotmány szintjén különbséget tesz a katolikus egyház és a többi felekezet 

között az államhoz való viszonyrendszer meghatározásában. 

1947-ben még Santi Romano azt állította, hogy az állam és a katolikus egyház közötti unióhoz 

két feltételnek együttesen kell teljesülnie. 

1.  az állam saját céljai között tartsa számon az egyház védelmét és ebben az esetben 

elengedhetetlen, hogy az állam saját vallásaként tekintsen az adott felekezetre. Azt a 

szerző is elismerte, hogy vannak olyan államok, amely a katolikustól eltérő 

államvallásokat tartanak számon, illetve laikus államok. 

2. Az állam és az egyház között olyan uniónak kell létrejönnie, amely nem kizárólag az 

állam jogrendszere által szabályozott, hanem a két fél jogrendszerét kölcsönösen elismerő 

kooperatív-koordinatív egyezményben.  

Az intitucionalista jogelmélet egyik alkotmányjogi következménye, hogy az 1948-as olasz 

alkotmány alapelvi szinten is rögzítette az egyház függetlenségét és szuverenitását saját rendje 

vonatkozásában, amelynek konkrét formáját a lateráni paktumokban jelölte meg. Santi 

Romano nézetrendszerében a konkordátum: „Jogi jellemvonással bíró önmagában vett rend, 

amennyiben két entitás, mint „societas”-ok között jön létre és mindkettőt kötelezi arra, hogy 

saját belső jogrendjüket és magatartásukat erősítsék meg ebben a szerződésben.”39 Állam és 

egyház viszonyában a két szerződő fél kvázi társaságként van jelen kölcsönös jogokkal és 

kötelezettségekkel. A paktum-elv tiszteletben tartása az állam kötelezettsége.  

Ennek a felfogásnak komoly következményei vannak az állami szféra normák rendjében való 

megragadásánál is. A normák ugyanis lehetnek: 1. jogi normák, 2. a különös autonómiával 

rendelkező államon belüli intézmények által kibocsátott normák, 3. az állam unióinak 

(nemzetközi közösség, föderáció, vagy az egyház) normái, 4. nem jogi: erkölcsi, szokás, 

illetve az alkotmányos korrektség normái, amelyek jogi normák alapján jogi hatásokkal és 

jelentőséggel bírnak.40  

                                                           
39 Santi Romano: uo. 140. o.  
40 Santi Romano: uo. 81-82.  
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Az institucionalizmus következtében a jogi norma a jogrendszer fontos elemének tekintette, 

de egy adott intézmény integráns része. Az intézményesített normákat ezek után több 

csoportra bontotta. 

1. akaratlagos vagy akarati elemet nélkülöző aktusok (ius volontarium vagy ius 

involontarium)  

2. írott vagy íratlan jog: ius scriptum vagy ius non scriptum. 

Santi Romano szerint a modern állam írott és akaratlagos jogi normatípusa a törvény. 

Jogdogmatikai konstrukciójában a törvény: a törvényhozás funkciójával rendelkező szervek 

/alanyok által kibocsátott akarati aktus, amely mint egy előzetes-absztrakt és általános akarat a 

jövőbeni bekövetkező konkrét akaratra vonatkoztatható.”41A törvény tehát a jelen, a jogalkotó 

tudat szabályozási szükséglete szempontjából általános akarat, a jövő szempontjából konkrét 

akarat.  Tovább elemezve Romano álláspontját az állam keletkezésére vonatkoztatva – mivel 

az organikus jogfelfogás talaján állt – az állam tényleges létrejöttével járó történeti 

folyamatban megjelenő jogi normák – mint törvények – magukban foglalhatnak nem 

kifejezetten proklamált és formalizált jogi normákat. Az alkotmányozás két módja a 

forradalmi vagy forradalom nélküli út.  Az előbbi esetben az alkotmányozó hatalom a népre, – 

ill. annak képviseleti szervére – az alkotmányozó gyűlésre bízza annak megalkotását, amely a 

nemzetgyűlési elfogadásától és estlegesen,- az adott jogrendszertől függően – népszavazással 

jár együtt. Ezzel szemben a nem forradalmi eredetű alaptörvények esetében nem helyes 

alkotmányozó hatalomról beszélni, ott „alkotott/létrehozott” hatalom törvényhozó aktusáról 

van szó.    

A nem akaratlagos normák lehetnek: 1. alap-és általános elvek, 2. szokások és a 3. 

szükségszerűség kategóriája.42Az előbbiek, az írott alkotmányokkal rendelkező jogrendszerek 

szempontjából rendkívül fontosak, mert biztosítják azt, hogy az állam, mint jogrendszer ne 

merüljön ki pusztán törvényekben, ahol az alaptörvény csak egy a törvények között. A 

szokások, mint az „opinio iuris” megnyilvánulásai a törvényekhez való viszonyukban 

lehetnek: 1. secundum legem (törvény szerint), 2. contra legem (törvény ellenében) vagy 3. 

praeter legem (törvényt megelőző) jellegűek. Alkotmányjogi relevanciája az íratlan 

alkotmányok szempontjából nélkülözhetetlen, amit Santi Romano az angol jogfejlődéssel 

szimpatizálva nagyra értékelt. 

                                                           
41 Santi Romano: uo. 82. o.  
42 Santi Romano: uo. 90-92. o.  
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A korai munkásságából jól ismert szükségszerűség kategóriája, mint íratlan jogforrás „a 

társadalmi szükségletek kényszerítő és kifejezett igényéből származik,” amely meghatározott 

viselkedést ír elő a hatályos intézmények védelmében.”43 A szükségszerűséget meg kell 

különböztetni a szokásoktól és a kormánynak az alkotmányokban meghatározott kivételes 

helyzetekben és szükséghelyzetekben alkotott jogszabályaitól. A szokásokhoz képest a 

szükségszerűség azonnali cselekvést igényel, és nem kell hosszabb idő a legitimációjához. A 

kormány kivételes helyzetben hozott intézkedéseivel szemben a szükségesség akkor lép elő a 

jogrendszerben ha: 1. az írott törvények hiányoznak, 2. a törvény az adott szituációhoz 

inadekvát módon viszonyul, 3. és amikor nem állnak fenn az alkotmányban meghatározott 

kivételes és szükséghelyzet körülményei.  

Santi Romano ismét elemezte az alkotmányos helyesség normát, aminek korái éveiben önálló 

tanulmányt szentelt. Itt kategorizálva ezeket a normákat rámutatott arra, hogy olyan politikai 

szokásokról van szó, amit vagy 1. az államok egymás irányában tanúsítanak vagy a 2. 

közfunkciót betöltő személyek viselkedésében: tapintatában, bölcsességében, gondosságában 

nyilvánul meg. Ezek a normák teszik az adott személyt politikussá. Lényegüket tekintve nem 

jogi normák, mert hiányzik belőlük az institucionális elem, nem található meg bennük a 

szokások opinio iuris eleme sem, de jogi jelentőségüket azáltal nyerik el, hogy a jogi norma 

több irányban kapcsolatba kerülhet velük: 1. legitimálhatja az adott jogi normát, 2. maga a 

jogi norma védi az adott szabályt vagy éppen 3. egy jogi norma megalkotását segítik elő.44 

Végül a mű általános, elméleti részének végén az állami szférát a jogalanyok rendjében is 

megvilágította. Az alkotmányjogász számára a kiindulópontokat a közjogi jogviszony 

alanyainak a meghatározása és a jogviszony tartalmi elemeinek a bemutatása és tipizálása 

jellemzi. Ez utóbbiak a 1. közhatalom, 2. a közjogok és kötelességek, illetve 3. legitim 

érdekek. A közjogi jogviszony központi fogalma a személy kategóriája. Személyről 

beszélhetünk fizika (állampolgár, külföldi állam állampolgára és hontalan) és jogi 

vonatkozásban. Közjogi értelemben jogi személyek az állam, amely a jogrendszert a maga 

egységében jeleníti meg és a legáltalánosabb érdekeket kezelése az alapvető célja. Jogi 

személy az állam segédszerve. Ennek két szükséges kritériuma: az államtól eredő 

köztevékenység folytatása és a magánjogi értelemben vett jogi személy mivolt. Ez utóbbi 

Santi Romano nézetrendszerében egyúttal az alapja annak, hogy köztevékenységet 

folytathasson! Mind a fizikai, mind a jogi személyek rendelkeznek közjogi értelemben vett 

                                                           
43 Santi Romano: uo. 92. o. 
44 Santi Romano: uo. 93. o.  
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jogképességgel, amelyet a magánjogi jogképesség alapján a szerző abban fedezett fel, hogy 

egyrészt közjogi hatalmak, jogok és kötelességek címzettje lehet, illetve hatalmakat, jogokat 

gyakorolhat, illetve kötelességeket teljesíthet.  

Érdekes jogelméleti nézőpont húzódik meg a közhatalom és közjogok kategóriája mögött. 

Santi Romano szerint a kettő közötti különbség a jogviszony eltérő voltában áll. Közhatalom 

nyilvánul meg abban, hogy az állam törvényalkotó szerve révén törvényt alkot az 

állampolgárok számára. Ebben a viszonyban az államnak, mint törvényalkotónak nem 

keletkezik „igénye” az állampolgárral szemben, az állampolgárnak pedig kötelezettsége az 

állammal szemben. Az igény és a kötelezettség alapja egyaránt a megalkotott törvény, így ez 

a jogviszony absztraktnak tekinthető az állam vonatkozásában, mely így mintegy 

„idegenként”, külső tényezőként viselkedik. A közjog konkrét jogviszony, amelyben az egyik 

fél – az állampolgár – igényével szemben az állam, az állami szerv kötelezett. Az állam a 

jogviszony szempontjából itt immanens elem. 

A közhatalmak, a közjogok és a kötelességek fő csoportjait az alábbi táblázat mutatja.  

 

KÖZHATALMAK KÖZJOGOK KÖTELEZETTSÉGEK 

1. hatalom az állam 

kormányzására – 

legnagyobb és komplex 

hatalom 

1. személyiségi jogok – 

magánjogi személyiségi jogok 

analógiájaként: 

 statushoz kötött jogok: 

állampolgársághoz 

 személyek köztitulusaihoz való 

jog (akadémikus, városnév, 

Királyság, Birodalom, lovagi 

cím stb.) 

 jogi személy területi 

szerveinek/entitásainak joga a 

személy mivolthoz 

1. személyhez fűződő 

kötelezettségek 

 állampolgár 

 közszemély betöltő 

kötelezettségek 

2. állami segédszervei 

hatalma mind köz, mind 

magán entitásként 

2. állami tevékenységhez kötött és 

funkcionális jogok:  

ius ad officium: a funkció 

megszerzéséhez való jog 

ius in officium: jog a funkció 

2.funkcióhoz kötött vagy 

funkcionális kötelezettségek 

pl. köztisztviselő 

kötelezettségei 
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megtartásához 

politikai jogok 

3. „mindenki”, aki az állam 

vagy valamely szervének 

intézkedését 

kezdeményezi: pl. 

bírósághoz fordulás az 

ítélet kieszközlése 

érdekében 

3. jog meghatározott 

szolgáltatáshoz. pl. az állam 

joga az adókhoz való 

hozzájutáshoz, vagy az 

állampolgár katonai szolgálat 

teljesítéséhez, vagy az iskolai 

kötelezettség állampolgár általi 

kitöltéséhez 

állampolgár részéről: postai 

szolgáltatáshoz, iskolába való 

felvételhez, tulajdonának 

kisajátításakor a 

kártalanításhoz, vagy a 

nyugdíjhoz 

3 szolgáltatások 

nyújtásának 

kötelezettsége. pl. 

adófizetés,  

katonai szolgálat, 

iskolalátogatás 

 4. valódi közjogok – állami 

impérium domínium formája: 

gyarmatok, kolóniák felett 

4. valódi 

kötelezettségek: 

kolóniák 

kötelezettsége a 

kolóniát létrehozó 

állam felé 

 

A formális és a materiális alkotmány megkülönböztetése Costantino Mortati 

munkásságban 

COSTANTINO MORTATI| A calabriai származású alkotmányjogász, akit az „alkotmány 

atyjaként” vagy egyes életrajzokban a „nők alkotmányjogászaként” emlegetnek az olasz XX. 

századi közjogi gondolkodás egyik legmeghatározóbb alakja volt. Rendkívül hosszú élete 

során megélte a liberális állam és a fasizmus politikai rendszerének bukását, majd az átmenet 

éveit és az alkotmányozás másféléves folyamatát, illetve a köztársasági olasz állam közjogi és 

politikai rendszerének kibontakozását.45 Tudományos problametikáján túlmutatóan a jogtudós 

                                                           
45 Costantino Mortati (1881 /Coscenza/ – 1895 /Róma/) a közjog és összehasonlító alkotmányjog professzora 

több itáliai egyetemen, többek között a római Sapienza Egyetem tanára. Kereszténydemokrata politikus, az 

Alkotmányozó Gyűlés és a 75. bizottságának tagja, 1960-72 között az olasz Alkotmánybíróság bírája. A nők 

alkotmányjogásza elnevezést azzal érdemelte ki, hogy alkotmánybíróként lelkes szószólója volt a nők közéleti 

tisztségek betöltéséhez szükséges jogi akadályok leküzdésének, mivel ők az 1960-as évek gazdasági fellendülése 

ellenére sem indulhattak egyenlő esélyekkel ezeknek a tisztségeknek a betöltésében. Mortati két jogszabály – 

egy 1919-es törvény és egy 1920-as rendelet – eltörlésében játszott szerepet, amelynek következtében az 
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és politikus életútja is rendkívül érdekes. A dél-itáliai albán – vagy helyi névvel arbëreshë – 

közösség tagjaként gyermekkorától kettős kulturális közegben nőtt fel. Szülőhelye Coscenza a 

nyelvi, vallási és tradícióit tekintve erős identitástudattal rendelkező albán közösség dél-itáliai 

központjának tekinthető. Ugyanakkor az itáliai félsziget déli részén található Calabriát már a 

giolittiánus időszakban is a társadalmi és gazdasági elmaradottság jellemezte, aminek 

megoldásával a liberális állam kormányai sikertelenül próbálkoztak. Ez persze nem jelentette 

azt, hogy a tudományos élet elmaradt az északi területek fejlettségétől. Sőt, a nápolyi és a 

palermói egyetemen rendkívül élénk közjogi diskurzus folyt a liberális állam közjogi 

problémáiról és a Statuto Albertinóról. E tekintetben Calabria több neves alkotmányjogászt 

adott Olaszországnak. Mortati személyiségét azonban az emelte ki kortársai közül, hogy az 

albán és olasz kultúra határain felnövekedve, világlátásának formálásában a kettős kulturális 

kötöttség mindvégig meghatározó maradt. Ráadásul egy olyan jogászról van szó, aki a jogi 

diploma megszerzése mellett a politikai tudományokból és a filozófia tudományából is 

diplomával rendelkezett. Közjog iránti elkötelezettségében komoly teoretikai műveltsége 

segítette, elméleti beállítottságát igazolja, hogy Carl Schmitt és Hans Kelsen állam-és 

jogtudományi műveit bírálva, egy új állam-és jogfelfogást próbált kidolgozni, miközben 

elődeinek Orlandonak és Santi Romanonak a tanításait is beültette, ez utóbbinak 

insitiucionalista felfogását több művében bírálta. Mindemellett munkásságában az olasz 

jogelméleti gondolkodásban meghatározó szerepet játszó jogi formalizmussal szembeni erős 

kritikai beállítódás is érvényesült. 

Mortati alkotmányjogi doktrínájának elemzéséhez először a jogra és az államra vonatkozó 

nézeteit szükséges áttekinteni. Ebben a szélesebb perspektívában helyezhető el a formális és 

materiális alkotmány különbségéről szóló elmélete, amely 1940-ben publikált 

monográfiájában található.  

A jog , a jogrendszer és az állam fogalmi megalapozása 

A jogfogalom megragadásában a calabriai jogász az ember szükségletkielégítő természetéből 

indult ki. Az ember racionális és szabad lény, képes szükségleteinek, illetve ezen 

szükségeletek kielégítését szolgáló eszközöknek a felismerésére, ám ennek során szüntelenül 

akadályokba ütközik, amelyek a természeti – fenomenológiai (jelenségek) – világból és saját 

belső világának, akaratának – deontológiai – törvényeiből kiindulva nem teszik mindig 

lehetővé számára a szükségeletek által vezérelt cselekvés megvalósítását. Az első esetben 

                                                                                                                                                                                     
alkotmánybíróság 1960. május 13-i döntés értelmében a fenn említett jogszabályok megsemmisítésével ezek az 

akadályok a nők előtt megszűntek.   
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egész egyszerűen az ember természeti világgal szemben esetlensége, a második esetben 

lelkiismerete nem engedi - mintegy szankcionálva az embert – céljai elérését. Az egyén 

társadalmi kapcsolatrendszerében azonban szükségleteinek egy része kielégíthetővé válik 

azáltal, hogy az ember kilép individuális elszigeteltségéből és a társadalmi érdekek, illetve 

értékek homogenizálásával létrejött rendben a közösségi eszközökkel biztosítja ezeket. Ebben 

a folyamatban a rend megteremtésében és biztosításában jelenik meg a jogfogalom lényege az 

autoritas és/vagy potestas jellemvonásában. A jog legtágabb értelemben a társadalmi 

kapcsolatrendszert szabályozó és a társadalmi rendet biztosító mechanizmus, amely: „… a 

társadalom minden egyes tagjától elszakadt autoritas /potestas jellemvonásában az adott 

csoport törvényét juttatja érvényre ellenszegülő tagjaival, a szabálysértőkkel szemben, a 

kötelesség teljesítésének elmaradását helyettesítő vagy kielégítő mértékben és ebben az 

értelemben újraintegrálja a megsértett rendet.”46 A társadalmi kapcsolatrendszer kontextusába 

helyezett autoristasként felfogott jog a következő elemekkel rendelkezik: 

1. az együttműködést igénylő közérdekek által legalizált alanyok csoportja vagy legalább 

ezen csoport egyes tagjai tevékenységeinek ugyanezen érdekek kielégítése céljából 

történő összehangolása. 

2. a csoporttagok magatartásainak értékelését biztosító alapelvek 

3. az alapelvek által minősített, a csoporttagok egymás közötti és az autoritással való 

interkaciókban megnyilvánuló kapcsolatok összessége, illetve ugyanezen 

kapcsolatokból keletkező szituációk, amelyek lehetnek aktívak vagy passzívak, 

igények és követelések, illetve jogok és kötelezettségek. 

4. széles értelemben vett társadalmi autoritás, amely a csoport hatalmában 

megnyilvánuló és megvalósított objektív akarat, függetlenül egyesek akaratának 

önkényétől és részlegességétől. 

5. az autoritas által a rendet védő eszközök összessége, amely a csoport céljainak 

megfelelő magatartásokat jutalmazza, az ellenszegülőket szankcionálja. 47 

Ebből következően a jog materiális és instrumentális elemek összességeként ragadható meg. 

Az előbbiek a csoportérdekekből kialakult homogenizált közösségi érdekekben, az utóbbiak a 

fenn felsorolt öt elemben öltenek testet. Ezen elemek öszessége egyben a jogrendszer 

szinonímája. 

                                                           
46 Mortati C. (1951) Istituzioni di ordinamento giuridico, CEDAM, Padova,1951. 5. o.  

47 uo. 5-6. o 
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A jog fogalmi megragadását követően Mortati annak funkcióját taglalta. Egy jogilag rendezett 

csoport tipikus feladata a jog létrehozása, amely két különböző motívumban ölt testet: 

logikailag először a normatív rend prekonstituálása történik, majd ezt követően a csoporttagok 

és kapcsolatok normatív rend által történő értékelése. A jog az olasz nyelvben is egyszerre 

jelenti a tárgyi és alanyi jog kettősségét, a „norma agendi” azaz a jogrendszer objektív és 

állandó akaratát, amely alapján értékelhető a csoporttagok magatartása és a „facultas agendi”, 

azaz annak a lehetőségét, hogy a norma által konstituált mértékben értékelhető legyen a 

csoporttagok magatartása és ez az értékelés a kötelezettségszegők megbüntetésében illetve a 

jogrendszerrel konform magatartást tanúsítók védelmében nyilvánuljon meg. A jog 

funkcionalitása szempontjából a tárgyi jog logikailag megelőzi az alanyi jogot.  

Mortati nézete szerint a jogrendszer elsődleges eleme a norma, mint prius elsőbbséget élvez 

abban a vonatkozásban, hogy a társadalom tagjainak magatartását és viszonyrendszerét 

ruházza fel jogi relevanciával, illetve meghatározza az alanyoknak az adott társadalomhoz 

tartozását. Ugyanakkor joggal vethető fel a kérdés, hogy mi biztosítja a normák jogi értékét, 

mi teszi lehetővé integrációjukat a jogrendszerben? Mi biztosítja az autoritas valódi 

hatékonyságát és stabilitását? Ezen a ponton Mortati az intézmény fogalmát vette alapul: az 

intézmény a jogrend alapja és szabályozó faktora, hiszen ez utóbbi nemcsak a közösségi 

szükségletek materiális rétegéből áll, hanem a csoport tagjainak strukturált 

kapcsolatrendszeréből. A jog intézményi volta biztosítja a jogrend szilárd és szükséges 

szerkezetét azáltal, hogy erővel vagy éppen ellenerővel ruházza fel a csoportkapcsolatokat, a 

kapcsolatokban megnyilvánuló közösségi cselekedetek és az azokra adott reakciók, továbbá a 

cselekedetek közösségi célokra irányultsága is intézményi vonatkozásban értelmezhetőek.48  

Így Costantino Mortati egyaránt szembeszállt a normativista és institucionalista felfogással. A 

calabriai jogtudós szerint a normativizmus a társadalmi valóság elől szökik meg, az 

institucionalizmus, pedig a társadalmi-politikai ágyazottsággal a jogászi módszert utasítja el. 

Ez számára a jogi jelenség szükségtelen és egyoldalú redukálását jelentette volna.  

Államelmélete a jogról alkotott felfogását követően a politikai rendszerről szóló fejtegetései 

részeként jelenik meg. Első benyomásra az állammal kapcsolatos meglátásai nem képeznek 

szisztematikus egységet. Az állam fogalmának a jogrendszert követő fejezetbe való 

elhelyezése arról árulkodik, hogy nem híve a jogászi államfelfogásnak. Az állam politikai 

rendszerként való megjelenítését az tette indokolttá, hogy első ízben ezt a közösségi célokhoz 

                                                           
48 uo. 8-9. o. 
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való viszonyában ragadta meg. Az állam más politikai entitástól abból különbözik, hogy az 

egyes partikuláris célokkal szemben általános célokat jelenít, amelyeket szervei révén valósít 

meg. Az állam céljai tehát felette állnak az egyes társadalmi rétegek céljainak, továbbá 

szintetikus egységbe foglalják az un. ágazati célokat, mint pl. a gazdasági, a kulturális, a 

szociális vagy egyéb célokat. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi rejlik az állam általános 

céljai mögött, azaz mi biztosítja, azt hogy az állam jeleníti meg az általános célokat és nem 

más szervezet vagy intézmény? Mortati kiindulópontja az állam - stato – fogalmában benne 

rejlő status fogalom lényegének a megragadása. Amennyiben a status nem más, mint „időben 

és térben állandó jelleggel egységben jelen lenni” akkor az állam egy adott területen élő 

emberek közössége, ám ez még nem teszi alkalmassá a társadalomtól vagy egyéb emberi 

közösségi kapcsolatoktól való megkülönböztetést. Mortati ezen a ponton teljes mértékben 

átvette Mosca fenn idézett nézetét az állam és társadalom viszonyáról. A calabriai jogász ezt 

az adaptációt egy másik, az alkotmányozó hatalomról írott művében mutatta be részletesen. 

Az állam társadalomtól való „elkülönülésének pillanata” a következőképpen írható le. 

„Ahhoz, hogy egy állam a differenciálatlan társadalom keblén létrejöjjön, vagy egy korábban 

már létező meghatározott típust felváltson, elengedhetetlen, hogy egy meghatározott területen 

élő társadalmi közösségben valamiféle erőeloszlás valósuljon meg, vagy a már létező 

erőviszonyok rendszerében változás következzen be, ami képes feltétlenül és a legfelsőbb 

szinten, legalább az átlagos engedelemség meghatározott terminusain keresztül 

megnyilvánulni.49 Az állam tehát előfeltételez egy differenciálatlan társadalomtól elkülönült 

politikailag szervezett társadalmi egységet. Ezt támasztja alá azon meglátása is, hogy az állam 

stabilan rögzített politikai elvek rendszere körül rendezett struktúra, amti elveket a 

mindenkori politikai elit jelenít meg, illetve 1940-es művében a pártot tartotta az alapelvek 

végső alapjának. (lsd. alább) 50  

A formális és a materiális alkotmány elmélete Mortati gondolatmenetében 

Az állam Mortatinál megalapozott politikai felfogása jól elhatárolható a kelseni normatív 

államfelfogástól és különnbözik a schmitt-i politikai államfelfogástól is, ám ez utóbbival 

mutat nem rokonságot. Mortati 1940-es művében mindkét szerzőt komoly kritikával illette. 

Miért? Hans Kelsen osztrák jogtudós 1926-os „Az államelmélet alapvonalai” című 

munkájában az állam lényegét a normatív rendben ragadta meg: „Ha azt kutatjuk, hogy 

milyen értelemben beszélünk általában az államról, s különösen milyen értelemben használja 

az általános államtan ezt a fogalmat, akkor mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy az a 

                                                           
49 Mortati C. (1972), Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello stato. Milano, Giuffré, p. 12. 
50 uo. 13. o. 
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rend, amelyet államnak nevezünk, a normatív rend értelmével bír. Csakis ennek a 

feltételezésével érthetünk meg bizonyos, az állam természetére vonatkozó, folytonosan 

ismételt állításokat anélkül, hogy valami misztikus értelmet kellene neki tulajdonítanunk. Így 

mindenekelőtt azt az állítást, hogy az állam lényegileg tekintély, s hogy ezért viszonya 

azokhoz az emberekhez, akiknek magatartását rendje szabályozza, fölé-, illetőleg 

alárendeltségi viszony, ezek az emberek pedig az állam „alattvalói”. Az állam mivoltát nem is 

foghatjuk fel anélkül a gondolat nélkül, hogy az állammal szemben kötelezettségek állnak 

fenn, s hogy azok az emberek, aki az állam kötelékébe tartoznak, bizonyos meghatározott 

magatartásra vannak kötelezve egymással szemben. Az államot csakis akkor bírjuk az 

emberek felett álló tekintély gyanánt elfogadni, ha olyan rendet látunk benne, amely az 

embereket meghatározott magatartásra kötelezi, vagyis ha az emberi magatartást szabályozó 

normák rendszerének tekintjük.”51 Mortati ezzel szemben az államban általános céllal 

rendelkező politikai entitást látott, amely az államot elsődlegesen a különböző és egymással 

ellentétes érdekek harmonizálását megvalósító, autoriter és szuprematív képződménynek látta, 

amely egy adott területen kizárólagosan minden más szervvel szemben képes biztosítani a 

társult/közösségi viszonyok szisztematikus egységét. Ebből következik, hogy az állam 

funkciója a homogenitás megteremtése a diffúz és széttagolt társadalmi kapcsolatok 

szövetében, megjelenési formája a politikai akarat, amely meghatározza a társadalom tagjai 

közötti viszonyok és értékek differenciációját, az egyes akaratok alá-és fölrendelésének 

mechanizmusait, azaz az irányítás és az engedelmesség komplex viszonyrendszerét.   

Tulajdonképpen a két szerző – Kelsen és Mortati – államra vonatkozó nézeteink viszonyában 

két eltérő nézőpontot látunk. „Mindkét jogtudós az alkotmányjog teoretikusa, egyetemi 

profeszor, közigazgatási tisztségviselő, bíró, politikus és mindenekelőtt alkotmánybíró, a 

jogászok ugyanazon elméleti és gyakorlati tapaszatalataival rendelkezett, a két gondolkodó 

nyomai kronológiai értelemben párhuzamosan haladtak, ideológiai vonatkozásban azonban 

szemben álltak, ami különössen jelentőssé teszi a kettőjük közötti vitát.52 Nem véletlen, hogy 

Mortati a kortárs jogtudósok közül leginkább Kelsent bírálta. 

Kettőjük vitájának megértése szempontjából az alkotmányról vallot nézetek csupán a 

nézőpontok különbségének egy szeletét képezik. Maga Kelsen sem tagadta az állam nem jogi 

                                                           
51Államtan. Írások a XX. századi általános államtan köréből. (szerk. Takács Péter) Budapest, Szent István 

Társulat, 2005. 92. o. ill. Hans Kelsen állam és jogtudományát lsd. bővebben, In. Hans Kelsen jogtudománya. 

Tanulmányok Hans Kelsenről, (szerk. Cs. Kiss Lajos). Gondolat, Bp. 2007. 

52 Vittorio Frosini-Francesco Riccobono: Mortati e Kelsen. In. Forme di stato e forme di governo. uo. 594. o. 
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jellemvonásait, csak azt a jogtudományi gondolkodás számára irrelevánsnak tartotta. Mortati 

ugyancsak elismerte az állam normatív vonatkozásait, de az államfogalom kifejtéséhez nem 

tartotta ezt elégségesnek. A nézőpontbeli különbség lényege, hogy Kelsen a jogtudományi 

megismerés objektivitásának és tárgyszerűségének biztosítása érdekében a valódi, a 

természettudományi egzaktság szintjére emelt jogtudományában nem tolerálta a tiszta jogászi 

megismerést zavaró transzcendens vonatkozásokat, azaz a világ metafizikai értelmének 

vallási vagy szekularizált természetjogi feltételezéseit, illetve a metajurisztikus társadalmi és 

kulturális összefüggéseket.53 Ezt a kelseni tudományos problematikát Moratati „A materiális 

alkotmány című” művében hosszan bírálta. A kritikát több szinten fogalmazta meg. 

Amennyiben a jogi megismerés alapjául szolgáló normát vesszük alapul Mortati szerint a 

norma nem a jogpozitizmus értelmében vett absztrak forma, hanem konkrét 

következményekkel járó parancs. A normák nem foghatóak fel csupán egy konkrét jogrend 

jogi részeként, mivel egyúttal nélkülözhetetlen eszközei is annak a mecchanizmusnak, 

amellyel ez a rend megvalósul.54Ezen a ponton a két szerző gyökeresen eltérő módon 

viszonyul a normának a tényhez való kapcsolatában. Sein és Sollen viszonyában Kelsennél a 

normatív rend jelenti a választóvonalat. A norma jogi érvényességét és deontikus logikai 

valóságának eredetét a jogrendben veszi fel, vagyis a Sein meghatározatlansága és 

képlékenysége a Sollenben szűnik meg. A norma ebben az értelemben forma. Mortati 

esetében a norma a matéria kifejeződése, azaz abban a folyamatban leli meg formáját, 

amelyben a Sein Sollenné válik és a jogi bizonyosságot magára ölti. Ebben az értelemben a 

norma statikus ábrázolása Kelsen, dinamikus változatnak képviselője Mortati lenne. Ebből 

következőn az alkotmány, mint jogi norma eltérő jellevonással bír. Kelsen nézeteiben az 

alkotmány a jogrend alapja, formális értelemben határozható meg. Az alkotmány a végső 

norma, az alapnorma, amelyből minden más jogi norma érvényességét nyeri. Nála „…az 

alkotmány doktrínája a jogrendként felfogott állam intellektuális épületének része”55, míg 

Mortatinál az alkotmány nemcsak formális, hanem materiális értelemben is létezik. Ez utóbbi 

kontextusban az alkotmány a politikai célok és jogi normák konverziója és közvetítése. 

Érdekes módon Kelsen is használja mindkét értelmet, de az 1945-ben keletkezett „Az állam 

és jog általános elmélete” című művében az alábbi gondolatmenetet vetette papírra: „az 

alkotmány formális értelemben ünnepélyes dokumentum, normák összessége, amelyek akkor 

                                                           
53 Cs. Kiss Lajos: A tiszta jogtudomány eszméje és hivatása. In. Tanulmányok Hans Kelsenről. Hans Kelsen 

jogtudománya, Szerk. Cs. Kiss Lajos, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 127. o. 
54 Mortati, Costantino: La costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milánó, 1940. 96-97. o. 

55Vittorio Frosini - Francesco Riccobono: uo. 596. o. 
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módosíthatóak, ha speciális előírásoknak felelnek meg, ezek funkciója pedig a normák 

módosításának nehezebbé tétele. Az alkotmány materiális értelemben azon normákból áll, 

amelyek az általános jogi normák, különösen a formális törvények megalkotását 

szabályozzák.56  

A kelseni állam-és jogfelfogás mellett a XX. századi államtudomány másik meghatározó 

képviselője Carl Schmitt az állam fogalmának megalkotásához elengedhetetlennek tartotta a 

politikai fogalmának előfeltételezését. Schmitt – ahogy Mortati is ‒ az állam szó szerinti és 

történelmi megjelenésében a népek különös minőségű állapotát, statusát látta. A két szerző 

kiindulópontja tehát közös. Ráadásul mindketten a modern liberális állam válságával 

szembesülve nem a jogi normák és a jogrend fogalmán keresztül ragadták meg az állam 

lényegét, hanem egy kelseni értelemben vett metajurisztikus, politikai tartalmon keresztül. 

Ahogy részben Mortati, úgy Scmitt is azt állította, hogy a „… a társadalom 

demokratizálódásának, a modern tömegdemokráciának az a fejlődéstörténeti, strukturális 

jellegzetessége és szerepe, hogy felszámolja a liberális, XIX. századra jellemző, tipikus 

megkülönböztetéseket és depolitizálásokat, vagyis a vallási és politikai a kulturális és 

politikai, a gazdasági és politikai, a jogi és politikai, a tudományos és politikai 

szembeállításait és elválasztásait.”57 Mindkettőjüknél megszűnik a társadalom és politika 

szétválasztása, de az olasz jogtudósnál ez az elitelméleten alapuló, a társadalomból közös 

értékek mentén szerveződő politikai hatalmat megszerző elitben ölt testet, míg Scmittnél a 

társadalom átpolitizálását megvalósító totális állam mítoszában. Következtetéseik azonban 

eltérőek. Schmitt azt állította, hogy a népről és statusról alkotott elképzelés valamennyi 

ismertetőjegye a politikai továbbá jelentéstartalma által érhető el, a politikai pedig a barát-

ellenség sajátos, végső megkülönböztetésében rejlik. Erre vezethető vissza minden specifikus 

értelemben vett politikai cselekvés. Az állam a nép politikai egysége.  

A német államjogász különbséget tett a szuverén döntésén alapuló alaptörvény és annak 

normatív tartalma között, ám a calabriai jogásznál a döntés és norma közötti viszony más 

dimenzióban érvényesült. Ő a tömegtársadalom korában a pártokat jelöli meg a döntés 

alanyaiként, amelyek a szuverén állami akarat és a normák közötti közvetítő szerepet töltik 

be. A liberális képviseleti állammal szemben a társadalom tagjait a pártok szervezik és 

mozgósítják különböző ideológiai orientációk alapján. A politikai identitás alapja a párt által 

meghatározott értékek köre, az egyén társadalmi kapcsolatrendszeréből a párton keresztül 

                                                           
56 Vittorio Frosini - Francesco Riccobono: uo. 596. o.Uo. 597. o. 
57 Cs. Kiss Lajos: A totális állam elmélete és mítosza. In. Világosság, 2010. ősz, 24. o. 
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ragadható meg a politikai számára. Természetesen Mortati elvetette a fasizmus pártközpontú, 

egyetlen pártra alapozott szemléletét, ő a pártok alkotmányossá tételének a híve volt. A párt 

egyéneket integráló és szervező funkciója mellett az adott közösség politikai irányvonalának 

meghatározásában játszik szerepet. Mortati három szempont alapján bírálta Schmittet. Először 

nézete szerint a nép bizonytalan fogalma nem alkalmas a fundamentális döntés alanyának 

pontos meghatározására. Ebből következően joggal vetődik fel a kérdés, hogy, ha az adott nép 

nem érte el a politikai egység szintjét nem rendelkezik alkotmánnnyal?   

Másodsorban, amíg Schmitt a szuverén politikai döntésével teszi lehetővé a politikai rend 

megteremtését, a döntés megelőzi a normát. Szuverén az, aki kivételes állapotban dönt. A 

döntéssel konstituált alkotmány egyben a politikai cselekvés alapja, tehát a német filozófusnál 

a kivételes állapot felől nézve lesz az alkotmány politikai dokumentum. Mortatinál viszont a 

ténylegesség a jogrendszer érvényességéhez kapcsolódik. Miért? A ténylegességet a politikai 

szuverénhez, a jogrendszer érvényességét a döntés normatív formájához kötötte. A szuverén 

akarata a materiális alkotmányban a domináns erők (plurális pártok) konkrét szervezetében ölt 

testet, pontosabban ezeknek a szervezett erőknek az értékei, alapelvei és közös céljai 

rendszerében. Csakhogy a Schmitt-i szuverén a jog világán kívül áll, irracionális jellemvonás, 

semmiféle jogi tartalomra nem vezethető vissza. Mint az állam lényegi alapja ad életét az 

alkotmányosan felfogott politikai egységnek. Mortatinál a döntés az alkotmányban 

realizálódik, az állam első alapját jeleníti meg és ebben a formában nem más, mint egy 

alapnorma: döntési, választási és parancsolási jellemvonások együttesével. A döntés a jog 

része, alapnorma, de nem kelseni értelemben vett hipotetikus jellemvonással bír, hanem 

tényleges a materiális alkotmányban ölt testet. Mint alapnorma speciális: egy társadalmilag 

meghatározott vezető csoport (tehát a politikai elit – illetve ennek szervezete a párt) által 

feltételezett értékek összessége. Így a materiális alkotmány a politikai erők 

individualizációjának a helye, egyben a politikai irányítás megjelölésre szolgál. Ezáltal a 

norma és a döntés jogrendszer két létmódja és önkifejeződésének két formája. Harmadsorban 

további lényegi különbség, hogy Mortati a politikai lényegét nem a barát-ellenség 

megkülönböztetésben álló konfliktusalapú politikai cselekvésben látta, hanem olyan legális 

rendben, amelyben a társadalom differenciált, interszubjektív kapcsolatainak az egysége 

valósul meg, az értékek rendszere körül található hierarchikusan szervezett erőviszonyok 

között. A politikai lényegi eleme ezen erőviszonyok meghatározott értékalapú rendje, s ebben 

nem a Schmitt-i homogén nép kategóriája, hanem a pártok játszották a fő mozgatórugót. 

Schmitt különbséget tett az alkotmány, mint a fundemantális döntés és az alkotmányos 
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törvények között, amely utóbbiak az állam jogi értelmének kifejeződési formái voltak. 

Schmittnél tehát az alkotmány, mint fundemantális politikai döntés rendelkezik normatív és 

autoritást megvalósító értelemmel.  

Kelsen esetében az alkotmány hipotetikus alapnorma, a jogrend alapja, amlyből minden jogi 

norma végső esetben érvényességét nyeri. Mortati esetében viszont a politikai érdek-és 

értéktagoltsából létrehozott érték-alapelvi és célszintű egység egy döntésnek felel meg, amely 

a döntés alanya vonatkozásában a Mosca politikafilozófiájából eredő elitben ölt testet, a 

döntés produktuma tekintetében pedig a materiális alkotmányban. Mivel az értékek, a célok és 

az alapelvek korszakonként változnak, ezért a materiális alkotmány a politikai közösségi 

dinamikus eleme. A döntés formális és normatív értelmű kifejeződése maga az alkotmányos 

karta szövege. 

Az alábbi összefoglaló ábra tükrözi Mortati elméletének Kelsenhez és Schmitthez képest 

speciális jellemvonásait. 
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A calabriai szerző 1940-es műve, tehát az alkotmányban olyan normatív – formális 

értelemben vett – dokumentumot, alaptörvényt látott, amelyben van egy komoly szociológiai 

és politikai értelemben vett jogon túl tartalom. Minden alkotmány a jogi normák mögött  álló 

értékek, elvek és célok együttese, amelynek eredője a politikai közösség, megjelenítője az 

adott közösség politikai elitje. Az alkotmány tehát ebből a szempontból nézve nem csak 

alaptörvény, hanem politikai dokumentum. Mint ilyen egy sajátos történelmi korszak 

eredménye, amelyből világosan látszik, hogy az adott közösség mely értékeket tartja 

követendőnek. Természetesen ezen értékek a legközvetlenebb módon az alapelvekben öltenek 

testet, ám közvetetten megtalálhatóak pl. az államszervezeti rendelkezések között is. A 

parlament jogköreinek megerősítése a kormánnyal szemben például a képviseletiség elvének 

tiszteletben tartásáról árulkodik, a helyi autonómiák szervei hatáskörének rögzítése mögött az 

önkormányzatiság eszméje áll. Szociológiai vonatkozásban, pedig az állam és társadalom 

struktúra rendszere közötti kapcsolatról tesz tanúbizonyságot. E tekintetben az olasz 
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közjogtudományi gondolkodás a mai napig őrzi a Moscatól eredő és Mortatinál az államról 

megfogalmazott határozott álláspontban testet öltő nézetet, hogy az állam a politikailag 

szervezett társadalom által ragadható meg, így az alkotmány végső soron a társadalom közös 

értékrendjének visszatükröződése. „Egy ünnepélyes, a jövő felől védett dokumentum, amely 

tele van ígéretekkel, változásokkal, programokkal és reményekkel, ezen akaratlagos célok 

megvalósításában szükséges intézmények megjelölésével.”58 A célok változhatnak, de az 

újkori alkotmányosság alapvető értékei változatlanok a XVIII. századtól állandóak. 

Az alkotmányozó hatalom természete, tipizálása, legitimációja és helyessége 

Az alkotmányozó hatalom természetére vonatkozóan a calabriai szerző az alábbi 

következtetésekre jutott. Az alkotmány, mint minden történetileg létező állam 

egyediesítésének a szimbóluma. Az alkotmány az állam fenn elemzett attribútumai alapján 

első látásra a politikai egységnek az alapdokumentuma, s ebben a fundamentális 

jellemvonásában különbözik a többi állami aktustól. Ebből Mortati szerint levezethető az 

alkotmány szuprematív jellege, hiszen egyfelől nincs olyan magasabb rendű jogi 

dokumentum, amelyből az alkotmány levezethető lenne, másfelől minden más állami aktust 

az alkotmány lát el a jogforrási hierarchiában elfoglalt helyét biztosító szükséges 

kritériumokkal. Az alkotmány logikai és temporális értelemben is elsőbbséggel bír, amelynek 

értelmezési kerete a jogon kivüli szférából ered. „Mivel az alkotmány normatív jelleggel bír, 

nem csupán egy tényleges valóság, egy meghatározott pillanatban létező társadalmi rend 

kifejeződése, hanem annak az igénynek a megnyilvánulása, amely stabilan és tartósan 

biztosítja ezt a rendet azokkal szemben is, akiktől az állam akarata ered.”59 Állam és 

alkotmány viszonya végső soron jogon kívüli folyamatokra vezethető vissza, amit a calabriai 

jogász a társadalmi erők belső disztribúciójából, illetve ezen erők mögött álló szükségletekből 

és érdekekből vezet le. Az alkotmány meghatározott érdekeket és szükségleteket hordozó 

társadalmi erők speciális és tipikus dokumentuma egy konkrét rend alapvető céljaiban 

kifejezve.  

Mortati külön elemzte az alkotmányozó hatalom természetét, továbbá annak alanyi és tárgyi 

vetületét. A calabriai jogász különbséget tesz az alkotmányozó sajátlagos és nem sajátlagos 

értelme között. Az előbbi az állam un. első (originális) keletkezését jelenti, a második az 

                                                           
58 R. Bin-G. Pitruzzella: uo. 105. o. 
59 Mortati, Costantino: Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato, Giuffrè, Milánó, 

1972. 10-11. o. 
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alkotmánynak az alkotmány szövegéből eredő módosítását, ill. revízióját. Nézete szerint 

csupán a sajátlagos értelem visz közel az alkotmány helyes megközelítéshez.  

Amennyiben az alkotmányozó hatalom, mint az állam keletkezését/létrejöttét kifejező 

hatalom áll előttünk akkor egy eredeti és legfelső akaratként fogható fel. Miért? A probléma 

megoldásában Mortati az állam keletkezésének pillanatát igyekszik teoretikai szinten 

megragadni. „Az alkotmányozó hatalom terminusa, a differenciálódás ezen folyamatának 

aktív oldala, amelyből a magatartások egységesítésének centrumaként felfogható politikai 

eszméje ered….az alkotmányozó hatalom önkifejeződése pillanatában megvalósítja azt a 

rendet, amelynek hordozója, azonossá válik az állammal, az alkotmányozó hatalom állammá, 

jogilag szuverén szervezetté válik.”60 

Az állam eredetét tekintve nem pusztán normatív vagy merőben tényleges képződmény, 

hanem a „normatív tény” kategóriájával írható le. Az állam és joga egy és ugyanazon 

pillanatban keletkezik, amely az alkotmányozó hatalom természetében látható leginkább. 

Mortati ezzel kifejezetten bírálta nemcsak Kelsen, hanem Jellinek és Romano de facto és de 

iure közötti különbségek figyelembevételén alapuló elméleteit. Elvetette az állami rend 

pusztán formális koncepcióit: „…amennyiben az állam normák összességével azonosítható és 

az alkotmány alkotmányos törvényre redukálható, akkor irreleváns lesz mindaz, ami az 

alkotmányt megelőzi.”61A jogi formalizmus megfosztja az alkotmányt valódi és hatékony 

alapjától, hiszen deduktív logikai alapon már nem vezethető vissza semmilyen végső jogi 

kritériumra. Ezzel szemben, ha az alkotmányozó hatalmat úgy fogjuk fel, mint az államot 

keletkeztető originális-önteremtő akaratot, akkor megragadjuk annak lényegi motívumait is. 

Így kijelenthető, hogy minden állam rendelkezik alkotmánnyal, akár írott, akár íratlan 

formában. Az alkotmányozó hatalom önteremtő mivolta a döntés aktusában nyilvánul meg. A 

döntés logikai értelemben (és csakis logikai értelemben) két egymást követő momentumban 

ölt testet: 1. az állam keletkezését biztosító akaratban, és a 2. az államnak meghatározott 

jellemvonásokat biztosító akaratban).62 

Az alkotmányozó hatalom tipizálásának motívumai az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

1. az előző rend akaratának előírt formái szerint vagy azzal többé-kevésbé ellentétesen. 

Ez alapján az alkotmányozó szerv: a, régi rend egy vagy több szerve (pl. parlament 
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61 Uo. 16. o. 
62 Uo. 18. o. 
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és/vagy uralkodó) b, egy idegen állam vagy más az államhoz viszonyított külső faktor 

közreműködésével, c, ex-nuovo szerv alapján.  

2. az alkotmányozó hatalom aktusainak jogi természete (szigorúan pozitív jogi talajon 

állva). Az államot mindig a politikailag szervezett társadalom valamely „egyezménye” 

vagy „paktuma” hozza létre, ám Mortati itt nem a természetjogi vagy társadalmi 

szerződés tanaira gondol, hanem a politikai erők oldaláról érkező, az alkotmányozást 

közvetlenül megelőző aktusra, amely lehet  

                                a, különböző ellentétes csoportok által kidolgozott vagy egyes 

csoportok által kidolgozott, de mások által ratifikált alkotmány, 

b, paritásos vagy relatív egyenlőtlenség alapján tevékenykedő részek 

által. Ebben az értelemben beszélhetünk feudális vagy osztályállamról, 

illetve föderatív államról. 

c, egyes személyek vagy csoportok által létrehozott paktum: brit 

emigránsok egyezsége az Amerika felé tartó hajókon.   

3. az alkotmányozó hatalom erőszakos vagy békés módja (pl. forradalom, államcsíny, 

hatalom jogtalan megszerzése, alkotmányrevízió előre nem látott módon) 

4. az alkotmányozás folyamatából következő változások jelentősége alapján. Ezen a 

ponton azt kell észrevenni, hogy az alkotmányozás maga is rendelkezik egy sor 

elasztikus, nem teljes és ellentétes vonással bír, amit a döntésként felfogott 

alkotmányozó hatalom szemszögéből nézve szabadon hagyott területnek tekinthetünk. 

Ez abból adódik, hogy a pozitív rendben az alkotmányban meghatározott államforma 

és kormányforma között ellentét lehet az intézményi kapcsolatok összességében (pl. az 

USA alkotmányában a hatalmi ágak merev szétválasztásának legyőzése a parlament 

állandó bizottságainak munkájában résztvevő miniszterek által, ami a törvényhozás és 

a végrehajtás közötti elkülönülést csökkenti.)  

5. a formális értelemben vett alkotmányozó hatalom alapján történő tipizálás. Ebben az 

esetben arról van szó, hogy az alkotmányozó hatalom milyen eljárási és szervezetei 

keretek között nyilvánul meg: pl. 1848-as Statuto Albertino kidolgozása a 

konferencia-tanácsokon intézményesített rendszerén keresztül valósult meg.) 

 

Mortati elméletének külön részét képezte az alkotmányozó hatalom legitimációjának és 

helyességének a problémája. A legitimációt a szerző az ideiglenes és végérvényes rend 

viszonyában értelmezte s ezzel arra a következtetésre jutott, hogy az antedatálás általános 



42 
 

elve, az új rendnek az alkotmányozás kezdetére visszavezetett érvényességi igénye 

önmagában véve helyes, de tisztázásra szorul. Az ideiglenes rend csak úgy tudja az 

alkotmányozás feladatát ellátni, amennyiben már rendelkezik az érvényesség tulajdonságával. 

A legitimáció a két rend viszonyában az ideiglenes kormány cselekedeteinek az értékelése, de 

nem ebben az előkészítő periódusban feltételezett jog, hanem az utána bevezetett 

végérvényesnek tekintett rend joga alapján. Ebben az esetben a legitimáció elismerési 

jelentéstartalommal bír, egy létrehozott tényleges szituáció deklaratív aktusában nyilvánul 

meg. Amennyiben ezt tagadnánk akkor az „alkotó” és az „alkotott mű” közötti viszony 

értelmezhetetlenné válna.  

Ám a legitimáció ilyen megközelítése szempontjából különbséget kell tenni az ideiglenes rend 

kormányának összetétele felől. Ez utóbbi ugyanis lehet egy meghatározott politikai ideológiai 

alapján létrejött egyetlen politikai osztály kifejeződése és lehet koalíciós alapú. A kettő 

közötti lényegi különbség abban ragadható meg, hogy az előbbi esetében az alkotmányt 

előkészítő szakaszban legalább annyira harmonikusan realizálódnak a kormányzati vagy 

törvényhozói intézkedések, amennyiben az alkotmányos berendezkedés egésze előkészített. 

Itt a diszharmónia minimuma mellett az ideiglenesség utólagos jogi elismerését el is 

mulaszthatják. Az utóbbi estében az új állam alkotmánya csak negatív tartalmú egyezmény 

meghatározott alapján jöhet létre, amely csupán a régi rend felszámolására irányuló 

konszenzusban, nem pedig a materiális jellegű alapelvekben ölt testet, hiszen ezekben olyan 

ellentétek feszülhetnek az egyes politikai erők között, amelyek az alkotmányozás egész 

folyamatát veszélyeztethetik.  

Ugyanakkor nem támogatja az ideiglenes rend alkotmányozó szerve (orgánuma) és az állam 

közötti időbeli vagy bármilyen más természetű különbségét, ami annak köszönhető, hogy  

Mortati az alkotmányozás eredeti /sajátlagos folyamatában a differenciálatlan társadalom 

politikai egységét már megelőlegezte. Az alkotmányt létrehozó ideiglenes állami szerv és az 

állam egyidejű és azonos természetű kategóriaként értelmezendő!    

Az adott rendhez tartozók – alattvalók, vagy modern terminológiával élve kormányzottak - 

engedelmességének biztosítása azonban nem merül ki az állami irányítást biztosító 

kizárólagos állami erőszak apparátus létében, vagy az államot jellemző általános cél és állami 

szervek közötti összhang meglétében, hanem rendelkezik, egy un. többletmotívummal, amely 

az állami szervezet és a jogrendszer által konkrétan követett célok jóságának az elismerésében 

rejlik. Ez utóbbi szorosan kötődik az ember spirituális lényegéhez. Az ember nemcsak 
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racionális, hanem értékelő lény, képes a létező és fennálló rendet egy ideális rendhez 

viszonyítani. Ez utóbbi az ember univerzális céljaiban ölt testet, amelynek megvalósításában 

az állam pusztán eszköznek tekinthető, mivel ez ember önmegvalósítását társadalmi rend 

keretei között biztosítja. A helyesség problematikájában azt kell elemezni, hogy a pozitív jogi 

formák által kielégített érdekek és egy magasabb, az emberi méltóságból eredő igazságosság 

közötti ellentmondásnak milyen okai lehetnek és hogyan oldhatóak fel? Mortati nem tagadja, 

hogy ebben az esetben a természeti jog és pozitív jog összeütközésének tanúi vagyunk, ami 

kettőjük viszonyában egy sajátos kettős ellentmondást rejt magában. Miért?  

1. A természetjogi normák mindig saját alapvető céljaival összhangban értelmezhetőek. 

2. interpretációjuk végső soron azon állami szerv által valósul meg, amely azt 

megfogalmazza konkrét pozitív jogi formában. 63 

Ráadásul Mortati a természeti jog vonatkozásában figyelembe veszi az adott történelmi 

tapasztalat meglétét is. Nézete szerint a jogrendszerben mindig a domináns társadalmi tudat 

fejlettségének egy meghatározott foka érhető tetten. Mit jelent ez az alkotmányozás sajátlagos 

értelmének a folyamatában? Az alkotmányozás motorjaként megragadott csoportok mindig az 

általuk megjelenített alapelvek konkrét jogi aktusba történő transzformálását végzik el, tehát a 

helyesség elvont fogalmát csak meghatározott jogrendszer kontextusába öltve teszik meg, ami 

történelmi korszakonként igen különböző volt. A kereszténységben az ember méltósága az 

ember spirituális lényegében, a földi életen túlmutató transzcendens emberi célban, az ennek a 

célnak való megfelelésben, az isten előtti egyenlőségben és üdvözülés lehetőségében öltött 

testet.  Ebben a vonatkozásban az állam és az állami hatalom helyessége a keresztény célok 

függvényében mérhetőek le. Amennyiben ezt a modern népszuverenitás eszméjébe fordítjuk 

át, akkor a nép konszenzusa lesz a helyesség fokmérője, amit a maga konkrétságában nem 

könnyű megragadni, mégis a népfogalomnak a politikai hatalomgyakorláshoz fűződő 

kapcsolata alapján éles határvonal húzható a középkor és a modernitás között. Az előbbi 

esetében a hatalomgyakorlás letéteményese a kiváltságokkal rendelkező nemesi és egyházi 

réteg volt, amely belső természetét tekintve nem egyesekből állt, hanem társadalmi testként 

volt értelmezhető. A modern kor embere az állampolgár egyediségében ölt testet, amely az 

állammal szemben nem közösségi rendként jelenik meg, hanem politikai jogokkal – 

mindenekelőtt választójoggal – rendelkező individuumként. Ez azonban rendkívül hosszú 

fejlődési folyamaton ment át, hiszen a XVIII/XIX. századi „harmadik rendnek” tekintett, 

cenzusos választójog által korlátozott intellektuális és professzionális polgárságon keresztül a 
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XX. században az általános választójoggal rendelkező tömeg képében jelent meg. 

Nyilvánvalóan a nép, mint tömeg nem egy differenciálatlan massza. Eredeti természetét 

tekintve társadalmi entitás, amely a politikai fogalmában megtestesülő egységesülésben ölt 

testet, jogi természetét pedig nem a pozitív jog elismerő aktusa által nyeri el, hanem 

akaratnyilvánítása stabilitásának és állandóságának köszönhetően válik azzá.  

A nép és a kormányzók viszonyában fontos faktort képeznek a pártok, amelyeket Mortati 

mind a demokratikus politikai rendszerek működése, mind az alkotmányozás folyamata 

szempontjából rendkívül fontosnak tartott.  Elméletében: „a pártok meghatározott és általános 

politikai koncepciók hordozói, az állampolgárokat csoportokká szervező politikai szervezetek, 

amelyek képesek az individualista atomizmus megszüntetésével a kollektív érdekek és az 

egységes akarat kifejezésére illetve létrehozatalára, végül pedig a többség megszerzésével 

ezen akarat érvényesítésére az állami tevékenység szövetébe ágyazott politikai irányvonalak 

meghatározásán keresztül.” 64   

A pártoknak a népakarat kifejezésében játszott szerepével Mortati a nép fogalmán túl 

elemezte a népszuverenitás szervezeti oldalát a többségi és a képviseleti elv 

viszonyrendszerében. Az alkotmányozó hatalom helyessége problematikájában ugyanis 

fontos lehet annak a tisztázása, hogy amennyiben a nép akarata az alkotmányozás un. 

helyességi fokmérője, akkor ez milyen formában és hogyan jelenik meg. Tekintettel arra, 

hogy a nép egyhangúsága gyakorlatilag nem biztosítható az alkotmányozás folyamatában 

ezért a többségi elvet veszi górcső alá. A többségi elv egy demokratikus politikai rendszerben 

a nép konszenzusát jelenti négy együttes relációban: 

1. a nép lehetséges egységén és harmóniáján alapuló többség, amely a közügyek iránti 

elkötelezettségben és a politikai irányvonalak meghatározása iránti igényben ölt testet.  

2. a választójog gyakorlása által megvalósult többség 

3. azon fékek és egyensúlyok rendszere, amely meggátolja a többség zsarnokká válását 

és 

4. azon feltételek tiszteletben tartása, illetve garanciája, amely biztosítja a mindenkori 

kisebbség számára a többséggé válás lehetőségét.65  

Ezen négy feltétel együttes jelenléte kell ahhoz, hogy a népszuverenitás a többségi elvben 

helyesen realizálódjon. Az alkotmányozó hatalom mögött álló népszuverenitás konkrét 
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megnyilvánulási formái: 1. a referendum/közvetlen hatalomgyakorlás, ill. 2. a képviseleti 

alapú alkotmányozó szerv /közvetett hatalomgyakorlás ölt testet. Ez utóbbi lehet kizárólagos, 

de lehet a referendummal együtt alkalmazandó többség is.  

Az alkotmányozó hatalomra vonatkozó elmélet alapján válik értelmezhetővé a formális és 

materiális alkotmány megkülönböztetésén alapuló doktrínája. A formális alkotmány az állam 

jogrendszerének első és alaptörvénye, amely egy meghatározott területén lévő állami 

szupremácia, kizárólagos állami hatalom manifesztációja. Mortati nem tagadja ennek az 

alkotmányfelfogásnak a létjogosultságát. A jogpozitivizmus szemszögéből nézve az 

alkotmány, mint érvényes és hatályos alaptörvény biztosítja az adott politikai rend jogi 

stabilitását. Nézete szerint ez az elsőbbség logikai és időbeli értelemben egyaránt felfogható.66 

Az alaptörvény minden más jogszabályt megelőz, egyfajta alapnormaként funkcionál, 

amelyből minden más állami jogi aktus eredeztethető. Az alkotmányozó hatalom ebben a 

kontextusban az alaptörvény megalkotásának jogi folyamata, jogi normák által szabályozott 

eljárások összessége.    

A formalizmussal szemben az alaptörvény normái mögötti valóság is megragadható.  Ezen a 

ponton a döntés – norma viszonyának elemzése válik szükségessé. Mortati az 1940-ben 

született fő művében „Az alkotmány materiális értelemben /La costituzione in senso 

materiale/ azt állította, hogy az alkotmány, jogi tartalmán túl, politikai manifesztum, azaz 

politikai döntések eredményének gyümölcse, egy állammá szervezett közösség számára 

politikai irányt adó erő(k) által meghatározott materiális értékek összessége.  Az alkotmány 

materiális formája mindig az adott politikai közösség különböző értékeit, alapelveit és 

közösségi céljait tükrözi. Ebből következik, hogy az alkotmányozó hatalom az a 

„pillanat”amely az alkotmány leginkább autentikus alapja. Az alkotmányozás folyamatában 

nem csupán a normaszöveg születik meg, hanem az adott politikai közösség által vallott és 

elfogadott értékek összessége. Az alkotmányozó nem csupán az arra jogilag felhatalmazott 

állami szerv, - parlament vagy alkotmányozó (nemzet)gyűlés formájában, - hanem eredeti 

politikai döntés arról, hogy az adott közösség milyen értékekre alapozza az elkövetkezendő 

évtizedek politikai döntéseit. A jogi norma mögött tehát materiális tartalom áll, ez viszont a 

formális alkotmány stabilitás igényével szemben dinamikussá teszi az alkotmányt. „Az 

alkotmány egy történelmileg meghatározott közösség szükségszerű, természetes és originális 

                                                           
66 Mortati C: uo. 9. o. 



46 
 

önkifejeződése, individualizált és választott politikai irányvonallal ellátott politikai 

egységként felfogott állam keretein belül.”67 

 

 

  

                                                           
67 Mortati C. (1940), La costituzione in senso materiale: uo.72. o. 
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Alkotmányos alapelvek és alapértékek 

 

AZ ALAPELVEK OSZTÁLYOZÁSA | A köztársasági olasz alkotmány tizenkét, a közjogi 

dokumentum egészét átható alapelvek koherens rendszerbe foglalt csoportjával kezdődik. Az 

alapvető jogokat és kötelességeket, illetve az államszervezeti rendelkezéseket megelőző 

fejezetben az alkotmányozó atyák komoly politikafilozófiai-és értéktartalommal rendelkező 

általános elvekben foglalták össze a társadalmi együttélésnek és a demokratikus politikai 

rendszernek a közösség egésze számára elfogadható alappilléreit, amelyek egymással is 

szoros összefüggésben állnak, továbbá az alkotmány egyes rendelkezéseit szintén szimbolikus 

keretbe foglalják. Az alkotmány tartalmazza az újkori alkotmányosság klasszikus alapelveit, 

illetve ezen túlmenően sajátos az olasz jogrendszerre jellemző elveket rögzít. A XVIII. 

századi felvilgosodás politikafilozófiai törekvéseinek, majd a francia forradalomnak 

köszönhetően Európa szerte megjelentek az alkotmányos kartákban azok a magas szintű 

értéktartalommal bíró alapelvek, amelyek mára már a jogállam klasszikus kritériumainak 

tekinthetőek. Ilyen a népszuverenitás vagy a hatalommegosztás elve, az alapvető emberi 

jogok elismerése és védelme, a törvények uralma és az egyenjogúság elve. 68 Nincs ez 

másként az olasz köztársasági alkotmányban sem. Az alapelveknek és alapértékeknek ebbe a 

csoportjába tartozik a köztársasági államforma, a demokrácia, illetve a hatalmi ágak 

megosztása, – amely expressis verbis nincs az alkotmány normatív szövegében, de egyes 

paragrafusaiból kiolvasható–, az emberi méltóság un. perszonalista elve, illetve részben az 

egyenlőség diszkrimináció tilalmával összefüggő cikke. Ezzel párhuzamosan speciálisan az 

olasz jogrendszerre jellemző elvek a munka, a szolidarista elv, amit az alkotmánybíróság 

joggyakorlata az egyenlőség materiális elvével kötött össze. Két további és jelentős 

jogszabályi változáson átesett elvek: a területi egység elve és nemzeti identitás, továbbá a 

helyi autonómiák előmozdítása/elismerése és a közigazgatási decentralizáció. Ezen túlmenően 

az olasz alkotmány tartalmazza a pluralizmus elvét, a kulturális fejlődés, technikai és 

tudományos haladás védelmét, a kisebbségek védelmét, illetve a 12. laicizmus elveit. Az első 

rész utolsó cikkelyeiben található a belső jogrendszernek a nemzetközi jog általánosan 

elismert szabályaihoz, illetve az Európai Unió jogrendszeréhez való viszonyára, valamint az 

állam szimbólumára, - az olasz zászlóra - vonatkozó rendelkezés is.   

Ez a szerkezeti megoldás a második világháború után újdonságnak számított. A Statuto 

Albertino ugyan a dokumentum első részében tartalmazott néhány, az állam-és 
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kormányformára, illetve a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyára vonatkozó általános elvet, 

továbbá a normaszöveg közepén rögzített polgári és politikai jogokat, az európai 

jogfejlődésben végbement változások, illetve a két világháború között a demokratikus 

politikai rendszerekkel szemben kiépülő totális diktatúrák arra ösztönözték az alkotmányozó 

atyákat, hogy alapelvi szinten fogalmazzák újra az ember- a társadalom- és az állam 

egymáshoz való viszonyát. Costantino Mortati jogrendszerről írott könyvében maga is arra 

figyelmeztetett, hogy az újkori európai állam-és jogfejlődés abba az irányba mutat, hogy az 

alkotmány ismerje el az alapvető emberi jogokat, alkotmányos garanciákkal védje az 

állampolgárt az állami hatalom beavatkozásától és tegye lehetővé az állampolgár politikai 

közéletben való egyenlő részvételét.69  

Az alkotmány szerkezete szempontjából fontos, hogy már a szövegezési munkálatok alatt 

elvetették a külön preambulum szükségességét. Ehelyett az alapelvek rövid és szabatos 

megfogalmazása azok súlyát emeli a dokumentumon belül. 

Az alapelvek magas szintű értéktartalmuk mellett jogelméleti szempontból is meghatározóak. 

Az olasz közjogi gondolkodás a jogi normákat duálisan szemléli, amennyiben ezeket vagy 1. 

a szabályok (regola), vagy 2. az alapelvek (principi fondamentali) általános fogalma alá 

sorolja. Az alapelvek általánosan megfogalmazott és materiális elemekkel rendelkező jogi 

normák, amelyek lehetővé teszik, hogy az alkotmányt nem csupán jogi dokumentumnak – 

normaszövegnek, a jogforrási hierarchia csúcsán álló jogszabálynak – nevezzük, hanem 

politikai és szociológiai értékeket/aspektusokat tükröző dokumentumnak. Az alapelvek 

szabályokkal szembeni sajátosságai, hogy szintetikus egységbe foglalják az emberi együttélés 

alapvető és védendő értékeit és érdekeit.  

Ebben a vonatkozásban az olasz Alkotmánybíróság 1988/1146. sz. határozata alapján létezik 

az értékeknek egy legfelsőbb és megmásíthatatlan köre, amelyek nélkül az emberi társadalom 

és a demokratikus politikai rendszer megszűnne létezni.70 A megváltoztathatatlanság 

kifejeződhet az alkotmány normaszövegében explicit vagy implicit módon. Az előbbire példa 

az alkotmány 139. a, mint örökkévalósági klauzula, amely alapján a köztársaság államformája 

nem lehet alkotmányos revízió tárgya. Ebben a motívumban az a szándék fejeződik ki, hogy 

az 1946. június 2.-i népszavazás eredményeként megszületett köztársaságot a demokrácia 

                                                           
69 Costantino Mortati: Istituzioni di ordinamento giuridico, uo. 144-145. o.  
70 La costituzione esplicata. La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo, Esselibri - 

Simone, Nápoly, 2010. 21. o. 
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megmásíthatatlan alapértékének tekintik. Implicit módon a köztársaság örök voltából 

kiinduló, kiterjesztő jogértelmezés szerint nem semmisíthetőek meg sem az 1.§ - ban található 

demokratikus elv, sem a pluralizmus elve, amely alapja az egyesülési és gyülekezési 

szabadságnak, a politikai pártok létrehozásának, illetve a területi autonómiáknak, valamint a 

gondolat-és lelkiismereti szabadságnak. Nem semmisíthető meg a 2.§ - ban a perszonalista és 

szolidaritás elvekben megfogalmazott megmásíthatatlan emberi jogok rendszere sem. Ezeket 

az AB döntés a legfelsőbb értékek lényegéhez tartozó un. szilárd tartalomnak minősítette.  

Ugyanakkor az elvek általános jellegével szemben annak konkrét tartalma a szabályokban ölt 

testet. Amíg az elvek a maguk absztrakt voltában feltétel nélkül érvényesülnek, nem állnak 

egymással hierarchikus viszonyban, addig konkrét szabályokban már konkurálhatnak 

egymással. Az összeütközés tárgya lehet egyfelől: I, ugyanazon jog különböző jogalanyok 

közötti élvezete, II, a különböző, nem homogén érdekek köre, vagy III, a védendő egyéni- és 

a közösségi érdekek megléte. Ebben az esetben az egymással konkuráló szabályok az olasz 

Alkotmánybíróság által kidolgozott speciális jogtechnikai megoldásban a jogok mérlegének - 

bilanciamento dei diritti – nevezett eljárásban három lépcsőben mérhetőek össze:  

 a törvényben megfogalmazott cél legitimitásának vizsgálata, azaz az törvény 

által védett jog vagy érdek legitim-e vagy sem - törvényi védelem 

legitimitásának megléte/hiánya  

 törvény által kitűzött céllal összhangban áll vagy sem – ésszerűség kritériuma 

 arányosság követelménye: azaz a legkisebb áldozat árán kell, hogy a 

törvényben kitűzött célnak megvalósulnia. – arányosság kritériuma.71 

Az alapelvek jogelméleti megközelítése szempontjából érdekes adaléknak tekinthető, hogy az 

olasz alkotmánybíróság működésének kezdete (1956) előtt, az alkotmány alkalmazásának első 

éveiben használták az előíró normák (norme percettive) és a programnormák (norme 

programmatiche) közötti megkülönböztetést.72 Ez arra utalt, hogy a rendes bíróságok és a 

Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban az alapelveket nem alkalmazták közvetlenül, mivel 

azokat úgy értelmezték, hogy általános jellegű tartalmuk miatt a törvényhozás szerve 

irányában megfogalmazott iránymutatók. (pl. az alkotmányban megfogalmazott egészséghez 

való jog olyan programnorma, amely feltételezi külön törvényhozói aktus meglétét, pl. a 

társadalombiztosítási törvény, vagy az egészségügyi ellátásra vonatkozó törvény előíró 

                                                           
71 R. Bin-Giovanni Pitruzzella: uo. 508-510. o. 
72 R. Bin- Giovanni Pitruzzella: uo. 126. o. 
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normáit). A bíró a programnormákat jogszabály-értelmező tevékenysége keretei között 

legfeljebb iránymutatóként használhatja.   

 

A modern alkotmányosság klassszikus alapelvei 

A KÖZTÁRSASÁG, A DEMOKRÁCIA ÉS A HATALMI ÁGAK MEGOSZTÁSÁNAK ELVEI | Az 

alkotmányos alapelvek első csoportjába a politikai rendszer minőségét meghatározó elvek 

tartoznak. Rendszertani helyük szempontjából az olasz alkotmány sajátossága, hogy a 

köztársaság az átmeneti és záró rendelkezések előtti utolsó cikkelyben található, a demokrácia 

az első fejezet első paragrafusában, míg a hatalmi ágak megosztására vonatkozó 

rendelkezések az államszervezeti fejezet egyes cikkeiből olvashatóak ki.   

A köztársaság genus-fogalmának differencia specifica-ja a demokratikus elv, amely a 

népszuverenitásban, annak képviseleti jellegű és közvetlen gyakorlásában, továbbá a 

hatalommegosztásben ölt testet. Állam-és kormányforma az alapelvek szintjén szorosn 

összetartoznak. Az 1.§ jogelméleti hátterét vizsgálva a köztársaság és a demokrácia Mortati 

feljegyzései alapján abból a szempontból különíthető el a többi alapelvtől, hogy ez a politikai 

rendszer eszmei erejének (idee forze) tekinthetőek.  

A demokrácia specifikus elve ugyanakkor már tartalmaz egy speciális olasz elvet. Az 

alkotmányozó a munka értékének első helyre emelésével, amely egyébként később egy külön 

alapelvben és az állampolgári jogok és kötelességek fejezetben egyaránt megtalálható joggal 

veti fel a kérdést, hogy miért válhatott a demokráciáról szóló cikkely részévé? A bizottsági 

feljegyzések alapján a nép politikai kategóriája mellett a közjogászok támogatták azt, hogy 

egy paragrafuson belül az egyén nem csupán a politikai hatalomgyakorlás alanyaként és 

címzettjeként jelenjen meg a nép formájában, hanem társadalmi kontextusában is. A 

politikatudományi gondolkodás Moscától eredő felfogása szerint az állam és társadalom 

merev szétválasztása a politikai rendszer szintjén nem támogatható. Az egyén a társadalom 

tagjaként vesz részt a politikai döntéshozatalban. A demokrácia értéke nemcsak politikai 

rendszerként való működésben fejeződik ki, hanem társadalmi szinten is megragadható. Sőt, a 

totális diktatúrák történelmi tapasztalata azt mutatta, hogy a nép puszta tömegként való 

megjelenés képes a nem demokratikus politikai rendszerek legitimálására.  

Amennyiben az állam úgy határozza meg önmagát, hogy munkán alapuló demokratikus 

köztársaság, akkor bekapcsolja az egyént a politikai rendszerbe annak társadalmi mozzanatán 
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keresztül. A modern társadalomban a munka jelenti a társadalmi kapcsolatrendszer és 

érdektagozódás alapját, de egyúttal homgenizáló tényező a különböző premodern korszakokat 

jellemző kiváltságokkal szemben. A munka tehát a nép elvont politikai kategóriájának 

ellenpólusa a társadalom oldaláról. Nem hagyható figyelmen kívül hagyni azonban azt, a 

körülményt, hogy a bizottsági szöveg szerint a baloldali pártok – a szocialista és kommunista 

párt ‒ a munka helyett a munkavállaló kifejezést ültették volna be a szövegbe, de ez az 

elképzelés tizenkét szavazattal alul maradt a munka kifejezésével szemben.73 E mögött az az 

érv állt, hogy amennyiben az állam a munkavállalókon keresztül szólítja meg a társadalmat, 

akkor automatikusan kizárja a többi társadalmi réteget. 

A munka kiemelt értékének a társadalmi mozzanaton túl van egy további értelmezési 

lehetősége is. Az alkotmányjogi szakirodalomban vita tárgyát képezi, hogy mennyiben 

tekinthető ez alapján az olasz állam szociális jogállamnak. Magában hordozza-e az első 

cikkely a jogállam materiális értéktartalmát vagy sem? Roberto Bin és Giovanni Pitruzzella 

szerzőpáros szerint az explicit kifejezés hiányában is szociális államnak tekinthető 

Olaszország, a munka kifejezése tehát önmagában is alkalmas arra, hogy a liberális állammal 

szemben ragadja meg az állam lényegét. 74 A kiterjesztő értelmezés ugyanakkor a többi 

cikkel, azaz a 2.§-ban található szolidarista elvvel, továbbá a 3.§. 2. bekezdésében rögzített 

szubsztanciális egyenlőség elvével, valamint a gazdasági kapcsolatok részben található 

második generációs jogok segítségével együtt válik az állam szociális minőségének alapjává. 

Ebben az esetben a munka megjelenítése a politikai rendszert meghatározó alapelvben az 

állam egyik aspektusára utal, mert kifejezi a gazdasági folyamatokba be nem avatkozó 

állammal szemben az államnnak a piacgazdaságból eredő szociális problémákat korrigáló 

jellegét.       

Az 1. § 2. bekezdésének népszuverenitás kategóriája ugyancsak hosszabb terminológiai vita 

következményeként született meg. A XIX/XX. század fordulóján, az olasz közjogi 

gondolkodásban kibontakozott államszuverenitás tanok miatt, az Alkotmányozó Gyűlés úgy 

döntött, hogy a szuverenitást nem az államba, nem a nemzetbe, hanem a népbe helyezi. A 

bizottsági vita során azonban két kifejezés használata között bontakozott ki éles vita. Az egyik 

verzió a népszuverenitás néptől eredését (emanare ige használatával), a másik a 

népszuverenitás néphez tartozását (appartenere ige használatával) tartotta célravezetőnek. 

                                                           
73Mortati, Costantino: Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975. 16. o.   

74R. Bin- G. Pitruzzella: uo. 53. o 
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Végül a vitában a második variáció győzött az alábbi indokokkal. A szuverenitás dinamikus 

felfogása, azaz a néptől való kiindulása magában hordozhatja annak a lehetőségét, hogy egy 

idő után más alanyra tolódhat át. Amennyiben a szuverenitást valamihez tartozónak 

minősítjük, úgy azt a jelentéstartalmát támogatjuk, hogy nem a keletkezésére, hanem az 

állapotára adunk választ: a néphez van rendelve, mert a néphez tartozik és a jövőben is a 

néphez fog tartozni.75   

Természetesen a népszuverenitás általános kategóriájának egyes megnyilvánulási formáit az 

alkotmány politikai jogai tartalmazzák, mind a képviseleti, mind a közvetlen 

hatalomgyakorlás formáinak alkotmányossá tételében. Az alapelv értelmében:  

1. a nép gyakorolja a hatalmat választópolgárként a választásokon keresztül 

megválasztott képviselők és szenátorok útján  

2. politikai pártokat hoz létre, és 

3. közvetlenül: népszavazás, népi kezdeményezés és népi petíció útján.  

A demokratikus politikai rendszer szerves része a hatalmi ágak megosztásának az elve, amit 

az alkotmány explicit módon nem tartalmaz, az alapelvek között nem kerül megemlítésre, az 

egyes államhatalmi szervek hatásköreire vonatkozó rendelkezésekben azonban következtetni 

lehet érvényesülésére. Ezek: 

1. törvényhozás esetében abban a két motívumban jelenik meg, hogy egyfelől a 

törvényhozás a parlament mindkét házának együttes feladata (70.§), másfelől a 

törvényhozás csak korlátozott időre, meghatározott tárgykörben és az alapelvek-és 

irányelvek együttes rögzítésével ruházható át a kormányra (76§),  

2. a köztársasági elnökre vonatkozó rendelkezések között, azt jelenti, hogy az elnök az 

államfő és a nemzeti egység képviselője (87.§)  

3. a kormányra vonatkozó rendelkezések között a kormány összetétele, felelőssége és 

működésére vonatkozó szabályokban ölt testet. Az alkotmány kimondja, hogy a 

kormány a tanács elnökéből és a miniszterekből áll, ők alkotják a minisztertanácsot 

(92.§), a minisztertanács elnöke a kormány általános politikájának az irányítója és 

felelőse, a miniszterek e tekintetben az egységes politikai irányvonalhoz való 

hozzájárulásukkal összehangolják és segítik a kormány munkáját (95.§),  

                                                           
75Mortati, C: Istituzioni di ordinamento giuridico, uo. 152-153. o.  
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4. továbbá az igazságszolgáltatás esetében a nép nevében történik (101§), a bírák a 

törvénynek vannak alávetve és a bírák elmozdíthatatlansága (107.§) alkotmányos 

elvében.  

Mindemellett az alkotmány rendelkezéseinek biztosítékát képezi az Alkotmánybíróság és a 

köztársasági elnök, amelyeket az alkotmányjog „super partes” alkotmányos szervekként tart 

számon. 76  

A demokrácia politikatudományi felfogásában rendkívül nagy szerepet játszik a részvételi 

alapon nyugvó demokrácia eszméje (l’idea della democrazia partecipativa). Ez mindenekelőtt 

Norberto Bobbio jogfilozófus munkásságának köszönhető, ám mára a politikatudományban 

önálló témává vált. A demokráciának ez a modellje azt hangsúlyozza, hogy az egyén nemcsak 

állampolgárként politikai jogaiból kifolyólag vesz részt a közügyek intézésben, hanem a 

társadalmi tagságából eredően. A demokrácia ilyen széles, politikai rendszeren túlmutató 

jelentéstartalma lehetővé teszi a klasszikus liberális negatív szabadságforgalomra építő 

képviseleti demokrácia eszméjének a továbbfejlesztését. Miért? Bobbio szerint a demokrácia 

egy „végtelen menetelés” az állampolgári részvétel és felelősség pilléreinek megteremtésével. 

Első nyitó – átmeneti – fázisa a politikai rend konszolidálódása, amelyet a politikai 

intézmények létrehozása (az államhatalmi ágak elválasztása és az emberi jogok garantálását 

biztosító intézmények létrehozása követ), majd a kultúrák és vallásos hitek szintjén egy 

mentalitásbeli változás folyamat követi a tolerancia, az érdekegyeztetés és a vitában 

kialakított kompromisszumkötés kultúrájának az elsajátításával, végül pedig a gazdasági 

fejlődés és a társadalmi jólét elérése, a szociális problémák differenciált megoldásának 

megvalósításával. Tény, hogy a demokrácia ilyen tág értelmezésében az alkotmány biztosítja 

az ennek eléréséhez szükséges jogokat, annak érvényesíthetőségét az egyes államhatalmi 

szervek pontosan rögzített kultúráját. Az első három alapelv a részvételi demokrácia politikai 

és társadalmi oldalát egyaránt megalapozta. 

 

Az egyén személyéhez és társadalmi mivoltához tartozó alapelvek 

 

A PERSZONALISTA ÉS A SZOLIDARISTA ELV | A köztársasági alkotmány 2. §-a az ember 

individuális, személyi mivoltának és társadalmi kapcsolatrendszerének alapértékeit 

tartalmazza. Rendkívül fontos a két mozzanat együttes megjelenítése, mert az egy sajátos 

                                                           
76 uo. 22. o.  
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antropológiai felfogást rejt magában. Miért? A felvilágosodás politikai filozófiája, majd 

francia forradalomból eredő első generációs polgári és politikai jogok, illetve klasszikus 

liberális nézetek az ember személy mivoltára helyezték a hangsúlyt az önmegvalósítás és 

önkibontakozás megvalósításában. Ebből kifolyólag a szabadság az egyénhez kötődött, amit 

pontosan tükröz Imanuel Kant jogról alkotott nézetrendszere. A porosz felvilágosult filozófus 

szerint: „A jog az egyik ember önkényének a másik ember önkényével való összeegyeztetése 

a szabadság általános törvénye szerint.” Az ebből eredő szabadság fogalomnak a másoknak 

való nem ártással történő azonosítása az alapja az első generációs jogoknak. Ezek a jogok 

azonban az ember személyéhez, az emberi természethez kötődnek. A személy mivolt 

ugyancsak a kant filozófia alapján összeköthető az ember „értékességével”, azzal, hogy az 

ember soha nem eszköz, hanem cél. Az ember mivolt kiemelkedő szerepe az újkori 

alkotmányosság emberi méltóság kategóriájának az alapjává vált. Az olasz alkotmány az 

ember méltóságát azonban nem pusztán az individuumhoz kötötten, hanem társadalmi 

közegében is megragadja.  

A két elv együttes jelenléte azt a nézetet erősíti, hogy az ember személyiségének 

kibontakoztatása egyénként és a társadalom tagjaként is megilleti, ez a joga összhangban áll a 

szolidaritáson alapuló, az alkotmány későbbi helyein megfogalmazott kötelezettségekkel. 

Individuum és társadalom, szabadság és kötelezettség egymással hierarchikus viszonyban 

nem álló oldalai az emberi élet jogi megragadásának. 

Az alapelv történetéhez tartozó érdekes adalék, hogy a normatív szöveg kapcsán szintén 

komoly vita folyt arról, hogy a demokratikus politikai rendszerben élő embert milyen 

kontextusban ragadják meg. A totális diktatúrák bukása után fontos lehetett az egyén 

államhatalommal szembeni biztosítása, ám éppen az autoriter rendszerek hívják fel arra is a 

figyelmet, hogy az atomizálódott, társadalmi kapcsolatrendszeréből kiszakadt emberek 

tömege könnyen felhasználható. Így a két elv egymást kiegészítő funkciója mellett döntöttek 

és szerkesztették egy cikken belül. Sőt, a perszonalista és a szolidarista elv az Alkotmányozó 

Gyűlést meghatározó politikai eszmerendszerek közötti együttműködés bizonyítéka volt. 

„Emögött a rendelkezés mögött nem pusztán az alkotmány különböző koncepciói, nem 

csupán a jog különböző víziói, hanem és mindenekelőtt két különböző politikai cél húzódott 

meg: a baloldal részéről elkerülni, hogy a törvényhozás az egyén jogai nevében akadályokat 

gördíthessen a gazdasági-és társadalmi megújulásban, a katolikusok részéről, pedig elérni 

jogok sorozatának egészével azt, hogy az ember ne kerüljön veszélybe az állami hatalommal 

szemben. Ebben a kettős célban jól megfértek egymással a klasszikus liberális örökségnek 
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tekinthető polgári jogok más, a gazdasági tervezéssel összefüggő jogokkal, mint az adók 

kivetésének joga, a munkaválasztás szabadsága vagy a megtakarításhoz való jog; az öröklési 

jog és a köz-és magániskolákkal párhuzamosan létesíthető nevelési központok felállításának a 

joga, vagy egyes szervek jogképessége biztosításának a joga és a közhivatal-viseléshez való 

jog.”77 

Ebből a szempontból a 2.§ a következő fejezetben található és rendszerezett emberi jogok 

alapjának tekinthető, mivel megalapozza az egyénhez fűződő jogokat, illetve a gazdasági ás 

társadalmi kapcsolatokból eredő, valamint politikai jogokat egyaránt. A politikai ideológiákon 

túl az olasz jogfilozófiai gondolkodás egyik meghatározó teoretikusa Giuseppe Capograssi 

éppen az ember társadalmi kapcsolatrendszerének hangsúlyossá tételével nevezte a cikkelyt a 

„társadalom nagy energiaközpontjait” (le grandi centri di energia sociale) magában foglaló 

alkotmányos rendelkezésnek.78 Az egyén ezekben az un. energiaközpontokban képes az 

önmegvalósításra és a szolidaritásból eredő kötelezettségek teljesítésére. A normaszöveg 

ugyan a társadalmi szervezet (formáció) kifejezést használja, ám ezt is szélesen kell 

értelmezni, mert az alkotmányjogi szakirodalom nemcsak az egyesületi tagságokat, az adott 

egyházhoz, párthoz és érdekképviseleti szervezethez való tartozást, hanem a családi 

kapcsolatot is a társadalmi méltóság alapjának tekinti.  

A szolidaritásból eredő kötelezettségeket az alkotmány későbbi rendelkezései tartalmazzák. 

Ide tartoznak mindenekelőtt a munka alapelvében megnyilvánuló kötelezettségi jellege 

azáltal, hogy az egyénnek a munkáján keresztül kell hozzájárulnia a társadalom anyagi és 

szellemi fejlődéséhez, a haza védelme (52.§), a közteherviselési kötelezettség (53.§) és a 

Köztársasághoz, valamint az alkotmányhoz és a törvényekhez való hűség (54.§). A 

kötelezettségek felsorolása már ezen a ponton jól tükrözi, hogy az alkotmány egészét átható 

elvekről van szó, a szolidaritás elve a munka alapelvével egyaránt érintkezik. 

Jogdogmatikai szempontból a 2.§ számos további kérdést vet fel. Az ember sérthetetlen 

jogában milyen konkrét jogok foglalhatóak bele, amennyiben annak perszonalista változatát 

vizsgáljuk meg? Mindenekelőtt az emberi életéhez és fizikai integritásához, a méltóságához, a 

                                                           
77 Mortati, C.: Principi fondamentali, uo. 51. o. 
78Giuseppe Capograssi (1889 Sulmona- 1956 Róma): a jogfilozófia professzora Sassari, Macerata, Nápoly, 

Padova és Róma egyetemein. A katolikus perszonalizmus filozófiai irányzatának egyik követője, alkotmánybíró. 

Fő műve: A jogtudomány problémája (1937,1962) amely a jogi tapasztalat kérdéskörét feszegeti. Halála után 

jelent meg a Gondolatok Giulianak, /Pensieri a Giulia/ című könyve, amely az egzisztencialista naplók sorába 

tartozik, és a későbbi feleségének 1918-1924 között írt leveleit tartalmazza. In. Dizionario Bigrafico degli 

Italiani, www.traccani.it.  A társadalmi méltóságra vonatkozó gondolatait lsd. In Diritto costituzionale, a cura del 

Prof. Federico del Giudice, XXV. Edizione, Giuridiche Simone, Nápoly, 2010. 143. o. 

http://www.traccani.it/
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névviseléshez, a róla készült képhez fűződő jogok, valamint a privát élethez való jogot. A 

példálózó felsorolás több szempontból is mérlegelhető. Ezen jogok köre bővíthető-e vagy 

sem? Az olasz alkotmányjogban az élethez és a méltósághoz fűződő jogok elsőbbsége 

tekintetében Giancarlo Rolla, alkotmányjog professzor által képviselt uralkodó doktrína 

szerint az emberi méltóság a demokratikus és szociális jogállam antropológiai előfeltétele, a 

jogi norma értelmezésének általános kritériuma, és minden az egyén személyiségének 

fejlődésével összefüggő jog alkotmányos alapja.79 Ebből az következik, hogy a 2.§ egy un. 

nyitott norma az európai jogfejlődés tendenciái miatt az legújabb generációs jogok alapja is 

egyben. Bin-Pirtuzzella álláspontja szerint pedig éppen emiatt a jogok nyitott katalógusaként 

értelmezendő.80 Tekintettel arra, hogy sérthetetlenségük miatt lényeges tartalmuk nem lehet 

alkotmányos revízió tárgya, amit az Alkotmánybíróság, 366/1991-es határozata azzal 

indokolt, hogy ezek a jogok magukban foglalják a személynek azon értékét, amely a 

demokratikus rendszer alapját képezi.81 

Az alkotmányvédő testület az emberi méltósággal összefüggő döntéseket összefoglaló 

tanulmányban ugyancsak hangsúlyozza az emberi méltóság személyhez és társadalmi 

kontextushoz való egyenlő viszonyát. Az AB megállapította ezen elv filozófiai és etikai 

értéktartalmát, amelyek nélkül a méltóság jelentéstartalma nem érthető meg. Ezekben a 

jelentéstartalmakban manifesztálódik a méltóság széles értelemben felfogott jogi formája.  Az 

AB ugyancsak az ember kanti értelemben megfogalmazott személy mivoltában és annak 

öncél jellegében látta a méltóság filozófia megalapozását, amely egyúttal erkölcsi értékként is 

megragadható. A méltóság kiteljesedése első szinten az ember életében, második szinten az 

előbbihez szorosan kapcsolódva társadalmi kapcsolatrendszerekben teljesedik ki. 

Amennyiben a társadalomban való megnyilvánulását tesszük vizsgálat tárgyává, úgy 

összekapcsolható az egyenlőség formális és materiális vetületével egyaránt. Ebbe pedig 

beletartozik a Welfare State, a jóléti állam követelményének megvalósítása, amely egyik fő 

motorja a társadalmi méltóságnak.82 Természetesen konkrét jogokra lebontva a jóléti 

szolgáltatások saját jogi tartalommal és korlátokkal rendelkeznek, alapelvi szinten azonban 

közös eredőjük a társadalmi méltóság fogalma.   

                                                           
79 uo. 146. o. 
80 uo. 146. o.  
81 uo. 147. o. 
82 La dignità dell’uomo quale principio costituzionale. In. www.cortecostitizionale.it 

 

http://www.cortecostitizionale.it/
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A formális és a materiális egyenlőség dilemmái 

AZ EGYENLŐSÉG ELVE ǀ Az alkotmány 3.§. tartalmazza a formális és materiális egyenlőség 

alapelvét. A formális egyenlőségre vonatkozóan a jogalkotó csupán példálózó felsorolást 

tartalmaz, a legfontosabb diszkriminációhoz vezető tárgyköröket, mint a nemi, a faji, nyelvi, 

vagy a politikai és vallási különbségek miatt előforduló hátrányos megkülönböztetést sorolja 

fel. Ezzel szemben a szubsztanciális egyenlőség követelménye már nem jogként, hanem a 

Köztársaság feladataként meghatározottan jelenik meg, és ezen a ponton a normaszövegben 

az első paragrafusban található „munka” kifejezéssel szemben, amely a társadalom 

homogenitását biztosította, az Alkotmányozó a „dolgozó” kifejezést használja, megjelölve 

ezzel azt a réteget, amely a leginkább ki van téve a hátrányos megkülönböztetés egyes 

eseteinek.  

Az egyenlőség elvének specialitása, hogy a legtöbb alapelvvel érintkezik. Amennyiben az 

ember személyi és társadalmi méltóságára vonatkoztatjuk, azt mondhatjuk, hogy ebben a 

társadalom minden tagját megilleti az egyenlőség biztosítása. Ha a kisebbségek védelmével 

állítjuk párhuzamba, akkor az adott kisebbséghez tartozás szintén lehet diszkriminatív 

intézkedés tárgya, és ebben a külön jogi normában megfogalmazott alkotmányos alapelvben 

az egyenlőség komoly szerephez jut. Végül, ha a laicizmus elvét vesszük alapul, akkor a 

vallásos és nem vallásos életforma, illetve a katolikus és nem katolikus felekezetek közötti 

egyenlőség követelményei egyaránt fontosak egy demokratikus politikai rendszer 

szempontjából. Az alkotmány későbbi rendelkezései között pedig az igazságszolgáltatás és a 

közigazgatás működésével kapcsolatban nyer értelmet. Az előbbi esetében az alkotmány a 

bírák egyenlő alávetését tartalmazza a törvény előtt (101§), az utóbbi pedig a közigazgatás 

pártatlan működésének az elvét rögzíti. (97.§)  

Az eredetileg az állampolgárokra alkalmazott alapelvet az Alkotmánybíróság 54/1979-es 

számú határozata a külföldiekre és a hontalanokra is kiterjesztette. A szubsztanciális 

egyenlőség előmozdításának állami feladata konkrét tartalommal az oktatás, az egészség és a 

munka világával összefüggő jogokkal és érdekekkel kapcsolatban jelenik meg, 

alkotmánybírósági gyakorlata rendkívül gazdag. Az Alkotmánybíróság által alkalmazott 

speciális jogtechnikai megoldását. A diszkrimináció megállapítása szempontjából a bírói 

testület a törvényben meghatározott cél ésszerű voltát mérlegeli. Jogelméleti indoklása abban 

áll, hogy az ésszerűség képezi az alapját a törvényhozó diszkrecionalitás korlátozásának.  
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A két egyenlőség fogalom egymáshoz való viszonyát találóan a Bin-Pitruzella szerzőpáros a 

következőképpen jellemzi: „…amíg a formális egyenlőség tiltja a diszkrimináció előidézését 

szolgáló cselekedeteket, addig a szubsztanciális egyenlőség megédesíti a kivételeket nem 

ismerő kemény törvényeket.” 83  

  

A munka alapelve 

A munka kiemelkedően fontos szerepet tölt be az alapelvek sorában. Az alkotmány eltérő 

helyein való elhelyezése arra utal, hogy a társadalmi élet egyik legalapvetőbb faktora, a 4.§-

ban azonban jog és kötelezettség együtteseként jelenik meg.  

Az alkotmányozó szándéka ebben az esetben az volt, hogy a munkát a jogrendszer központi 

elemévé tegye, a nemzeti politika számára pedig vezető kritériumként szolgáljon. Ennek 

tudható be az, hogy a köztársaság igyekszik elkerülni a politikai állam és civil társadalom 

közötti szakadékot, elszakadva a liberalizmus negatív szabadságfogalmától. Arról nem is 

beszélve, hogy ez nemcsak a köztársaság jogrendszerének, hanem az egyén társadalmi 

méltóságának az alapja. Ugyanakkor nem áll szemben a magántulajdon védelmének és a 

gazdasági kezdeményezés szabadságának alkotmányos jogaival.  

Mortati nézete szerint: „az ember személyisége érvényesülésének, továbbá a társadalmi és 

materiális fejlődés eszköze,…így az első szociális jognak tekinthető. Alátámasztja az egyén 

autonómiáját és függetlenségét, és mint ilyen minden más alkotmányos jog gyakorlásának 

biztosítéka.”84 Jogként a tevékenység szabad megválasztását, kötelességként pedig a 

szolidaritás elvéből következően a társadalmi fejlődéshez való aktív, a munkavégzés keretei 

között történő hozzájárulást jelenti. Természetesen az állampolgárnak ezt a jogát és egyben 

kötelességét akkor tudja megvalósítani, ha az állam biztosítja számára a megfelelő 

munkalehetőséget. Ez a normaszövegben az állam részéről a munkavállalást akadályozó 

feltételek leküzdéseként jelenik meg. Mivel az alkotmányjogban uralkodó felfogás szerint az 

olasz köztársaság szociális államnak tekinthető, az ebben a paragrafusban megfogalmazott 

állami szerepvállalás is ezt a jellemvonását erősíti. Az alkotmányozó szándéka szerint az 

állam feladata a gazdasági életbe való beavatkozáson keresztül az egyén munkához jutásának 

előmozdítása. 

                                                           
83 R. Bin-Giovanni Pitruzzella: uo. 485. o. 
84 Mortati, C. Principi fondamentali, uo. 455. o.  
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Területi egység, helyi autonómia és a közigazgatási decentralizáció 

A TERÜLETI EGYSÉG ÉS A DECENTRALIZÁCIÓ ELVEIǀ A legdinamikusabb és 

legellentmondásosabb alapelv párosítás az ország területi egysége és oszthatatlansága, 

amelyet az Alkotmányozó Gyűlés a helyi autonómiák, illetve a decentralizáció elvének 

előmozdításával együtt kívánt érvényre juttatni. A két alapelv egymáshoz való viszonya 

szempontjából nem elhanyagolható az a fejlődéstörténet, amelyen az olasz állam a nemzeti 

egység létrehozásától kezdve végigment. Az alapelvek tárgyalása szempontjából külön kell 

választani azokat a vitákat és jogszabályokat, amelyek az újkori politikai gondolkodásban egy 

komoly ívet írnak le, az 1948 utáni évtizedekben kifejlődött és nem kis alkotmányjogi 

változást megért közjogi rendszertől.     

Az itáliai félsziget több évszázadon keresztül a területi, illetve ezzel karöltve járó politikai és 

jogi széttagoltság állapotában élt. Az 1861-es nemzeti egység létrehozása alapjául szolgáló 

Statuto Albertino hatályának egész országra való kiterjesztése előtt már az 1840/50-es 

években különböző elképzelések láttak napvilágot. A Risorgimento mozgalmának egyes 

katolikus-konzervatív gondolkodói, mint Rosmini vagy Gioberti az egységes olasz államot 

föderatív alapon képzelték el. Később, Cavour kormányának belügyminisztere Minghetti 

1861-ben előterjesztett törvénytervezete kifejezetten tartalmazta a régió létrehozásának 

gondolatát. Itt a régió alapja az ország földrajzi, gazdasági és társadalmi különbségein alapult 

és az ország harmonikus-rendezett fejlődése zálogaként kezelte. A javaslat azonban nem 

emelkedett törvényerőre, a parlamenti szavazáson megbukott. Így a Statuto Albertino 

hatályának kiterjesztésével lekerült a napirendről. A közjogi dokumentum nem szentelt túl 

nagy figyelmet az állam területi alapú meghatározásának, az állami hatalom területi 

megosztásának. A XIX. századi un. unitárius állam eszméjének elfogadásával a frissen életre 

hívott politikai és közjogi egységben az alkotmányos karta csupán az államigazgatás községi 

és megyei szintjéről tett említést az általános rendelkezések között, amennyiben 

megállapította, hogy e két szint intézményeit és kerületeit, továbbá a községi szintű 

rendfenntartást is törvény szabályozza.85 Ez persze nem jelentette azt, hogy a közjogi normák 

mögött álló elképzelések egységesek lettek volna. Az I. világháborúig tartó korszakot 

nyugodtan jellemezhetjük a regionalizmus és regionalizmus ellenesség harcaként, amelyben 

az előbbiek a Minghetti által megfogalmazott különbségek és harmonikus fejlődés miatt 

                                                           
85 Az erre vonatkozó rendelkezések a Statuto Albertino 74. és 76.§-ában találhatóak: 74.§: „A községi és megyei 

intézményeket, illetve a községek és megyék kerületeit törvény szabályozza, 76.§: „A községi milícia a törvény 

által meghatározott alapokon jön létre.” In. La costituzione esplicata, uo. 393. o.  
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támogatták, az utóbbiak pedig hevesen ellenezték, mert a nagy fáradtsággal létrehozott 

nemzeti egység megbontását látták benne. 86 

Természetesen ezt követően került sor a helyi közigazgatási törvény elfogadására. Az 1865. 

évi 2248. számú törvény a helyi szintű állami hatalom képviselőit a prefektus /prefetto/ és a 

polgármester /sindaco/ tisztségében rögzítette. A prefektus a belügyminiszter bizalmi 

embereként az állami közigazgatás teljes jogkörű helyi képviselője volt, míg a polgármester 

egy kettős jellemvonással rendelkező személyként egyfelől a hierarchikusan szervezetett 

közigazgatási gépezet utolsó lépcsőfoka, illetve a helyi közösség képviselője is volt.87 Ez 

utóbbi motívumot az 1888-as Crispi miniszterelnök nevéhez fűződő törvény tovább erősítette 

azzal, hogy egyrészt a helyi választásokat az országos politikai választások rangjára emelte, a 

polgármesteri tisztség betöltését pedig választásokhoz kötötte. A századforduló környékére 

kialakult a megyei szintű kormány intézménye /Giunta provinciale amministrativa/, amely a 

prefektus által elnökölt testületként a községi szintű szervek ellenőrzésével az állami hatalom 

helyi bázisa volt. Giolitti hosszú, másfél évtizedes kormányzása a helyi szolgáltatások állami 

megszervezésének keresztül a decentralizáció minden lehetőségét megszüntette, amely az I. 

világháború előtti utolsó törvényben is világosan visszatükröződött. Az 1915. évi 148. törvény 

községi szinten a 1. polgármestert, 2. a végrehajtó hatalom letéteményeseként működő 

kabinetet, 3. és a helyi jogalkotó hatáskörrel rendelkező tanácsot jelölte meg.  

Fontos jogtörténeti adalék, hogy a fasizmus hatalomra jutása előtt egy kisebb, 1921-es 

törvény már rendelkezett Trentino-Alto Adige, és Venezia Guilia területén létrehozandó 

regionális autonómiáról, ám ez a háború utáni olasz annexió következményének tekinthető.      

A fasizmus két világháború közötti időszaka az etatizmus eszméjén és az1920-as évek végétől 

egyre erősödő hódító, expanzív és kolonizációs célú külpolitikáján keresztül nem tűrt el 

semmilyen területi decentralizációs törekvést, ami az 1925. évi 260. sz. jogszabályból 

világosan kiolvasható volt. Az 1925. évi 1949. sz. törvény Róma városára vonatkozóan 

felállította a kormányzóság /Governatorato/ intézményét, amely a királyi rendelettel 

kinevezett, jogalkotó és közigazgatási hatáskörrel rendelkező kormányzóból és kormányzó-

helyettesből álló szerv volt, illetve a belügyminiszter által javasolt, majd királyi rendelettel 

kinevezett tizenkét tagú tanácsadó testülettel rendelkezett. Az 1926. évi 237. sz. törvényben 

az ötezer fő alatti lakossal rendelkező települések három szervét (a polgármestert, a kabinetet 

                                                           
86 Diritto Regionale, XV. kiadás (a cura della dott.ssa Alessandra Pedaci)  Esselibri-Simone, Nápoly, 2011. 9. o. 
87 Diritto degli Enti Locali,(a cura delle dott.sse Giovanna Basile-Anna Cacace) XIX. kiadás, Esselibri-Simone, 

Nápoly, 2010. 7.o.  
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és a tanácsot) egyetlen szervbe olvasztották. Ezt az un. podestà a királyi rendelettel öt évre 

kinevezett személy a megyei szintű neki alárendelt tanácsadó testülettel a végrehajtó hatalom 

teljes jogú képviselője volt. A podestà rendszert minden községre kiterjesztették, ám a 

lakosság számától függően több helyettes is kinevezhető volt.   

A II. világháborút követő időszakban a korábbi történelmi tapasztalatokkal szemben felmerült 

az állam területi tagozódásának újragondolása. Természetesnek tűnt, hogy a fasiszta diktatúra 

által életre hívott, a központi hatalomtól függő helyi „hatalmasságok” helyett az alkotmány 

szintjén rendezni kell az állam területi beosztását és az állami hatalom területi szintű 

megosztásának kérdéseit, mindezt azonban a demokratikus politikai rendszer keretei között, 

segítve az állampolgár helyi szintű képviseletének megvalósítását, illetve a közigazgatás 

működésének szakszerű megszervezését. Az 1948-as alkotmány alkotóinak egyfelől arról 

kellett dönteni. hogy az állam unitárius vagy föderatív szerkezetű legyen. Az alkotmányozó 

atyák egyértelműen az unitárius állam gondolatát támogatták. Ez jutott kifejezésre az ország 

egysége és oszthatatlansága elvben. Az Ambrosini88 által vezetett, a régiók létrehozására 

irányuló albizottságban azonban komoly vita bontakozott ki arról, hogy az állami hatalom 

területi alapú decentralizációja milyen szinteken és szerveken keresztül valósuljon meg. Itt 

kellett arról dönteni, hogy a régió az állam területéhez viszonyítva milyen jellemvonásokkal 

bírjon. A vitában felmerült álláspontok felvázolása ugyanakkor nem nélkülözhető, mert az 

érvek és ellenérvek rendszer hozzásegíthet az olasz közjogi gondolkodás dilemmáinak 

megértéséhez. Costantino Mortati feljegyzései alapján az albizottsági munka folyamatában a 

következő álláspontok bontakoztak ki. Az 1946. július 29-i ülésén maga Mortati a 

decentralizáció elvét a régiók megvalósításával összekötve az alábbi motívumok miatt 

támogatta: 

1. a közigazgatás helyi érdekek figyelembevételével történő megszervezése és 

decentralizálása kettős célt szolgál: az állampolgárok politikai nevelését és a helyi 

igények kielégítését. 

2. a szabadság egyik legfontosabb garanciája egy adott helyi közösség önigazgatásában 

áll. 

                                                           
88 Gaspare Ambrosini (1886-1985): jogász-politikus-jogtudós, a palermói egyetemen alkotmányjog professzora, 

majd a II. világháború után a római egyetemen tanít. A kereszténydemokrata párt képviselőjeként aktív szerepet 

játszott az Alkotmányozó Gyűlés munkájában, 1948-53 között parlamenti képviselő, 1955-től alkotmánybíró, 

majd 1962-67 között az Alkotmánybíróság elnöke. In. Dizionario Biografico degli Italiani, uo. www.treccani.it 

 

http://www.treccani.it/
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3. a regionális sajátosságok figyelembevételével felállított intézmények, továbbá a régiók 

közötti egyensúly biztosítását figyelembe vevő alkotmány képes a társadalom helyi 

érdekeit lényegi értelemben megfelelően figyelembe venni.  

Mortati szerint ezek a motívumok Olaszország politikatörténetéből világosan kiolvashatóak!89 

A kereszténydemokrata képviselő itt az itáliai félsziget közötti gazdasági és társadalmi 

különbségek meglétére gondolhatott, amely a korábbi évtizedekben az északi fejlett és a déli 

fejletlen területek közötti különbségekben öltött testet, továbbá a kormánypolitikáknak az 

ezzel kapcsolatos kudarcaira. Mortati határozottan támogatta egy valódi regionális autonómia 

alkotmány által garantált megvalósítását. Sőt kifejtette az autonómia biztosításának 

legfontosabb alkotmány által garantált eszközeit is, mint pl. egy a régiók közötti hatásköri 

összeütközések feloldására illetékes bírói szervezet felállítását, az önkormányzáshoz 

szükséges és elégséges pénzügyi autonómia biztosítását, vagy az állam központi szervei 

irányából érkező külső kontroll csökkentését. Ez utóbbi nézete szerint azt jelentette volna, 

hogy a helyi szervek által kibocsátott jogi aktusok legitimitásának vizsgálatát az adott szerven 

belül egy másik – felsőbb – szinten kellene orvosolni az államhatalom központi – külső – 

szervével szemben, s lehetőséget kell adni a népnek arra, hogy a kontroll részévé válhasson 

pl. népi akciók, népi kezdeményezések révén. Határozottan ellenezte a regionális szintű 

központosítást, mivel ez nézete szerint csak az állami bürokrácia veszélyes központosítását 

vonta volna maga után. Ez azt jelentette, hogy a régión belüli területi tagozódás és a területi 

szintű szervek irányában is a decentralizáció elkötelezett híve volt. E tekintetben a város és 

megye szintjén érvényesülő autonómia gondolata mellett a későbbi üléseken is kiállt, a 

hatáskörök pontos rögzítésének a sürgetésével. 

Amennyiben az állami hatalom központi szerveinek helyi szintű szerveihez való viszonyát 

vizsgáljuk, úgy Mortati a delegálás elvét ajánlotta annak érdekében, hogy az állami feladatok 

helyi szintű megoldása megkettőzze a hivatalok és tisztviselők számát, ami mögött az az 

álláspont húzódott meg, hogy a helyi szervekben dolgozó állami hivatalnokok személyében 

jobban kifejeződhetne az adott térség sajátossága. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy Mortati 

mit „hagyott volna” az állam kizárólagos hatáskörében? Ide tartozott a gazdaságpolitika 

nemzeti céljainak kialakítása a gazdasági tervezés folyamatát tekintve. Álláspontjával 

szemben számos ellentétes, az állam unitárius voltát erősítő törekvések álltak.  Bozzi a régiók 

                                                           
89Costantino Mortati: Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato. Raccolti scritti – I. 

kötet, Giuffrè, Milánó, 1972. 873-874. o. 
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opcionális megvalósítását támogatta az állami hatalom strukturális egységének a 

biztosításával.90 

Ezt követően, az 1946. szeptember 14-i újabb albizottsági ülésen már a regionális 

decentralizáció egyes, konkrét elemeinek megfogalmazása következett. Az ülésen egyfelől 

elfogadták azt az elképzelést, hogy helyi szintű szervek számára pontosan körvonalazni kell 

az intézményi decentralizáció, továbbá a gazdasági önállóság határait. Ennek érdekében 

Einaudi – köztársasági elnök – a régiók határainak rögzítését sürgette. Itt vetődött fel a régiók 

megjelenítése a törvényhozás egyik kamarájában. Érdekes, a jövőbe mutató elv volt a régiók 

fokozatos megszervezésének a gondolata, amit a bizottság azért fogadott el, mert látta 

megvalósíthatónak a területi szervek azonnali alkalmazkodását a megállapított állami 

feladatokhoz. Ez az álláspont később a gyakorlatban valóban érvényesült, mert a régiók 

megszervezése az 1970-es évekig valóban váratott magára.  

Az 1947. január 17-i ülésen ugyanakkor a regionális különbségek kerültek napirendre. A 

bizottság egyik tagja Laconi91 különbséget tett valódi és un. művi – mesterségesen ‒ 

kialakított régiók között. Az előbbire hozta fel példaként a szigeteket, mint Szicíliát és 

Szardíniát, vagy a többnyelvű területeket, míg az utóbbira az itáliai – félsziget túlnyomó 

részét, ahol a regionális határok kialakítása inkább jogalkotói szándék következménye. Az 

utóbbiak esetében nem támogatta a regionális rendszer kiépítését abból az indokból, hogy a 

törvényhozó hatalom kizárólagos állami szerepe szempontjából a regionális szintű jogalkotás 

ezt az egységet bontaná meg. Laconi például azzal érvelt, hogy a regionális szervekre 

telepített jogalkotásnak egyenes következménye lenne a föderatív államszerkezet létrehozása, 

                                                           
90 Aldo Bozzi (1909Róma-): a római Sapienza Egyetemen szerzett jogi diplomát. 24 éves kortól a bíróságon 

dolgozott, amit a harmincas éveiben az államtanácsosi kinevezés követett. 1946-ban az Alkotmányozó Gyűlés 

tagjaként, liberális politikusként vesz részt az alkotmányos karta megszövegezésében. 1952-60 között először a 

községi tanács tagja, majd Róma tartományi tanácsának tagja. 1953-87 között a liberálisok színeiben parlamenti 

képviselő. A liberális párt 1987-ben köztársasági elnöki tisztségre jelölte, de ezt a tisztséget nem nyert el. 

Életrajzi adatait lsd. részletesebben: In. Dizionario Biografico degli Italiani. www.treccani.it, régiókkal 

kapcsolatos álláspontját Costantino Mortati, uo. 873. o. 
91 Renzo Laconi (1916-1967): a Cagliari Egyetemen tanult filozófiát, majd a fasizmus időszakában, Firenzében 

tanári  állása mellett majd rokonszenvezve a kommunista eszmékkel 1942-ben csatlakozott az Olasz 

Kommunista Párthoz. Sassariba visszatérve 1944-től a helyi felszabadítási bizottság tagja volt, aktívan részt vett 

a baloldali párt életében, ahol a regionális autonómia kérdésében osztja a pártvezetés álláspontját.  Ennek egyik 

legfontosabb állomása az 1945. december 29 - 1946. január 5-e között Rómában megrendezett nemzeti 

kongresszus, ahol a Togliatti vezette párt az állam föderatív megszervezését elutasító határozatában, csak 

Szardínia és Szicília szigeteire vonatkozóan fogadta el a regionális autonómia megvalósítását. A pártkongresszus 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az autonómia nem önérték, hanem e radikális gazdasági és társadalmi 

átalakulás eszköze, amelynek kezdőlépése a mezőgazdasági reform kell, hogy legyen. Laconi nagy szerepet 

játszott abban, hogy az Alkotmányozó Gyűlés által elfogadott szardíniai statútumban viszont megjelenjen az 

állam és régió közötti egyenjogúság elve. Az alkotmány hatálybalépését követő időszakban a kommunista párt 

parlamenti képviselőjeként a regionális autonómia gondolata mellett állt ki. In. Dizionario Biografico degli 

Italiani, 63. kötet, 2004. www.treccani.it    

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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amely anarchiát eredményezne és az állam unitárius karakterét veszélyeztetné.92 Togliatti a 

kommunista párt politikusa a déli területek – Mezzogiorno – vonatkozásában látta a regionális 

elv gyakorlati kivitelezését lehetetlennek a gazdasági és társadalmi elmaradottság miatt.93 

Mortati az ellentétes álláspontokkal szemben a decentralizáció szükségességét hangsúlyozta 

annak ellenére, hogy sürgette a törvényhozás helyi szintű megvalósításának igényét a 

különböző régiók strukturális különbségeinek összeegyeztetésével. A calabriai 

alkotmányjogász elgondolása mellett szólt az az érv is, hogy a helyi szintű autonómia valóban 

előmozdíthatja az állampolgárok közügyek iránti érdeklődését, amely bármely politikai 

szabadságjog aktív gyakorlásának az alapja. Ez a szemlélet annyiban érvényesült, hogy az 

autonómia helyi szintű megvalósításának elvét az alkotmányelmélet a következő évtizedekben 

összekötötte a társadalmi méltóság és a pluralizmus alapelveivel. Hogyan hozható 

kapcsolatba a méltóság – a pluralizmus és a területi autonómia? Amennyiben a törvényhozás 

helyi formáiban a társadalom tagjai vesznek részt a képviseleti elv révén, vagy éppen 

közvetlen hatalomgyakorlás formájában, akkor az az egyén önkibontakozása, személységének 

fejlődése szempontjából fontos állomás lehet. Az egyén így nem csupán individuumként és a 

társadalmi közösség/csoport tagjaiként, hanem a helyi közösségi tagjaként is megvalósítja 

önmagát, ami ezt jelentette, hogy a területi autonómia a perszonalizmus elv egyik 

következménye. A fasizmus több mint két évtizedes etatizmusa miatt elengedhetetlen volt a 

terület autonómia a demokratikus politikai rendszer kiépítése szempontjából. Nem véletlenül 

látta ebben Mortati a demokrácia egyik legnagyobb biztosítékát. A pluralizmussal való 

kapcsolat pedig az állami hatalom helyi szintű megosztásának olvasataként jelent meg.  

Végül a 75-ök bizottsága elé került koncepcióban az alkotmányozó atyák támogatták a régiók 

alkotmányba illesztését a regionális szintű törvényhozás speciális jellemvonásainak 

megjelölésével. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az állam és régió közötti hatáskörmegosztásban 

dönteni kellett az alábbi kategóriák között: 1. teljes vagy kizárólagos, 2. konkuráló vagy 

megosztott, illetve 3. integráló vagy végrehajtó jellegű legyen a régió törvényalkotási jogköre. 

A döntés értelmében a regionális törvény az alkotmányban rögzített alapelvek és 

alkotmányból eredő törvények korlátai között – azaz azokat végrehajtva – az állami 

törvényekkel versengő, konkuráló jellemvonással bírt. Ennek a felfogásnak lett a 

következménye, hogy az olasz jogforrási hierarchiában a regionális törvény autonóm 

jogforrásként szerepel. (lsd. alább)  

                                                           
92 Costantino Mortati: uo 880. o. 
93 Uo. 881. o. 
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Az albizottsági vitákat követően az alkotmány ötödik paragrafusában együtt jelent meg az 

ország egységének és oszthatatlanságának elve a helyi autonómiák előmozdításának a 

feladatával és a közigazgatási decentralizáció elvével, amely a következő évtizedekben igen 

jelentős változáson ment át. Az alkotmányjogi viták befejezését követően a gyakorlat 

elmaradt az alkotmányozók szándékától. Nem véletlenül hívja az olasz alkotmányjog az ezt 

követő évtizedeket (1948-1970) régiók nélküli regionalizmus korának. Az alkotmányba ugyan 

bekerültek az egyes területi egységek, de az állam és régió viszonya egyértelműen az unitárius 

állam iránti elkötelezetettségről tanúskodott. A központi és a helyi közigazgatás régiók nélkül 

szerveződött meg. Kizárólag a speciális jogállású régiók, a szigetek és a nyelvi kisebbségeket 

is tartalmazó északi hegyvidéki régiók alakultak meg a szeparatista tendenciáktól való félelem 

miatt.  

Az alkotmány eredeti rendelkezéseit tekintve az ország területét a községek, a tartományok és 

a régiók képezték, a regionális szint alatt álló közigazgatási egységek közvetlenül állami 

irányítás alatt álltak. A régiók törvényhozási jogkörére vonatkozóan jellemző volt, hogy 

semmilyen területen nem voltak saját és kizárólagos kompetenciáik. A regionális 

törvényhozás kereteit a nemzeti érdek, más régiók érdekei és az állam által kötött nemzetközi 

szerződések képezték. Az állam minden területen törvényességi kontrollt gyakorolt, ami a 

gyakorlatban a kormány által delegált kormánybiztos személyében öltött testet. A 

közigazgatási feladatok ellátására vonatkozóan nem rendelkeztek pénzügyi autonómiával, így 

a központi költségvetésből kaptak meghatározott összeget a feladatok ellátásához. Nem lehet 

azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az elmaradott déli területek jelentős állami szubvenciót 

kaptak, az 1950-es évek egyik legnagyobb kormányzati kezdeményezése a „Cassa per il 

Mezziogorno” pénzügyi támogatást nyújtott a felzárkózáshoz. Ebből következően érthető, 

hogy a regionalitás teljes körű megvalósításának éppen a déli részek a legnagyobb ellenzői, 

mivel ebben azt a törekvést látják, hogy az állam magára hagyja ezeket a területeket.  

Már az alkotmány tartalmazta a három legfontosabb szervet: a regionális tanácsot, mint a 

törvényhozás szervét, a regionális kabinetet, mint a végrehajtás szervét és a kabinet elnökét, 

aki a régiót képviselő személy. Ezzel szemben a tartományok és községek komptencia-

megosztását és szerveit nem rögzítette.  

Az 1948-as megoldást követően az állam kompetenciájában maradt az új régiók létrehozása 

és a meglévő régiók határainak megváltoztatása. További jelentős hátrány volt az 

Alkotmánybíróság működésében az első években tapasztalható egyoldalúan képviselet 
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nemzeti érdek. Ráadásul a kétkamarás törvényhozás szervében nem jelent meg kezdetben a 

regionalitás elve. 

A változás szele az 1970-es évektől kezdtek érződni, a rendes jogállású régiók kialakításával 

és az 1980-as évektől útjára indult kétkamarás bizottságok tevékenységének köszönhetően 

nőtt a regionalizmus iránti elkötelezettség a politikai elit egyes részeiben, amely az 

ezredfordulón nem radikális változásokat eredményezett. (lsd. államszervezeti fejezetben)     

 

A kisebbségek védelme 

Az alkotmányozó hatalom a kisebbségek kategóriájának alkotmányos alapelvek közé ültetését 

számos szempontból indokoltnak tartotta. Egyrészt történeti okokból, hiszen már a nemzeti 

egység létrehozásának évtizedeiben számos más nyelvet beszélő népesség élt az ország egyes 

területein: Alto-Adigében német, Valle d’Aostában francia, Friuli-Venezia Giulia területén 

szlovén, a déli területeken pedig jelentős számú albán és görög kisebbség lakott. A fasizmus 

politikai rendszere a különböző kisebbségeket elnyomó politikával próbálta asszimilálni a 

társadalomba, ennek egyik eszköze volt a vezetéknevek olaszosítása. 

Az 1948-as alkotmány összhangban a pluralizmus és az egyenlőség elvével egyértelműen 

támogatta a nyelvi kisebbségek alkotmányos védelmét. Az eltérő etnikumokat azonban 

nyelvükön keresztül ragadja meg, a nyelvhasználatot tekinti a kisebbségi lét alapjának. Az 

alapelvvel szemben 1999-ig nem létezett a nyelvi kisebbségek helyzetére vonatkozó egységes 

szempontokat tartalmazó törvény. Az 1999. évi 482. törvény rögzítette a történelmi 

kisebbségek: katalánok, albánok, németek, görögök, szlovének, horvátok, franciák, provance-i 

franciák, szárdok, friuli nyelvjárást használók, rétoromán és okcitán nyelvet beszélők részére 

nyelvük és kultúrájuk védelmét, az iskolai, az egyetemi, és a közigazgatási szinten. 

Mindemellett támogatta ezen közösségek tradícióinak megőrzését. Két régió nyelvi 

kisebbsége azonban privilegizált helyzetben van. A 2001. 3. számú törvény értelmében Valle 

d’Aosta és Trentino Alto Adige használhatja a régió nevében a német és a francia nyelvet 

egyaránt.  

Az Alkotmánybíróság számos döntésében értelmezte a nyelvi kisebbségek védelmének 

elméleti összetevőit. Az 1988/768, az 1995/261. és az 1996/15 határozatok mindegyike ennek 

alkotmányos alapelvi mivoltát rögzítette. Az 1995-ös döntés külön elemezte a nyelvi 

kisebbségek területi elhelyezkedésének és demográfiai adatainak figyelembe vételével azt a 

két kritériumot, amely a nyelvi kisebbségek védelmét garantálja. Egyfelől az arányos 
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részvétel lehetősége az állami szervek szintjén, azaz az adott kisebbség lakosság számának 

függvényében megfelelő részvétellel rendelkezzen a helyi törvényhozó és végrehajtó 

szervekben, másfelől az alkotmány politikai jogai között található egyenlőség a választójog 

gyakorlásában elvet, amely az állampolgárok közötti megkülönböztetést tiltja.   

Az alkotmányvédő testület bírói testület 1996-ban azt hangsúlyozta, hogy a XX. századi zárt 

nemzeti államokkal szemben a kisebbségek védelme biztosítja a fasizmus által képviselt 

nacionalizmussal szembeni védelmet. Éppen a kisebbségek védelmének alkotmányi szintű 

elismerése teszi lehetővé az elzárkózásra és megkülönböztetésre épülő nacionalista 

eszmerendszerekkel szembeni leszámolást. Az elvet azonban az Alkotmánybíróság 

összekötötte a pluralizmus és az egyenlő társadalmi méltóság elveivel. Az előbbi lényegét 

abban látta, hogy a plurális értékrend egyik megnyilvánulása éppen a nyelvi 

különbözőségekben fejeződik ki. Ez egyben a kollektív és individualista identitás egyik 

meghatározó alapja. Az egyenlőség elvének klauzulája pedig maga is tartalmazza a tiltott 

klasszifikációk közötti a nyelvi megkülönböztetés tilalmát. Sőt ezzel a megközelítéssel az AB 

kiállt amellett, hogy az olasz alkotmány alkalmazkodik azon szupra-nacionális tendenciához, 

amely az állam keretei között támogatja az eltérő identitású emberi csoportok egymás mellett 

élését. Itt a bíróság az olasz állam által 1977-ben ratifikált 1966-os Politikai és Polgári Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányára hivatkozott. Állást foglalt abban a kérdésben, hogy az 

alkotmányban és a regionális statútumokban megfogalmazott elvek kettős természetűek. 

Általános tartalmuk megvalósítása mindig konkrét jogszabályi formában és közigazgatási 

intézkedéseken keresztül megy végbe, amelyek mögött lényegét tekintve politikai 

kezdeményezések állnak. Ugyanakkor példaértékű álláspontot foglalt el az alapelv és az azt 

megvalósító konkrét jogszabály viszonyára vonatkozóan: „az alapelveket tartalmazó normák 

valódi és tényleges alkotmányos jogokat proklamálnak, amit nem lehet a politikai-

közigazgatási autoritás jövőbeni beavatkozására redukálni, ahogy az a pusztán program 

normáknak nevezett alapelvekből következne. Az alkotmányos normákból mindig és 

szükségszerűen ered egy azonnali operativitást igénylő „minimális védelem” követelménye, 

amely mentesül a politikai valóságtól és a jogrendszer alkotmányos értelmezéséből 

meghatározható a létező összes normatív elemet értékelésén keresztül, amely az alkotmány 

által megjelölt cél értékelésében valósul meg,”94  

                                                           
94 sent. 15/1996.  www.cortecostituzionale.it  

http://www.cortecostituzionale.it/
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Ami viszont jövőre mutató problémát vet fel, az a migrációs hullám következtében megjelenő 

új kisebbségek helyzetének alkotmányjogi megítélése még várat magára. Az 1990-es években 

rögzített jogszabályi elvek ugyanis csak a történelmi kisebbségekre vonatkoznak.   

 

Az állam és az egyház viszonya és a laicitás alapelve 

AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYA ÉS A LAICITÁS ELVEǀ  A katolikus egyház kiemelkedő 

szerepe a XIX. századi alkotmányos karták többségében kimutatható volt. A dinasztikus-

monarchikus elvet alkalmazó közjogi dokumentumok már a politikai egység előtt számos 

alkalommal ismerték el a katolikus vallás kizárólagosságát. Az 1861 utáni időszakra az állam 

és az egyház viszonyának közjogi rendezetlensége volt jellemző, amely az 1929-es lateráni 

paktum aláírásával oldódott meg. 

Az alkotmányos alapelv sajátossága, hogy a katolikus egyház és az állam viszonyát a lateráni 

paktum szellemében rögzítette, amely egyúttal a szuverenitás korlátozásának egyik, a közjogi 

dokumentumban előforduló esete. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az 

1929-es konkordátumot az 1984. február 18-án aláírt újabb egyezmény, amely szintetizálta a 

II. vatikáni zsinat (1962-1965) által képviselt értékeket a köztársasági alkotmányban kifejezett 

egyenlőség és semlegesség elveivel, továbblépett a lateráni paktum egyes pontjain. Az új 

konkordátum három részből állt: preambulum, egyezmény és protokolláris szabályok. A 

preambulum rögzítette azokat a jogi és vallási szempontú változásokat, amelyek az olasz 

társadalomban a lateráni paktum óta eltelt ötven évben végbementek, különös tekintettel az 

elvilágiasodásra és a tömegtársadalommal együtt járó materializálódásra. Az egyezmény 

számos fontos alapelvet deklarált. Kimondta:95 

1. az állam semlegességét minden vallási témájú ügyben – ez a laicitás irányába történő 

komoly elmozdulás volt, a korábbi államvallási felfogást tükröző alkotmányi 

rendelkezésekkel szemben. 

2. teljeskörű autonómiát az egyházi szervezetrendszer kialakítására – ez az állam 

bárminemű kinevezési jogát szüntette meg az egyházi tisztviselőkre vonatkozóan. 

3. az egyházi szervek privilégiumának megszüntetését 

4. a vallási oktatás megszüntetését a közoktatási intézményekben, amelyek az 1929-es 

egyezmény alapján az oktatás alapja volt. 

                                                           
95 La costituzione esplicata: uo. 41. o. 
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Az új konkordátum laicitást előtérbe állító rendelkezései szempontjából fontos annak 

tisztázása, hogy ez milyen viszonyban áll az alkotmány 7.§-ával? Az alkotmány ugyanis 

nemcsak a konkordátumelvet teszi alkotmányossá, hanem az egyház függetlenségét és 

szuverenitását is rögzíti, amelyet a többi vallási felekezet egyházával szemben nem biztosított. 

Ennek oka az állam és az egyház meghatározásában áll. Jogelméleti szempontból Santi 

Romano közjogi könyvében található különbségtétel szolgálhat a vizsgált paragrafus alapjául. 

Az institucionalizmus olasz teoretikusa nézeteiben az állam: a terület az állampolgár és a 

főhatalom három jellemvonásában meghatározva a politikai hatalom olyan szervezeti formája, 

amely egy adott területhez kötődő állampolgárok fölöttt kizárólagosan rendelkezik az állami 

erőszak alkalmazásának legitim monopóliumával. Az egyház az állammal és a nemzetközi 

közösségekkel együtt originális – eredeti – intézményi rend, amit az alkotmányozó is elismert. 

Az egyház, mint intézmény formálisan az államtól „független és külső” tényező”. A 

szuverenitásban megnyilvánuló függetlenség saját spirituális rendjére, belső 

igazságszolgáltatására és tevékenységére vonatkozik. Ezen túlmenően a katolikus egyház a 

„Vatikán város állama” elnevezéssel a nemzetközi jog önálló alanya. Minden az intézményi 

önállóság, mind a nemzetközi jogalanyiság hozzájárul az állam és egyház elválasztásához. Így 

a három jogrendszert megjelenítő: állam, katolikus egyház és nemzetközi közösség 

szuverénnek tekinthető belső intézményi rendjében anélkül, hogy a másik rendjét korlátozná, 

az állam területén belül azonban az egyház és a nemzetközi közösség tagjaként vállalt 

kötelezettségek a szuverenitás korlátozását jelentik (lsd. a jogrendszerek viszonyáról szóló 

fejezet)  

További lényeges alkotmányos rendelkezés a paktum módosíthatóságának problémája, amely 

az alkotmányozó szándéka szerint nem igényli az alkotmányos törvény módosítására 

vonatkozó eljárás – 138.§ ‒ alkalmazását. A paktum elv  /principio pattizio/ az államok 

közötti biltariális nemzetközi kapcsolatok modellje alapján a két fél elfogadásától vagy 

módosítási szándékaitól függ és nem vonatkozik a más felekezetek illetve az állam közötti 

kapcsolatok jellegére. Ez utóbbiban az intesa-nak nevezett egyezményeket használják.  

A katolikus egyház és az állam közötti paktum módosításának az Alkotmánybíróság által 

vannak határai, a jogrend által elismert és védett legfelsőbb értékek tekintetében. Ezeket a 

paktum nem sértheti és nem semmisítheti meg. A katoliksu egyház melletti egyéb felekezetek 

egyházai külön az állami jogrenddel nem ellentétes statútumot hozhatnak létre. A statútum 

lényegében a felekezeti kérdésekben való önkormányzás és önigazgatás kifejeződése. Azt az 

olasz közjogi szakirodalom is elismeri, hogy a konkordátum és az intesa közötti 
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megkülönböztetés diszkriminatív és ezáltal az egyenlőség alapelvébe ütközik. Ezt azzal a 

körülménnyel indokolják, hogy az állam jóval később rendezte viszonyát ezekkel a 

felekezetekkel, pl. az 1980-as években kezdődő elismerési folyamat a baptista egyházzal és a 

lutheránus evangélikusokkal 1995-ben, a mormonokkal, a Jehova tanúival, a hindu és 

buddhista felekezetekkel csak 2007-ben érkezett el erre szintre, ami jól tükrözte, hogy az 

állam több évtizeddel a lateráni paktum után gondolta csak ezen felekezetek jogait és érdekeit 

védendőnek. Az intesa jogi természetéhez tartozik, hogy az erre vonatkozó törvény elfogadása 

után nem módosítható egyoldalúan az állam által. Az egyezeményben foglaltak 

megváltoztatása viszont új egyezemény megkötésének szükségességével jár együtt.96   

A laicitás elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában bontakozott ki. Az alkotmányvédő testület 

az elmúlt évtizedekben kidolgozta azokat az irányvonalakat, amelyben a laicitás tartalma más 

alapelvekkel karöltve jelenik mg. Az AB 1995/440-es határozatában rögzítette és a laicitással 

kötötte össze a vallási pluralizmus elvét. Ebben azt mondta ki, hogy minden ember hitét, 

amely egy vallásos felekezethez tartozást fejez ki egyenlő védelemben kell részesíteni. 

Eszerint a modern államban rögzített lelkiismereti szabadság egyik legfontosabb 

következménye a különböző vallási felekezetekhez tartozás által megvallott hitek 

egyenlősége. Ebben a döntésben  a laicitás principiuma a pluralizmussal és az egyenlőség 

elvével együtt jelent meg. Ugyanez a döntés rögzítette a különböző kultuszok 

megkülönböztetésének tilalmát. A különböző kisebb vagy nagyobb számú felekezethez 

tartozás nem szolgálhat semmiféle, a vallásos hit kinyilvánítását lehetővé tevő rítusok közötti 

megkülönböztetés alapjául. Ezt követően az 1996/334-es határozat az állam laicitásának 

biztosítékát abban látta, hogy vallás és a vallásokból eredő morális kötelezettségek nem 

lehetnek az állami célok érvényesítését szolgáló eszközök. Végül a 2000/58-as döntés a 

törvényhozás számára rögzítette a pártatlanság és az egyenlő távolság elveit a vallási 

felekezetekre vonatkozó jogszabályok tekintetében. 

A fenn említett döntésekben közös vonás, hogy a laicitás elve a vallásos hitre vonatkoztatott, 

azzal szemben határozódik meg, pontosabban azok különbsége iránti állami semlegesség 

igényét fogalmazza meg. Az alkotmány alapelvi szinten kifejezetten a vallásos felekezetek 

törvény előtti egyenlőségét ismeri el. Az Alkotmánybírósággal párhuzamosan híressé vált a 

Semmitőszék egyik büntetőjogi tárgyú 2000/439-es döntése, ahol a jogalkalmazó a rendes 

                                                           
96 Uo. 160. o. 
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törvények, egyéb jogszabályok és  közigaztás egész működésére számára erősítette meg a 

laicitás elvéhez való alkalmazkodás követelményét.97 

 

Az itáliai jogrendszer viszonya a nemzetközi joghoz és az Európai Unió joganyagához 

Az alapelvi fejezet utolsó cikkei a belső jog és a nemzetközi jog viszonyára vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmazzák, amely később az Európai Unió joganyagával való összhang 

biztosításának eszközévé vált. Ez a szuverenitás korlátozásának másik esetköre. Az 

alkotmányozó a nemzetközi jognak az állami jogrendszerhez való viszonya szempontjából két 

elvet rögzített, az egyik a nemzetközi jog általánosan elismert normáihoz való alkalmazkodás, 

a másik a háború eszközének a kizárása. Az előbbit az alkotmány regionális szinten is rögzíti, 

amennyiben a helyi szintű törvényhozási funkciók szempontjából a nemzetközi 

kötelezettségeket szintén korlátnak minősíti. Ugyanakkor az olasz Alkotmánybíróság a két 

jogrendszer összeegyeztetésére egy sajátos jogtechnikai megoldást dolgozott ki: 

1.  Az alkotmány hatályba lépése előtt létező nemzetközi jogi normák elsőbbséget 

élveznek a belső joggal szemben. 

2. Az alkotmány hatályba lépése után keletkzett nemzetközi normák ellenben nem 

ütközhetnek a belső jogba és nem válthatják fel az olasz jogrendszer alapelveit: az 

emberi méltóságra vonatkozó egyenlőség elvét és az ember elidegeníthetetlen jogait.98  

A nemzetközi jogi normák olasz jogrendszerbe ültetésének két módja van. A 10.§-ban 

található, a nemzetközi jog általános szabályai automatikusan, azaz a törvényalkotó szerv 

közreműködése nélkül válnak a nemzeti jog részévé, tehát nincs szükség külön jogalkotó 

általi transzformálásra. A jogforrási hierarchiában (lsd. alább) a törvény feletti szinten 

helyezkednek el. Ezzel szemben a nemzetközi egyezmények átültése végrehajtási utasítással 

történik /ordine d’esecuzione/, amely lehet rendes törvény, alkotmányos törvény vagy 

közigazgatási aktus.99 Jogforrási hierarchiában elfoglalt helyük függ az őket átülltető 

jogszabályok formájától. Végül a nemzetközi normák egy része, amely lehet akár szokásjogi, 

akár szerződési jellegű belső jogi normákba kell átültetni. Ebben az esetben csak a nemzeti 

jogi norma keretei között állapíthatnak meg jogokat és kötelezettségeket.  

                                                           
97 Diritto costituzionale, XXV, kiadás, uo. 157. o.  
98 Az Alkotmnybíróság 1979. évi 48. számú határozatának egyes elemeit lsd: Costituzione esplicata, 48. o. 
99 Diritto costituzionale XXV. uo. 132-133. o. 
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Az Európai Unió joganyaga a három – maastrichti, nizzai és liszaboni – szerződéseket 

követően az alkotmány ezen két paragrafusa alapján értelmezhető. A joganyag egyes elemei 

tekntetében ugyanakkor jelentős jogtudományi doktrinális vita és alkotmánybírósági 

jogértelemező tevékenység áll rendelkezésre. Amennyiben az uniós jogot elsődleges (alapító 

szerződések) és másodlagos jogforrásokra (rendelet, határozat, irányelv, vélemények-

ajánlások-és iránymutatások stb.) bontjuk100, úgy elmondható, hogy az olasz jogi szabályozás 

szerint a három szerződés olasz jogrendszerbe illesztése un.”rendes törvénnyel” – legge 

ordinaria – történt. Ez azért fontos, mert az egyik alkotmányjogász Carlo Esposito nézete 

szerint a szerződések ratifikációja az alkotmányos törvény formáját igényelné. A Santi 

Romano tanítványi köréhez tartozó palermói jogtudós szerint a közösségi szerződések által a 

szuverenitás meghatározott nem nemzeti intézményekbe és tárgykörökbe transzformálódik, ez 

pedig csak a jogforrási hierarchiában az alkotmány szintjének megfelelő helyen és formában 

kaphat helyet. Ezzel szemben a többségi elmélet szerint a rendes törvény formája elegendő, 

azzal a feltétellel, hogy az alkotmányban van egy olyan norma – ez a 11.§ /szerző 

megjegyzése/ – amely alkotmányos színezetet biztosít a ratifikációs törvényeknek és az 

egyezmények végrehajtásának.  

Az olasz jogrendszer jogforrási hierarchiájának elemei 

A szuverenitás korlátozása a jogforrási hierarchia szintjén ábrázolható. Maga az olasz 

jogtudomány is egy elsődleges és másodlagos jogforrási szint megkülönböztetésre épülő 

klasszifikációt alkalmaz az alapján, hogy az alkotmány módosítáhatósága szempontjából az 

egyes jogszabályok hol helyezkednek el, s ezt a megkülönböztetést differenciálja tovább. Ez 

alapján az olasz jogrendszer tagozódása az alábbiakban foglalható össze101: 

1. elsődleges jogforrás feletti szint: alkotmányt módosító jogforrások: alkotmányos 

törvények, Európai Uniós jog, a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai 

2. elsődleges jogforrások: azon jogforrások, amelyek sem az alkotmányt sem a felső 

szinten található jogforrásokat nem módosíthatják: rendes törvények /leggi ordinarie/, 

törvényhozás által delegált (átruházott) hatalom keretei között alkotott rendeletek 

/decreti legislativi/ törvényi rendeletek /decreti leggi/ 

3. másodlagos jogforrások: a rendes törvények alá rendelt jogszabályok: kormányzati, 

regionális és lokális rendelkezés /regolamenti governativi, regionali e locali/ 

                                                           
100 Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga, ComLex Kiadó, Budapest, 2006. 
101 Diritto costituzinale, XXV. 81-82. o. 
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4. másodlagos jogforrási szint alatti jogforrások: azon jogforrások, amelyek nem 

módosíthatják a másodlagos jogforrásokat: miniszteri rendeletek /regolamenti 

ministeriali/ 

5. szokásjogi normák: azok a nem írott jogforrások, amelyek egy jogi norma 

betartásának állandó jelleggel ismétlődő magatartásában öltenek testet, illetve abban 

az előrejelzésben, ahogy mások is hasonló magatartást tanúsítanak.  

A legfelső szinten elhelyezkedő alkotmányos törvény kifejezést az olasz alkotmányjog több 

értelemben használja. Alkotmányos törvénynek tekintendők egyfelől az alkotmányt módosító 

törvények és más: 

1. az alkotmányban kifejezetten ezzel a névvel illetett törvények, pl. 132. §-ban vagy a 

137.§-ban megfogalmazott esetben. Az előbbi a régiók egyesítésére vagy új régió 

létrehozására vonatkozó törvényeket jelenti, míg az utóbbi az alkotmányossági ügyek 

kezdeményezésének feltételeit, formáját és határidejét, illetve az alkotmánybírák 

függetlenségét tartalmazó törvényekre vonatkoznak, valamint  

2. minden olyan törvény, amelyet a parlament a 138.§ alapján fogad el. /lsd. 5. fejezet/102 

A rendes törvény az olasz jogrendszerben azon jogszabályok összefoglaló neve, amelyeket a 

két kamarás parlament fogad el és a köztársasági elnök hirdet ki, tehát a két eljárási jellegű 

kritérium együttes jelenléte kell a jogi norma ezen típusának megalkotásához. Az 

alkotmányjog egyaránt használja a formális törvény -  legge formale – kifejezést a rendes 

törvény mellett, ami összefoglaló neve az alkotmányos törvénynek és a rendes törvénynek, a 

jogszabály formájára utal. 

Ezzel szemben a törvény erejű jogi aktusok lehetnek:  

1. törvényeket megsemmisítő referendumok,  

2. átruházott/ delegált törvényerejű rendeletek,  

3. törvényerejű rendeletek,  

 4. a kormány háború esetében alkotott rendeletei és   

5. speciális jogállású régiók statútumának végrehajátását szolgáló törvényerejű rendeletek.  

                                                           
102 Uo. 85. o. 
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Az átruházott hatáskörben hozott törvényerejű rendelet az alkotmányból eredő, a törvényhozó 

szerv által a kormányt felruházó tevékenység eredményeként alkotott jogi norma. Az 

alkotmány 70.§-a alapján ebben az esetben  a kormány rendelkezik a törvényhozás 

jogkörével, de az alkotmányban előírt korlátok alapján:  

a) csak és kizárólag formális törvénnyel történhet a jogkör átruházása,  

b) a jogkör címzettje a kormány egésze – testületi mivoltában és nem az egyes 

miniszterek,  

c) az átruházási törvénynek tartalmaznia kell a az alkotmány 76.§-ban megfogalmazott 

követelményeket: azaz nem lehet általános, meghatározatlan időtartamú – mindig 

meghatározott esetekre és időtartamra kell vonatkoznia – és tartalmaznia kell az 

alapelveket és irányelveket. A törvényerejű rendeletek ezen típusának sajátos eljárása 

van. Az aktuális miniszter vagy miniszterek javaslatára előterjesztett javaslatot a 

minisztertanácsnak kell elfogadnia, majd a köztársasági elnöknek kihirdetnie, a 

hivatalos lapban (Gazzetta Ufficiale) a d.lgs. monogrammal ellátva jelenik meg. 

Ennek a jogforrási típusnak az érdekessége, hogy az utóbbi években a parlament két 

szempont alapján  alapján alkalmazza. Egyfelől megfigyelhető, hogy reform kapcsán a 

törvényhozás a kormánytól várja a régi és az új jogszabály összeegyeztetésének a 

megszövegezését, vagy éppen az új reformra vonatkozó törvény átmeneti 

rendelkezéseinek vagy végrehajtásának a kidolgozását, illetve egy bizonyos 

tárgykörben létező és hatályos joganyag egységes szövegbe foglalását. 103 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi nem lehet delegáció tárgya? Costantino Mortati nézete 

szerint a hatáskörátruházás legfontosabb eleme a diszkrecionalitás kizárása kell, hogy legyen. 

Ez azonban formai követelmény, az alkotmányban rögzített minimális kritériumok eleget 

tesznek a tilalomnak. Konkért tartalmi vonatkozásban kizárt a delegálás a kormány bármely 

jogi aktusának elfogadását tartalmazó jogi aktus kibocsátásra, illetve ezen jogi normák 

törvénnyé alakítására, hiszen az a két hatalmi ág egybefonódását eredményezné. Nem lehet a 

hatáskörátruházás tárgya a köztársasági elnök azon jogköre sem, amely a nemzetközi 

szerződések ratifikálására vonatkozik, vagy a költségvetés elfogadása, illetve a 138.§ 

paragrafus hatálya alá eső alkotmányos törvények elfogadására vonatkozó eljárás, valamint 

kizárólag a törvény által szabályozandó, alkotmányban rögzített tárgykörök egyike sem.  

                                                           
103 Uo. 357-358.o. 



75 
 

A törvényerejű rendeletek másik formája az. un. decreti-legge a kormány által a rendkívüli és 

szükséghelyzetben alkotott jogi aktusait foglalja magában, amely a hivatalos lapban való 

közzétételét követően azonnal hatályba lép. A jogi norma megalkotásának eljárási kellékei a 

minisztertanácsi döntés, a köztársasági elnöki kihirdetés és a hivatalos lapban való közzététel. 

Ezen túlmenően a jogszabályra vonatkozó 1988 évi 400. számú törvény az un. 400-as törvény 

előírja ezen jogszabály minimális formai kellékeit is: a jogszabály megnevezése mellett, a 

preambulumnak tartalmaznia kell 1. a szükséghelyzet megnevezését, 2. azt a tényt, hogy a 

minisztertanács elfogadta, illetve 3. a parlament elé terjesztést tartalmazó klauzulát 

egyaránt.104 Ez utóbbi azt jelentette, hogy a hivatalos lapban való közzétételt követő hatvan 

napon belül hatályát vesztette, amennyiben a parlament nem alkotott törvényt. A törvényerejű 

rendeletek ezen típusának köszönhetően létezik egy speciális törvényi forma is az un. 

átváltoztató törvény /legge di conversione/. Abban az esetben, ha a jogszabály törvénnyé 

alakítása nem következik be, akkor a törvény erejű rendelet úgymond lejár. Erre a decadenza 

kifejezést használja az olasz alkotmányjog a megsemmisítés  /annullamento/ és az 

érvénytelenítés /abrogazione/ helyett, így az a jogilag paradox helyzet áll elő, hogy a 

jogszabály összes joghatása, tehát a megítélt dolog is megszűnik, visszaható hatályú 

megszűnésről van szó. Ennek a szituációnak a kezelésére már maga az olasz alkotmány is 

tartalmaz egy jogtechnikai megoldást: a parlament törvény fomájában szabályozhatja az így 

keletkezett jogviszonyokat.  

A törvényerejű rendeletnek nehéz a jogi természetét megragadni. Carlo Esposito nézete 

szerint ezen jogforrások illegitim aktusok, mivel a kormány ezzel a tevékenységgel átvéve a 

parlament szerepét lerontja annak az alkotmányos rendelkezésnek az érvényét, mely szerint a 

törvényhozás a parlament két házára vonatkozik.105 A jogtudós a hatalmi ágak elválasztásának 

elfogadása szempontjából egy másik formulát ajánlott: a kormány rendkívüli és 

szükséghelyzetben ideiglenes intézkedéseket hozhat saját felelőssége terhére, de ezzel nem 

ismeri el ennek elsődleges jogforrási jellegét. Az alkotmányjog Esposito nézetével szemben 

viszont az alkotmányból eredő, elsődleges jogforrást lát a törvényerejű rendeletben.       

A speciális statútumú régiók esetében  a törvényerejű rendeletet a köztársasági elnök adja ki a 

minisztertanács elfogadását követően. Ezt a kormányzati döntést megelőzi egy a 

kormánytagokból és a regionális tanács tagjaiból álló paritetikus bizottság felállítása. A 

                                                           
104 Uo. 362.o. 
105 Diritto costituzionale, XXV. kiadás, 108. o. 
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jogforrás ezen típusának sajátossága, hogy nem szükséges a jogszabály kibocsátásához a 

parlament hozzájárulása.  

Végül, de nem utolsó sorban létezik a törvényeknek egy speciális formája a taglia-leggi, 

amelyet egy ghilliotin eljárásnak nevezett speciális folyamatban, az 1970. január 1. előtt 

keletkezett és még hatályban lévő normatív aktusok revizójára kidolgozott egyszerűsítő 

sémában fogadnak el minden az állampolgárokat, a vállalkozásokat és a közigazgatás 

egészének működése tekintetében. Tulajdonképpen ez a jogrendszer korszerűsítését szolgáló 

mechanizmus szakít azzal a korábbi jogtechnikai megoldással, hogy az egyes szektorok 

törvényei vagy kódexei alapján rendezze a jogági joganyagot, sokkal radikálisabb, az egész 

jogrendszert érintő változásokat vezetett be. Ennek eredményeként 2008-ban több mint 30 

ezer törvényhozó rendelkezést érvénytelenítettek. 106    

A másodlagos jogforrások közé tartoznak a regolamento elnevezés alatt szereplő szabályok 

köre, amelynek jelentéstartalma számos értelmezési lehetőséget rejt magában. Az  uralkodó 

alkotmányjogi tipológia szerint a regolamento több csoportba osztható: 

1. tágabb értelemben ide tartoznak az alkotmányos jogállású szervek szabályai tahát a 

parlament, az alkotmánybíróság, a köztársasági elnök és a minisztertanács 

2. a végrehajtó hatalom által kibocsátott jogszabályok, más néven rendelkezések 

amelyek a tradicionális alkotmányjogi doktrína alapján a közigazgatás diszkrecionális 

hatalmának a bizonyítékai, ám a modernebb felfogások szerint  csupán a törvény által 

biztosított, a végrehajtó hatalom szerveinek kompetenciájába tartozó jogalkotó 

tevékenység eredményének tekinthetőek.  

Az 1989/ 400-es törvény alapján öt jogszabálytípust kell megkülönböztetni:107 

1. kormányrendeletek, amelyek lehetnek I. a törvény, ill. törvény erejű rendeletek és 

közösségi jogszabályok végrehajtását szolgáló rendeletek, II. eredeti jogalkotó 

hatáskörben alkotott rendeletek, III. a törvények és törvény erejű rendeletek 

integrációját és végrehajtását elősegítő rendeletek, amelyek nem vonatkozhatnak a 

regionális szintre, a közigazgatás működésére és szervezetére vonatkozó törvényi 

rendelkezés alapján alkotott rendeletek 

                                                           
106 Uo. 100. o. 
107 Uo. 124-125. o. 
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2. delegált rendeletek típusát a 2009. évi 69. számú törvény tartalmazza, amely alapján a 

köztársasági elnöki rendelettel, a minisztertanács döntését, az Államtanács 

meghallgatását és az adott tárgykörben illetékes parlamenti bizottságok megelőző 

véleményét követően, a parlamenti indítvány megtételétől számított 30 napon belül 

van lehetőség ennek a jogforrásnak a kiadására. Célja az alkotmány által a törvényi 

szabályozásnak fenntartott tárgykörök kivételével, az adott tárgykör szabályozásának  

meghatározása és az azzal kapcsolatos hatályos normák megsemmisítése.   

3. miniszteri és miniszterközi rendeletek, amelyek a törvény felhatalmazása alapján a 

kormányrendelettel nem ellentétes jogszabály. 

4. a miniszteri hivatalok szervezetére vonatkozó rendeletek 

5. a  joganyag rendezésére vonatkozó rendeletek, amely a fenn említett 2009-es 

jogszabály alapján a kormány hatályos rendelkezésienk időszaki felülvizsgálatára 

vonatkoznak.   

A szokásjogi normák az olasz jogtudományban komoly szakirodalommal rendelkezik. 

Alapvetően két csoportra bonthatóak:  

1. lehetnek egy állandó és időben ismétlődő egységes magatartások (un. materiális, vagy 

más néven objektív szokásjogi normák) 

2. lehet egy meggyőződés (közvélemény – opinio iuris ac necessitatis) az adott jogi 

norma tiszteletben tartására vonatkozóan (un. spirituális, vagy más néven alanyi 

jellegű szokásjogi normák) 

Ettől eltérő csoportosításban külön léteznek alkotmányos szokásjogi normák, amelyre az olasz 

közjogban megfelelő példa lehet a köztársasági elnök azon aktusa, amelynek révén a pártok 

titkáraival találkozik a kormányalakítással kapcsolatban.108 

Az Alkotmánybíróság az 1981. évi 129. sz. határozatában az alkotmányos szokásjogi 

normákat a jogforrási hierarchia rangjára emelte és ezzel kapcsolatba leszögezte, hogy 

amennyiben kitöltik az alkotmány hiányait, akkor alkalmazhatóak az állam szervek hatásköri 

összeütközései vizsgálatánál és a legitimitásra vonatkozó döntésekkel kapcsolatos 

eljárásban!109 

                                                           
108 Uo. 129-130. o 
109 sent. 129/1981. www.cortecostituzinale.it 
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Az Európai Unió joga és a jogforrási hierarchiában elfoglalt helye 

Bonyolultabb az Unió jogának felső szinten való elhelyezése. Miért? A meghatározó 

alkotmányjogi doktrína az Unió és Olaszország viszonyára a “két jogrendszer közötti 

integráció” kifejezés használja, amelynek sajátos formulája a “koordináló és kommunikáló 

jogrendszerek – ordinamenti coordinati e communicanti – jelzőket kapta, ám ez csupán a 

legújabb doktrínális megközelítés. Az alkotmánybíróság a kezdeti években, az Európai 

Gazdasági Közösség időszakában a két jogrendszer teljes elválasztására törekedett. Ezt 

támasztja alá az 1964. évi 14. számú határozat, amelyben a bírói testület a nemzeti 

törvényhozó hatáskörébe utalta a korábban létező közösségi normák módosítását és 

megsemmisítését, amit azzal indokolt, hogy az olasz állam a Közösség irányában nem 

kötelezett, hanem felhatalmazott, így a szuverenitás korlátozása kvázi fakultatív jellegű. Ezzel 

szemben tíz évvel később, az 1975. évi 232. számú döntésében az alkotmány 11.§-ából 

levezetve ettől eltérő álláspontra helyezkedett. Itt már az olasz alkotmány fenn említett 

cikkéből levezetett, a közösségi szerződésből eredően fenntartott kompetenciákat állapított 

meg, amelyek egyúttal a nemzeti törvényhozás korlátainak tekinthetőek. Ezt az 

alkotmánybíróság annyiban finomította, hogy a közösségi normák után megalkotott nemzeti 

törvények nem módosíthatják, nem semmisíthetik meg, nem integrálhatják és nem 

helyettesíthetik a közösségi jogot, ellenkező esetben egyúttal az alkotmány 11. §-át is 

megsértik.  

Ezekben az években kezdődött az un. Granital ügy110, amelynek rendkívül hosszú, több mint 

tíz évig tartó elhúzódása miatt az alkotmányvédő testület jelentős mértékben változtatott a két 

jog közötti viszonyrendszeren. A történelminek is nevezett 1984. évi 170. számú határozat,111 

deklarálta a két jogrend koordinációjának szükségességét az 1. autonómia és az 2. elválasztás 

elvei alapján. A látszólag egymásnak ellentmondó elvek mögött egy határozott elképzelés állt: 

“A közösség jogforrások nem szükségszerűen a belső jog forrásai…ezek az aktusok azon 

jogrendszernek vannak alávetve, amelyhez tartoznak, de alkalmazásuk az olasz 

                                                           
110 A Granital ügy az alábbiakban foglalható össze: Az olasz vállalkozás a Kanadából importált árpa vámtétele 

miatt keveredett vitába. 1972-ben a vámot terhelő adó mértékű alig több mint 360 000 ezer líra összegű volt, ám 

a vám mértékére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabály között ellentét húzodott meg, amit az Európai 

Gazadsági Közösség Bírósága kifogásolt. A vámokról rendelkező nemzeti törvény az alkotmánybíróság elé 

került, ahol csak 1984-ben fejeződött be. Az EKG Bírósága a közösségi jog elsőbbsége mellett érvelt, amelynek 

az olasz jogforrási hiererchiában is ki kell fejeződnie, ami egyet jelentett az ezzel ellentétes nemzeti törvények 

megsemmisítésének igényével. Az ügy két szempontból is komoly tanúsággal bírt. Egyrészt nem lehetett tovább 

halogatni a közösségi jog és a belső jog vizsonyának tisztázását, másfelől ezen ügyek nem húzodhattak el több 

évtizedig. In. Bin-Pitruzzella, 414-415. o. 
111 A közösségi jog és az olasz jog viszonyának magyar feldogozásátlsd. bővebben: Chronowski Nóra: 

Integrálódó alkotmányjog. Dialóg-Campus, Budapest- Pécs, 2005. ill. Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai 

Unió joga, uo. o.  
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jogrendszerben valósul meg. Így a szerződésből eredő tárgykörökben a közösségi normák 

azonnali hatállyal rendelkeznek, függetlenül attól, hogy a nemzeti törvények ezen normák 

előtt vagy után keletkeztek, ezért ezen törvényeket a rendes bíróságoknak nem kell 

alkalmazniuk. Ezzel tehát az alkotmánybíróság kimondta a közösségi normákkal ellentétes 

nemzeti törvények alkalmazásának tilalmát / la disapplicazione della normative nazionale 

contrastante.  

A döntés értelmében a két jogrendszer viszonyára a dualizmus jellemző, amelynek 

részletszabályait az 1989. március 9-én elfogadott 86. számú la Pergola törvény tartalmazza. 

A jogszabályt több ízben, 2005-ben és 2009-ben is módosították. A 2009. évi 88. sz. törvény 

újdonsága abban ragadható meg, hogy szakított a korábbi évek szemléletével.  Ez a törvény 

már nem csupán a közösségi normák olasz jogrendszerben alkalmazhatóságának feltételeit 

tartalmazza, hanem Olaszországnak a közösség jogalkotó tevékenységében való részvételének 

módját, mivel meghatározza az állam, a régió, és az autonóm tartományok (Trento és 

Bolzano) törvényhozási kompetenciája szempontjából a közösségi normákkal összefüggő 

eljárások menetét. Ez az alábbi folyamatban ragadható meg: 

1.  A Minisztertanács elnöke vagy a közösségi politikákért felelős miniszter az Európai 

Unió szervei által kibocsátott jogi aktusokról az állami jogalkotós kompetenciájába 

tartozó tárgykörökben informálja a kamarákat, a régiókat és az autonóm 

tartományokat,  

2. majd együttműködik az érintett helyi szervekkel a két jog harmonizációjának 

biztosításában,  

3. és erről, illetve a megkezdett munkáról és azok eredményeiről négy havonta 

tájékoztatja a helyi szerveket. Ugyanez a régiókra is vonatkozik, amennyiben a saját 

törvényhozási kompetenciájukba tartozó ügyekben segítik elő a jogi harmonizációt, 

majd az eredményekről tájékoztatják a Minisztertanács elnökét, vagy a közösségi 

politikárt felelős minisztert.  

4. A minisztertanács elnöke vagy a közöségi politikákért felelős miniszter a 

külügyminiszterrel, illetve az adott ügyben érintett miniszterekkel minden év január 

31-ig a parlamentnek megküldi törvényjavaslatát, amelynek eredményeként 

megszületik a közösségi törvény /legge comunitaria/.112     

                                                           
112 A 2009. évi július 7-i 88. számú törvény a kormány és a közösségi törvény tartalmára vonatkozóan az alábbi 

követelményeket írja elő. A kormány törvényjavaslatának tartalmaznia kell a közösségi joggal való összehangra 

történő hivatkozást, illetve megvalósításának aktuális állapotát különösen tekinttettel az Európai Bíróság által 
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Az nemzeti jogrendszer és ez EU jogának viszonya szempontjából rendkívül fontos vonás, 

hogy az európai normativa nem része a belső jognak, nincs alávetve az állam törvényeinek és 

törvény erejű jog aktusainak, de a két jogrendszer között nincs “igazi és valódi” konfliktus, 

mert mindegyik, a belső és európai uniós jogforrások is érévneyesek és  hatályosak a saját 

jogrendszerük feltételei alapján. A szerződés aláírásával és ratifikálásával az olasz 

törvényhozás elismerte az európai intézmények hatásköreit meghatározott területeken jogi 

norma kibocstására, amelyek közvetlenül /direttamente/  érvényesülnek, de nem nem annak 

köszönhetően, hogy a törvény erejével bírnak, mert ez speciálisan az olasz jogrendszerre 

vonatkozó kategória, hanem azért, mert a szerződés ruházza fel őket jogi erővel. Ezáltal 

a közösségi szerződés jelöli ki és osztja szét a két jogrendszer közötti kompetenciákat.  

Az olasz bíróság eljárásában észlelt közösségi normákkal szembeni jogszabály esetében az 

alkotmánybíróság már ellentmondásosabban fogalmazott. A bírónak az előbbi pontból 

kifolyólag azt a normát kell alkalmazni, amely az ügyben relevanciával bír. Amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy a vizsgált eset a közösségi szerződés értelmében az európai unió 

joganyagának kell érvényesülnie, akkor a közösségi normát alkalmazza, viszont ha a nemzeti 

jogot nem. Ugyanakkor az előbbi eset nem vonja maga után a nemzeti jog, 

megsemmisítésének, vagy alkotmányellenességének vizsgálatát. Milyen következményt 

hordoz a döntés magában? A Bíróság itt a non-applicazione azaz a nem alkalmazás-elve 

mellett döntött, ami nem volt azonos a disapplicazione kifejezés jelentéstartalmával, amit a 

Bin-Pitruzzella szerzőpáros szerint alkalmas lehet egy “teoretikai botrány” 

kibonatkozására?!113 Miért? A disapplicazione szó jelentéstartalma az AB szerint magában 

foglalja annak a lehetőségét, hogy a biró, aki az alkotmány 101.2.§-a értelmében kizárólag a 

törvénynek van alávetve, dönt az adott jogszabály érvényességéről, abban az értelemben, 

hogy alkotmnyellenesnek minősíti és az alkotmánybírósághoz fordul ennek eldöntése 

érdekében. A non – applicazione viszont egy szűkített jelentéstartalommal csupán azt 

hordozza magában, hogy a szerződés által meghatározott komptenciák alapján a biró egész 

egyszerűen félreteszi a nemzeti jog normarendszerét abból a célból, hogy a közöségi jogot 

                                                                                                                                                                                     
megállapított közösségi jogsértések tekintetében, azon irányelvek listáját, amelyeket a közigazgatásban 

végrehajtott, azon jogszabályok listáját, amelyben a közösségi jog transzformálás megtörtént, és azon normatiív 

aktusok listáját, amelyeket az egyes régiók és autonóm tartományok a hatáskörükbe tartozó ügyekben 

megvalósítottak, illetve ezen területi egységek éves törvényeit. A közösségi törvénynek tartalmaznia kell: a 

közöségi joggal ellentétes jogszabályok módosításait, illetve azok hatályon kívül helyezését, a régiókra és 

autonóm tartományokra vonatkozó alapelveket a területi egységek hatáskörébe tartozó törvényhozási 

tárgykörben, illetve ezen alapelvek megvalósításának garanciáit a közösségi célok tükrében.  In. L.7 luglio 2009. 

n.88. In Altalex – hivatalos olasz jogszabálygyűjtemény.     
113 Bin-Pitruzzella, uo. 416. o. 
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alkalmazhassa. Ez a vékony határvonal az Európai Bíróság megítélés szempontjából igencsak 

vitatott, mert amennyiben a jogalkalmazó szerv eltekint az adott ügyben a nemzeti jog 

alkalmazásától, attól még lehetőév teszi a közösségi joggal szembenáll nemzeti jogszabályok 

érvényességét és hatályosulását a belső jogban!   

Később 1994-ben már az Alkotmánybíróság előtt az un. via principale eljárás keretei között 

(lsd. később) is meg lehetett támadni az állam részéről azon regionális törvényeket, amelyek a 

közösségi normákkal ellentétesek voltak, vagy fordítva a régiók is a bírói testülethez 

fordulhattak a közösségi normát sértő állami törvényekkel szemben. Az alkotmány 2001-es 

reformja értelmében megváltozott regionális szintű alkotmányos normák természetesen 

felvetették annak a lehetőségét is, hogy a bírói eljárás keretei között folyó eljárásban 

alkalmazott törvény közösségi normával ellentétes volta esetén igénybe vehető-e az 

alkotmánybírósági kontroll. Az un. via incidentale eljárásban való alkotányossági vizsgálat 

lehetősége azonban megoldatlan maradt. Az alkotmányvédő testület a 2005. évi 206. számú 

döntésében az alkotmánybíróság csupán az előbbi, a via principale eljárásról nyilatkozott, így 

nyitva hagyta a közössségi jog elsődlegessége kérdésének teljes körű eldöntését.(lsd. az 

alkotmánybíróságra vonatkoz utolsó fejezet –a szerző megjegyzése) 

Jelenleg a belső normák és a közösségi nomrák közötti viszonyra vonatkozó kép elemei a 

következőekben foglalhatóak össze: 

1. rendes törvény és az EU közvetlenül alkalmazandó normáinak összeütközése esetében 

az 1984/170. döntés alapján  a közösségi jog alkalmazandó. Ez csak a közvetlenül 

alkalmazandó normákra vonatkozik és minden jogalkalmazó szervre egyaránt 

kötelező.  

2. a rendes törvény és a nem közvetlenül alkalmazandó EU normák összeütközése 

esetében, nincs a közösségi normának “közvetlen hatálya” így alkalmaható a belső jog 

helyettesítőjeként az “eset szabálya” alapján, ami azt jelentette, hogy a biró az előtte 

fekvő ügyben, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a két jogi norma között ellentét merült 

fel, akkor az alkotmánybírósághoz fordul a belső jogszabály alkotmányossági 

vizsgálata tárgyában az alkotmány 11.§-ának megsértésére hivatkozva. Ez azt jelenti, 

hogy az olasz állam a szuverenitása korlátozása és kötelezettségei teljestése 

tekintetében megsértette a szerződésből eredő és alkotmányban rögzített 

követelményt. 
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3. a törvényhozási szint alatti normák és az EU normáinak összeütközése esetében nem 

állnak fenn a “kompetencia kritérium” és a “nem alkalmazhatóság” elvei. Itt a 

közösségi szerződést formális törvénnyel, tehát a közösségi norma betartását biztosító 

belső jogszabállyal lehet elérni, az ellentmondás feloldása a jogforrási hierechia 

alapulvételével történik, hiszen itt a közigazgatás valamely intézkedése vagy 

jogszabálya sérti meg a közösségi jogot. Az olasz alkotmányjogászok szerint 

ugyanakkor ebben az esetben vigyázni kell a két jogrendszer összeütközésének 

elvével, mert az adott közigazgatási jogszabály valójában “csupán” egy felsőbb szintű 

jogszabállyal ütközik!114    

4. az alkotmányos normák és az európai normák között konfliktusban viszont az AB 

különbséget tett az előbbire vonatkozóan az alkotmányos alapelvek és az un. 

alkotmányos részletszabályok között. A megkülönböztetés relevanciája szinte kivétel 

nélkül az állami és a regionális szint közötti kompetenciaharcokban érhető tetten. 

Megfelelő példa erre az európai normatíva alapján liberalizált bankszektor 

követelményével szemben álló regionális szintű és speciális jogkör: a helyi 

takarékszövetkezetek csúcsán állók kinevezésére. Az alkotmánybíróság jelenlegi 

joggyakorlata az EU irányába mutató változásokat jelez, anélkül, hogy az alkotmányt 

módosítani kellene.115Ez továbbra is a kettő jogrendszer elválasztására utal. 

Ám a probléma sokkal bonyolultabb, ha a közösségi norma sért alkotmányos alapelvet 

Miért? A közösségi jogot az olasz jogtudomány egy elválasztott – másik – jogrendszer 

normatív tényeinek – fatti normativi - minősíti, amelynek alkotmányosságát nem lehet 

problémamentesen vizsgálni. Az EU Bírósága számára az olasz alkotmány külsődlges 

jogforrásnak minősül, míg az olasz alkotmánybíróság számára csak az alkotmányban 

rögzített jogi aktusok, azaz a törvények és a törvény erejű jogi aktusok (lsd. alább) 

esetköreiben megengedhető az alkotmányossági felülvizsgálat. A szó szoros 

értelmében tehát az olasz jogrendszerbe tarnszformált törvényi formájú jogi aktusok 

esetében megengedett a vizsgálat, ami viszont a közvetlenül alkalmazandó aktusokra 

nem érvényes. Rááadásul az olasz jogalkalmazó pedig nem vizsgálhatja, ill. nem 

kezdeményezheti egy másik jogrendszer jogforrásai illegitimitásának vizsgálatát.     

 

 

                                                           
114 Uo. 418.o. 
115 Uo. 418.o 
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Alapjogok és alapvető kötelességek rendszere 
 

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK RENDEZÉSI ELVEI ÉS TÍPUSAI| A köztársasági 

alkotmány alapelvi rendelkezéseket tartalmazó fejezetét a jogok és kötelességek 

szisztematikus rendszere követi. Az alkotmányozó a normaszöveg megfogalmazásakor sajátos 

rendezési elvet követett. A jogokat a kötelességekkel együtt tárgyalva az egyén 

kapcsolatrendszere alapján rendezte el. A modern  jogfejlődés időrendi sorrendjében haladva 

először a személyhez kötődő szabadságjogokkal és az első generációs polgári jogokkal 

összefüggő jogokat helyezte el, amit az un. etikai és társadalmi kapcsolatokon nyugvó jogok 

követtek. Az elnevezés alapját az alapelvek között előkelő helyen található ember társadalmi 

méltósága és az abból levezetett alkotmányjogi doktrína szolgáltatta. Az olasz 

alkotmányjogban azáltal, hogy a méltóságnak nem kizárólag az egyén személyi mivoltához 

kötődő tartalma van, hanem egyúttal az ember társadalmi mivoltához, a közösségi 

kapcsolatrendszeréhez tartozik, a jogalkotó szükségesnek látta ezen jogok társadlami és 

erkölcsi kontextusának hangsúlyozását. Ezt követően a gazdasági kapcsolatokon nyugvó 

jogok, azaz a második generációs jogok következnek. A jogok csoportosításának utolsó eleme 

pedig a politkai jogok és és egyben az állammal szembeni kötelességek rendszere. 

Amennyiben az állampolgári jogoktól a politikai jogokig tartó fejlődési ívet vesszük alapul, 

úgy megállapítható, hogy az alkotmányozó atyák szándéka a állampolgár személyi 

mivoltának tiszteletben tartása mellett az ember társadalmi tagságából eredő jogainak és 

kötelességeinek a hangsúlyozása volt Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy jogok és kötelességek 

ilyen elrendezése, hogyan viszonyul az alkotmányos alapelvekhez, akkor azt állíthajuk, hogy 

a perszonalizmus és a szolidarizmus kettőségének szintetikus egysége tükröződik vissza. 

Tulajdonképpen valamennyi jogban vagy az ember személyi mivolta, vagy társadalmi 

kötelekéből eredő közösségi/szolidrási mivolta testesül meg.  

A jogok és kötelességek rendszerét Costantino Mortati az alábbi összefoglaló ábrában 

szemléltette 
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In. Costantino Mortati: Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato. Raccolti scritti –I. 

Giuffrè, Milánó, 1972. 618-619. o. 

 

A kereszténydemokrata politikus és alkotmányjogász számára az alapvető különbséget a 

személyhez – annak individuális és közösségi mivoltához egyaránt fűződő – jogai és a 

közjogok közötti megkülönböztetés adta. Az általa bemutatott jogok „listája” az 1948-as 

alkotmányban tulajdonképpen változatlanul tükröződik vissza. Mortati rangsorolása 

ugyanakkor jogelméleti szempontból lehet érdekes. A jogok csúcsán az élethez való jog foglal 

helyet, de az emberi méltóság nélkül, amit az un. eljárási jogokkal kapcsolatos személyes 

szabadságjogok követnek. Ebből következően ő az életet tartotta a jogok alapjának és ezzel 

azt az alkotmányelméleti doktrínát követte, hogy a méltóság az antropológiai előfeltétele 

bármiféle emberi jognak.  A személyhez fűződő jogok közül az ember fizikai mivoltát, majd 

szellemi/gondolati végül pedig társas mivoltát vette számba. Ennek a tipológiának a 

következtében kerültek előtérbe az ember fizikumához tartozó lakóhellyel, illetve 

tartózkodással, emigráció stb. kapcsolatos jogok. Ami viszont az alkotmány szövegével 

ellentétes az az első generációs jogok egy részének, mint pl. az egyesülési és gyülekezési 

jognak a család, munka, tulajdon, adózás után következő pozíciója. Ez a rangsorolás a 

keresztény konzervatív szemlélet sajátos megfogalmazása, a Rerum Novarum enciklikában 

meghirdetett három alappillérnek az ember önmegvalósításával kapcsolatos pozicionálása. 
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XIII. Leo pápa 1891-ben maga is a modern társadalom embere szempontjából három 

alapértéket fogalmazott meg: a hit/lelkiismeret, a család és a tulajdon/munka.  

Az élethez-és a személyhez kapcsolódó jogokat a statusjogok és a névviselési jogok követték, 

ami az olasz alkotmányban szintén más rendszertani helyen áll. Mortatinál az állampolgárság 

a fizika értelemben vett ember és a társadalmi ember után következik, az egyén harmadik 

attribútuma. A névviselés csupán olyan jog, amely magán-és jogi személyre egyaránt 

vonatkozva a másoktól való megkülönböztetés miatt releváns, se a sorrend alapján a jogok 

végén helyezkedik el.  A szerző a politikai jogokat csupán funkcionális jogoknak nevezte és a 

személyhez fűződő jogokhoz képest teljesen külön csoportba helyezte. Az 1948-as alkotmány 

szintén más dimenziót adott ennek a jogcsoportnak kiegészítetve azt a pártokkal összefüggő 

jogokkal.  

A közjogok rendszere az állampolgár és állam viszonyában érvényesül. Ugyancsak 

jogelméleti szempontból érdekes, hogy Mortati nézeteiben a közjog alapja a kötelesség, 

amelynek két változata van: a közérdekkel összefüggő kétirányú kötelességek az állam és az 

állampolgár között, illetve a valódi közjogok és monopoljogok, amelyben Santi Romano 

álláspontját vette át. (lsd. az alkotmányelméleti fejezet) 

Ami feltűnő, az az egyenlőség hiánya. Mortati határozottan azt az álláspontot képviselte, hogy 

az egyenlőség a modern állam formális elve: „…meghatározza a különböző jogok létmódját, 

jogi szempontból feloldódik a tárgyi jog értelmezésében azáltal, hogy mindenkire azonos 

módon alkalmazzák, amennyiben nem áll elő különböző helyzet. Nem annyira önmagában 

vett jog, hanem egy a különböző jogokra vonatkozó aspektusok közül annak érdekében, hogy 

valamely jog védelmét egy adott helyzetben biztosítani lehessen.”116 A kereszténydemokrata 

politikus nézete szerint az egyenlőség helye a merev alkotmányokban az alapelvek között van. 

Szemantikai értelemben tagadja az egyenlőség a priori formuláját, mivel a meg nem engedett 

megkülönböztetés csak a poszteriori és szintetikus értelemben adott, azaz mindig utólag 

ragadható meg és ebből az időbeli megkésettségből ered, hogy meghatározása az adott 

helyzettől függően mindig valami plusz új jelentéstartalmat kölcsönöz neki. További 

jellemvonása, hogy az egyén társadalmi kapcsolatrendszereiben nyilvánul meg, ami az állam 

és egyes ember szembenállásában válik értelmezhetővé. 

 

                                                           
116 Mortati: uo. 620. o. 
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A polgári kapcsolatok jogai 

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOKl  A jogok első fejezete az ember személyi mivoltából eredő jogokat és 

az állampolgársággal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza két csoportban. A fejezet első 

felében az ember személyes szabadságával összefüggő jogok felsorolása található, amit ezen 

jogok gyakorlását lehetővé tevő jogok tipológiája követ.  

Az egyes jogok tartalmi elemeinek ismertetése előtt érdemes összegezni azokat az orientációs 

pontokat, amelyeket az alkotmányt szövegező, erre a célra felállított külön albizottság (1. 

számú albizottság) fontosnak tartott a normaszövegbe beültetni. Ezek csupán általános elvek, 

de előremutatóak lehetnek a későbbi jogértelmező tevékenység számára. Az ember fizikai 

mivoltához kötődő szabadságával kapcsolatban – tehát a büntetőeljárással összefüggő 

jogoknál ─ három általános elvet kívántak érvényre juttatni: 1. a rendőri szervek ideiglenes 

intézkedése foganatosításához csak rövid, maximum 48 óra álljon az igazságügyi hatóság 

értesítésére; 2. a többség támogatta azt a javaslatot, hogy az igazságügyi hatóság számára a 

letartóztatás érvényesítésére halasztást nem tűrő időpontot állapítson meg; illetve a 3. a 

rendőrségi és igazságügyi szervek tisztviselőinek felelősségét rögzítse a normaszöveg. Az 

első elv változtatás nélkül jelent meg az alkotmány szövegében. A második elv az albizottság 

tagjai között más variációban is megtalálható. Az egyik álláspont szerint a letartóztatásról 

szóló döntés előtt meg kell állapítani egy un. közbenső szakasz, amely azt a célt szolgálná, 

hogy a hatóság meggyőződhessen a letartóztatás megalapozottságáról, ellenkező esetben csak 

mechanikusan működik. A tisztviselők felelőssége rögzítésének szintén két lehetősége 

adódott a vita során. Egyfelől annak az elvnek a rögzítése, hogy a tisztviselőknek az eljárás 

megindításával, ill. az előzetese letartóztatással összefüggő, felróható cselekedetek iránti 

felelősség megállapítható legyen, másfelől pedig a büntetőeljárási szabályok be nem 

tartásából eredő károkért való kártérítés felelősséggel tartózzanak a letartóztatottal szemben. 

A vita végeredményeként a bizottság támogatta a személyi szabadság megsérthetetlenségének 

generálklauzuláját azzal a kitétellel, hogy csak törvény alapján és a hatóság indoklással 

ellátott határozata alapján történjen, az igazságügyi hatóság 48 órán belüli értesítésének 

kötelezettségét és hatóságnak a letartóztatás foganatosítására rendelkezésre álló rövid idő 

megállapítását, amelyet a végleges szövegben 48 órában maximált. A felelősséggel 

kapcsolatban csupán egy általános formula található az alkotmány ezen részében, amely 

alapján a fizikai vagy pszichikai erőszakot büntetendőnek írja elő a letartóztatottal szemben. 

A fejezet záró rendelkezései viszont kiterjesztő értelemben az állam és közintézmények 

tisztviselőinek, alkalmazottainak a jogszabályok megsértésével megvalósított jogi aktusaiért 
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való követlen felelősségről és az ezzel okozott károkért való kártérítési felelősségről 

rendelkezik.   

A magánlakás sérthetetlenségének jogával összefüggésben az albizottság két álláspontot 

alakított ki. Az egyik és elfogadott javaslat szerint a sérthetetlenség rögzítését követően az ez 

alóli kivételeket kell pontosan rögzíteni. Ezek az alábbi motívumok: 1. bűncselekmény 

tettenérése és 2. a törvény által taxatívan felsorolt esetek köre. Szemlét és házkutatást csak az 

érintett, annak hiányában családtagja, vagy a családtagok hiányában két szomszéd 

jelenlétében lehet tartani. Ezzel szemben a kisebbségi vélemény a kivételek között csak a 

tettenérését és a törvény által előírt esetek kifejezést akarta az alkotmányba foglalni azzal a 

kiegészítéssel, hogy a magánlakásba való belépést csak a közrendvédelmi indok teheti 

szükségessé.117 Nagy vitát váltott ki a levelezés és közlés formáinak szabadsága és 

sérthetetlensége, mivel a politikai okokból történő lehallgatások, a magántitok 

megsemmisítése a fasiszta rendszer egyik mindennapos tevékenysége volt. Az alkotmányozó 

atyák maximális sértetlenséget akartak a postai és egyéb kommunikációs eszközökön 

keresztül megvalósuló közlésre. Itt két érdek összeütközésének problémáját kellett feloldani. 

Az egyén részéről el kellett kerülni annak a lehetőségét, hogy közlésének bármely formáját 

lehallgassák, másfelől pedig a bűncselekmény elkövetői oldaláról a társadalom azon érdekét 

is biztosítani kellett, hogy a bűnelkövető minél hamarabb a rendőrség kezére kerüljön, ami a 

telefontársaságokon keresztül történő ellenőrzéshez való jog érvényesítését jelentett. Végül a 

közös álláspont a kommunikáció szabadsága két általános garanciájának rögzítésében öltött 

testet: a titkossághoz való jog és a cenzúra tilalmának rögzítésével.118 Ez utóbbi nem itt került 

be az alkotmány szövegébe!     

Nagyon érdekes a szabad mozgáshoz való jog és a lakóhely megválasztásának szabadságára 

vonatkozó bizottsági javaslat. Az olasz alkotmányjogászok ezt a jogot a hivatás 

megválasztásának jogával kötötték össze. Indoklása a következőképpen foglalható össze: „a 

foglalkozás megválasztásának szabadsága magában foglalja a gazdasági tervek formájában 

megfogalmazott termelés kollektív megszervezése minden formájának a tilalmát, amellyel a 

lakóhely szabad megválasztása is korlátozva lenne. Ezért az albizottság a lakóhely 

megválasztása és az ország bármely területén való tartózkodás szabadsága szempontjából 

csak a törvény által előírt általános elveket, mint pl. egészségügyi, vagy közrendi okokat tart 

                                                           
117 Uo. 628. o. 
118 Uo. 632-633. o. 
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elfogadhatónak.”119Ráadásul ezek a jogok összefüggésben állnak az állampolgár jogi 

egyenlőségével és az egyenlőség alapelvével, pontosabban az egyéni szabadság egyenlő 

mértékű garantálásával. Amennyiben a szabad mozgáshoz való jog, vagy a lakóhely 

megváltoztatásának joga az általános formulákon túl sérül, az állampolgár alkotmányban 

garantált jogainak gyakorlása is veszélybe kerül. Ehhez szorosan kapcsolódott két politikai 

jellegű probléma. Az egyik az emigráció kérdésköre, a másik az állampolgársághoz való jog. 

A fasizmus az előbbit megtagadta, az utóbbit, pedig önkényesen politikai okokból elvette. 

Ugyanakkor az állampolgárság elvesztésére vonatkozó újkori alkotmányokban is érdekes és 

bevett formula volt az ország elhagyását követően egy bizonyos idő eltelte után (ált. 7-10 év) 

az állampolgárság elvesztése. Most az alkotmány gyökeresen eltérő elveket tartalmazott, s 

ezekben nagy egyetértés volt a bizottsági tagok között. Az ország területe elhagyásának jogát 

rögzítette a törvény által meghatározott esetek kivételével, az állampolgárságra vonatkozóan 

pedig kimondta, hogy attól senki nem fosztható meg politikai okokból.  

A véleménynyilvánítás szabadságának rögzítése rendkívül sok és összetett elemmel bír. 

Alapelvi szinten kapcsolódik a pluralizmushoz, hiszen a társadalomban kialakult vélemények 

között különbség rendkívül nagy lehet. Ugyanakkor a 21.§-ban megfogalmazott jog nem 

azonos a 15.§ -ban található közlés szabadságára vonatkozó joggal. A véleménynyilvánítás 

szabadsága magában foglalja azt a motívumot, hogy emberek egy nagyobb csoportjához jut 

el, így nemcsak a véleményben kifejezett gondolatot, hanem az azt közlő eszközöket is védeni 

kell.  

Itt az albizottsági munka során azokat az általános elveket és szempontokat rögzítették, 

amelyet a normaszövegnek tartalmaznia kellett. A véleménynyilvánítás szempontjából  

1. azon eszközök felsorolása, amelyeken keresztül a vélemény megnyilvánul 

2. az ezen eszközök használatára vonatkozó előzetes engedélyek tilalma 

3. elengedhetetlen a cenzúra tilalmának általános elvi szintű rögzítése 

4. 2-3 pont alóli kivételek rangsorolása 

5. a visszaélések jogkövetkezményének rögzítése 

6. a sajtótermékekre vonatkozó különleges garanciák normaszövegbe való bevezetése 

tűnt indokoltnak. 

                                                           
119 Uo. 629.  
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A bizottság által szerkesztett normaszöveg végleges és egységes változata először rögzítette a 

véleménynyilvánítás szabadságát és a cenzúra, illetve előzetes engedélyezés tilalmát, majd 

meghatározta a sajtótermék előzetes lefoglalásának három esetkörét: nem politikai jellegű 

bűncselekmény elkövetését, az ezen jog gyakorlására vonatkozó közigazgatási normákat 

megsértését, illetve bírósági határozat megsértését. Végül a lefoglalás sürgős és azon 

esetkörét, amelyben obszcén közléseket tartalmazott (!) rögzítették, amely előzetes 

hozzájárulás megadása nélkül a rendőrség által foganatosított, de az igazságügyi hatóság 

részéről azonnali érvényesítési aktushoz kötődő jogkövetkezmény volt.120  

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátaira vonatkozó joggyakorlat mára már számos 

általános kritériumot fogalmazott meg, amelyek határát képezik a gondolat közlésének. Az 

egyik ilyen elv az ember becsületének megőrzése, amely a 2. és 3. §-ban található 

perszonalista és szolidarista elvből vezethető el. Eszerint az ember privát szféráját, becsületét 

és méltóságát sértő kijelentések nem férnek bele ebbe a szabadságba. Nehezebben 

megfogható a „buon costume” kategóriája, amely a közízlésnek felel meg, továbbá három 

egyéb konkrét kritérium: hivatali titok, államtitok és bűncselekmény védelmezése, amely az 

Alkotmánybíróság 1970/65. határozata értelmében a büntető törvénykönyv megsértését 

jelenti, ez nem a vélemény szabad kinyilvánítása, hanem bűncselekményt előidéző 

magatartás, amely nem egyeztethető össze a jogrendszerrel.121  

Fontos személyhez fűződő jog volt a lelkiismereti és vallási szabadság Ennek rögzítése a 

modern társadalom együttélése szempontjából nélkülözhetetlen volt, hiszen a vallásos hit 

egyéni és kollektív formában történő kinyilvánítása nemcsak az újkori politikai filozófia 

gondolkodás egyik legkorábbi eredménye, hanem az alkotmányok egyik alapvető joga. 

Kapcsolata az ember méltósághoz való jogával az olasz Alkotmánybíróság gyakorlatában 

számos határozatban megtalálható. A bizottsági javaslat megszerkesztése során nem ennek a 

jognak az általános szintű kinyilvánítása okozott gondot, hanem az 1929-es lateráni paktum 

5.§-a, amely az egyházi tisztviselőkre vonatkozó tilalmat tartalmazott. Ez vetette fel annak a 

problémáját, hogy a vallásos hit kinyilvánítása és az állami tisztségek közötti ellentétet 

hogyan lehet feloldani. Az albizottság álláspontja szerint a generálklauzula alkalmazásával az 

alkotmány elkerüli az állam és egyház között ebből eredő esetleges konfliktusokat. Az 

alkotmányozó atyák arra is javaslatot tettek – de ez a normaszövegben nem érhető tetten – 

hogy hivatali tisztség betöltése esetén ugyanazt az esküt tegye le hívő és nem hívő egyaránt.  

                                                           
120 Uo. 635. o.  
121 Ipercompendio: uo. 167. o. 
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A vallásgyakorlás joga magában a vallási kultuszok szabad gyakorlásához való jogot és a 

vallásos szervezetekben való szabad részvétel joga. A végleges normaszöveg e tekintetben 

egyetlen korlátot ismer el, a közerkölcsöt. A felekezetek közötti egyenlőséget ugyanakkor 

azzal kívánja biztosítani, hogy a vallási szervezetek közötti különbségtételt megtiltja az 

egyház jellege és kultikus célja szempontjából. A szervezeti-intézményi jelleg irreleváns a 

jogképesség, az alapítás és a tevékenység céljából. Az alapelvekkel szemben a vallásos hit 

magvallására vonatkozó rendelkezés sokkal inkább megfelel az egyházak közötti 

különbségtétel elkerülésének. A vallás szabadsága ugyanakkor az Alkotmánybíróság 

döntéseiben komoly fejlődésen ment át. Első ízben az 1973. évi 14. számú határozat vezette 

vissza az alkotmány 2.§-ában található elidegeníthetetlen jogokra, azaz a perszonalista 

alapelvhez, ami azt jelentette, hogy az ember méltósága perszonális formájának egyik 

konnotációja a vallás szabadságában áll.122 Ezt követően az AB a 3.§-ban található alapelvvel 

való kapcsolatát is hangsúlyozta, és az 1979. évi 117. sz. ítéletben már a nem hívők 

csoportjára is kiterjesztette. A lelkiismereti szabadság, mint az emberi méltóság 

megnyilvánulása nem csupán azokra vonatkozik, akik valamilyen vallásos hitben élnek, 

hanem a vallástalanokra is. Sőt ez a döntés azt is hangsúlyozta, hogy a vallási szabadság 

lényegi tartalma nem lehet állami beavatkozás tárgya, az állami jogalkotás nem csorbíthatja 

valamely hit megvallásával összefüggő kultusz gyakorlásához való jogot.  

Ezen a ponton szintén joggal vetődik fel a laikus állam alapelvével való viszony. Az AB már 

az 1989. évi 203. sz. határozatában elismerte, hogy a laicitás konkurál az alkotmány emberi 

méltósággal összefüggő vallási szabadságra vonatkozó elvre épülő joggal. Az állami laikus 

jellege, a köztársasági alkotmányból levezethető legfelsőbb elvek közé tartozik. Konkrét 

tartalma megnyilvánul abban, hogy az egyes vallások között nincs különbség az állam előtt 

(egyenlőség követelménye), illetve a vallásos hitek sokféleségében (pluralizmus elve). Attól 

viszont nem lehet eltekinteni, hogy az állam a katolikus vallás oktatását kétféle mérce alapján 

méri: 1. a vallási kultúra formai értéke szempontjából a katolicizmus a civil társadalomban 

érvényesülő vallási pluralizmus egyik formája, illetve 2. az olasz nép történelmi öröksége. A 

két mérce viszonya a genus (pluralizmus) és a species (történelmi örökség) kategóriái alapján 

írható le.123     

                                                           
122 Az itt felsorolt alkotmánybírósági döntések az Olasz Alkotmánybíróság honlapján található „I diritti 

fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale” című összefoglaló dokumentumban is 

megtalálhatóak. In. www.cortecostituzionali.it.  
 
123 Uo.  

http://www.cortecostituzionali.it/
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Ebbe a csoportba sorolhatóak a részvételi demokrácia eszméje szempontjából kardinális 

jogok, mint pl. az egyesülési és gyülekezési jog, amelyeket sem az I. világháború előtti 

monarchia, sem a fasizmus nem ismert el. Az gyülekezési jog jogtörténeti érdekessége, hogy 

a Stauto Albertino 32.§-a megkülönböztetve a nyilvános helyen és a magánszférában történő 

megvalósulását, az előbbit a rendőrségi törvénynek rendelte alá, az utóbbit pedig alkotmányos 

szinten elismerve a törvény keretei közötti vélte szabályozhatónak. Mivel mindkét jog a 

részvételi demokrácia legfontosabb pilléreinek számít ezért az albizottsági munka során 

egyöntetűen támogatták ezek alkotmányjogi megjelenítését, korlátozásuk tekintetében pedig 

csak általános tilalmakat tartottak szükségesnek megfogalmazni. A gyülekezési jog esetében 

például elegendő volt a hatóság előzetes értesítése, illetve a gyűlések megtartása tilalmának 

bizonyított biztonsági vagy közérdekű oka. Az egyesülési jognál csupán a tikos és politikai 

célt szolgáló szervezetek, továbbá a büntetőtörvénykönyv hatálya alá tartozó céllal tilos 

szervezetet létrehozni. 

A fejezet záró részében a személyi szabadság különös jogcsoportja található, amit az olasz 

alkotmányjog az alkotmányban található alapvető jogok intézményi garanciáinak és 

előfeltételeinek nevez. Ezek: 

1. jogképesség, állampolgárság és névviseléshez való jog 

2. a legális szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, azaz az állam csak és kizárólag 

törvény alapján kötelezhet bármilyen anyagi vagy személyi szolgáltatást. Ez az állam 

által önkényesen kivetett adók és terhek tilalma, amely itt az egyén személyes 

szabadságához tartozik! 

3. bírósághoz fordulás joga 

4. törvényes bírótól való elvonás tilalma a nulla pona sine lege és a nullum crimen sine 

leg elvvel együtt 

5. halálbüntetés tilalma 

6. állami tisztviselők felelőssége 

7. kiadatás általános tilalma és a politikai okból történő kiadatás tilalma 

Ezen garanciák rendszertani elhelyezésének oka, hogy az un. civil kapcsolatokon nyugvó 

tipológia szerint a személyes szabadság tartalmi összetevőinek rangsorolása után, az egyén 

szabadságának érvényesítését lehető tevő jogokat is számba vegyék. 
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Az erkölcsi és társadalmi kapcsolatok jogai 

AZ ERKÖLCSI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK JOGAIl Ebben a csoportban a család, a munka-

hivatás-oktatás, az egészséghez való jog és az új generációs jogok közül a környezetvédelem 

kapott helyet. Mivel az alkotmányozó a családot az emberi társadalom alapvető egységének 

tartotta, pontosabban a társadalmi méltóság megvalósítása pillérének, ezért ennek kiemelt 

jelentőséget tulajdonít a jogok között. A családra vonatkozó rendelkezések két szinten 

jelennek meg. A 29.§ meghatározza azt, hogy mit ért a család fogalma alatt: házasságon 

alapul természetes köteléet, amelynek keretei között rögzíti a házastársak erkölcsi és jogi 

egyenlőségét, a szülők kötelességét és jogát a gyermeknevelésre, illetve a házasságon kívül 

született gyermekek jogainak társadalmi és jogi védelmének összeegyeztetését a teljes jogú 

családtagokkal. A 30.§ az I. világháborút lezáró nemzetközi szerződésekben is kiemelt 

csoportok a gyermekek, a fiatalkorúak és az anyák védelmét, illetve a családalapítás, - 

különös tekintettel a nagycsaládokra – védelmét. A család természetes közösségként való 

megragadása abból következik, hogy a társadalom alapsejtjeként léte nem az államból 

eredeztethető, így széles körű autonómiával kívánták felruházni. Az alkotmányos szabályozás 

szempontjából a házassági kötelék nélküli családok megítélése lehet érdekes. Tekintettel arra, 

hogy ezen közösségek száma Olaszországban is folyamatosan nő, ezért a házasokat megillető 

jogok kiterjesztése indokolt. Amennyiben az alkotmány 2. § -ában megfogalmazott elv 

alapján vizsgáljuk a két csoport közötti viszonyt, úgy az alkotmányozó szándéka arra irányult, 

hogy minden olyan társadalmi formát, amelyben az ember önmagát megvalósíthatja védeni 

kell, akkor nincs különbség aközött, hogy valaki házassági kötelékben él vagy sem. Ráadásul 

a 3. §-ban található egyenlőség elvének tiszteletben tartása szintén ezt teszi indokolttá.  

A fejezetben található másik lényeges és jelenleg dinamikusan fejlődő jog az egészséghez 

fűződő jog. Az egészség védelme két formában jelenik meg a normaszövegben: 1. alapvető 

jogként és 2. közösségi érdekként. Ezen túlmenően az alkotmány rendelkezik a betegek 

ingyenes orvosi ellátásáról és az orvosi kezelésen való részvétel önkéntességéről.  

Az egészség fogalmi összetevőinek kidolgozása több szempontból problematikus, s erre az 

utóbbi évek jogalkalmazása világított rá. Az egészségben okozott károk szempontjából 

különbség van a biologiai kár (danno biologico) és az ember személyiségét érintő erkölcsi kár 

(danno morale) között, amelyekhez viszonyítva az 1980-as években jelent meg az igencsak 

vitatott egzisztenciális kár (danno esistenziale) fogalma. A fogalom meghatározására a 

Legfelsőbb Bíróság több döntésében tett kísérletet, amelyek közül kiemelkedik a 7713/ 2000. 

számú ítélet. Ez kár új fogalmát annak hatásai felől közelítette meg. Az ilyen típusú kár 
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objektíven akkor ragadható meg, ha azt vizsgáljuk meg milyen változások következtek be az 

egyén személyiségében, amelyek korábban nem voltak jelen és az alkotmány 2.§-ában foglalt 

önkibontakozás lehetőségét gátolják. Ehhez hasonló 13456./2006 számú döntés is, amely azt 

állította: „…ha az egyén személyisége negatív irányban módosul és ez a családi és családon 

kívüli kapcsolatrendszerében észrevehetővé válik.124 Az új kárfogalom egyik legnagyobb 

ellenzője Guilio Ponzanelli bresciai jogászprofesszor a biológiai és morális károkkal 

szembeni jogi elhatárolásra nem lát semmiféle garanciát.125Ugyanakkor a jognak érzékelnie 

kell azt, hogy az egészséghez való jogot, amely a korábbi évtizedekben a veszélyes 

üzemekben dolgozók fizikai egészségének megőrzéséhez, vagy speciális csoportokhoz, mint 

pl, a nőkhöz a terhesség alatt és anyai mivoltában, illetve a gyermek testi és lelki egészsége 

érdekében alkalmazták jelentős mértékben átértelmezésre szorul. Sőt, az új generációs jogok 

közül az egészséges környezethez való joggal is összekapcsolható. 

Az egészséghez való jog összetevőt az Alkotmánybíróság több irányban fejtette ki.126 Az 

1990. évi 307. és 455. számú határozataiban azon túl, hogy nem csupán közösségi érdekként, 

hanem az egyén alapvető jogaként rögzítette, megalapozta az egészséghez való jog teljes körű 

védelmét. Ezt a védelmet konkrétan az egyén pszichofizikai integritásában, az egészségügyi 

kezelésekkel kapcsolatos álláspontjaiban, továbbá az egészséges környezethez való jogban 

bontotta ki. 

A személyhez fűződő egészség a fenn elemzett károk klasszicizálása szempontjából sem 

elhanyagolható. Az egyén egészségének jogi tartalma túlmutat fizikai épségén. Miért? Az 

1991. évi 336. sz. és 485. sz. döntésekben az egészség biológiai kárral összefüggő, illetve arra 

redukált jelentéstartalmát az alkotmányvédő testület abból a szempontból tartotta kevésnek, 

hogy az ember önmegvalósítása nem kizárólag a produktív-termelő tevékenységben nyilvánul 

meg, hanem minden olyan helyzetben és kapcsolatrendszerben, mint pl. a lelki, a kulturális, 

az érzelmi, a társadalmi vagy a sporttal összefüggő szférában. Ezek mindegyike az emberi 

természethez kapcsolódik, ezért védendő az egyén lelki egészsége is. Sőt, az 1994. évi 218. 

                                                           
124 Domenico Chindemi: Il danno morale ed il danno esistenziale dopo le sentenze di San Martino. 

www.altalex.it 
125 Guilio Ponzarelli: Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale. Courtesy IPSQA, Danno e 

responsabilità, 2000. 7. szám, 693.  
126 Az itt felsorolt alkotmánybírósági döntések az Olasz Alkotmánybíróság honlapján található „I diritti 

fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale” című összefoglaló dokumentumban is 

megtalálhatóak. In. www.cortecostituzionali.it 

 

http://www.altalex.it/
http://www.cortecostituzionali.it/
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sz. határozat az élethez, a környezethez és a munkához kapcsolódó feltételeket is a szerint 

rangsorolta, hogy bizonyos feltételek hiánya kockáztatja az ember jólétét.  

Az egészségügyi ellátást az AB az alkotmány által védett egészséghez való jog magjának 

tartotta, amelyről nem lehet lemondani. Ezen jog lényegét a testület abban a motívumban 

rögzítette, hogy az alkotmány alapján nem hozható olyan törvényhozói aktus, amely ennek a 

védelemnek a hiányát rögzítené. Ezen túlmenően minden más eleme az egészséghez való 

jognak az egyéb alkotmány által védett jogok és érdekek összevetésével dönthető el.  

Legalább ekkor jelentőséggel bír az 1987. évi 640. sz. döntés, mivel ez az egészséghez való 

jogot összekötötte az egészséges környezethez való joggal. Nagyon érdekes ebben a 

vonatkozásban az AB érvelése: „ a környezet az életminőség meghatározott elemeként 

védendő… védelme nem esztétizált vagy naturális elvont célszerűségből történik, hanem 

abból az igényből ered, hogy az ember természetes közege, amelyben él és cselekszik, mind a 

közösségnek, mind az állampolgároknak szükséges.” Ennek függvényében az egészséges 

környezet abszolút és elsődleges értékként ragadható meg.  Magában foglalja a természet 

megőrzését és a természet feltételeinek jobbítását (pl. víz, levegő, talaj és terület minden 

egyes elemében), továbbá az élővilág védelmét. 

Gazdasági-és szociális jogok 

GAZDASÁGI KAPCSOLATOK JOGAIl A második generációs gazdasági- és szociális jogok az 

alkotmány szövegében együtt szerepelnek, a szakszervezetek alapítására vonatkozó 

rendelkezésekkel, a sztrájkjoggal, továbbá a tulajdonhoz és a megtakarításhoz való joggal. 

Ezek a jogok teszik ki az alkotmány ezen fejezetének nagyobbik részét, ami az olasz közjogi 

rendszer egyik specifikuma. A fejezet egészén érződik a három nagy ideológia 

kompromisszuma, mivel a magán-és köztulajdon kettősége, a munkavállaló védelme, a 

magántulajdon és köztulajdon védelme, vagy a vállalkozás szabadságának az elismerése a 

konzervatív, szocialista és liberális eszmerendszer egy-egy pillérét jeleníti meg. Az alkotmány 

nóvuma a szövetkezetek támogatása és a kisiparosság védelme és fejlődése törvény általi 

szabályozásának igénye. 

A munkához való jogban egy sor elv található: a munka minden formájának védelme, a 

dolgozók szakmai képzése és fejlődése, a munka mennyiségével és minőségével arányos 

jövedelem, a napi munkaidő törvényi maximumának meghatározása, illetve kiskorúak esetén 

a minimális életkor meghatározása, heti pihenőidőhöz és évi fizetett szabadsághoz való jog, a 

dolgozó nő és férfi közötti egyenlőség az azonos munka esetén járó fizetésekre vonatkozóan, 
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a kivándorlás szabadsága és az olaszok külföldön végzett munkájának védelmét. 

Mindemellett nők esetében fontos azon munkakörülmények kialakítása, amellyel a családi és 

munkahelyi kötelezettségeknek is eleget tudnak tenni.   

A munkavállaló világában kiemelt szerepe van a szakszervezetekre vonatkozó jogi 

szabályozásnak és a sztrájkjognak. A szakszervezeti mozgalom fejlődéstörténete a XIX/XX. 

század fordulójáig nyúlik vissza. Három nagy érdekképviseleti szervezet: a 1. CGL – 

Conferenza Generale del Lavoro, a munkások szakszervezeteként 1906-ban jött létre, az 2.  

UIL ─ Unione Italiana del Lavoro, a CGL-ból való kiválásnak köszönhetően 1914-től 

képviselte a munkavállalók egy csoportját, a 3. CISL ─ Confederazione Italiana dei 

Lavoratori, a munkavállalók szakszervezeteként működött 1918-tól. Bár a fasiszta 

korporációk ezeket a szervezeteket felszámolták, az 1944. évi római paktum értelmében 

létrejött egy egységes munkavállalókat tömörítő szervezet, amelynek működése az állam 

egész területére kiterjedt, ez a CGIL – Confederazione Generale Italiana dei Lavoro, azaz a 

Munka Általános Olasz Konföderációja. A szervezet baloldali szocialista és kommunista 

irányultsága miatt 1950-tól a konföderáció a fenn említett három ágra szakadt szét a 

szervezeti struktúra vonatkozásában. A CISL a katolikus eszmék mentén, az UIL a 

szocialisták, szociáldemokraták és köztársaságiak mentén szervezte sorait.  

Az alkotmányban garantált szabadság több összetevőből áll:  

1. szabadon lehet ugyanazon foglalkozási ágban több szakszervezetet létrehozni, 

2. szabadon lehet azokhoz csatlakozni, vagy abból kilépni,  

3. szabadok a szakszervezetek az állami beavatkozástól és  

4. szabadon folytathatják tevékenységüket a dolgozók érdekében.  

Elismerésük alkotmányból eredő feltételei a belső szervezetükre vonatkozó demokratikus 

elveket tartalmazó alapokmányban és a nyilvántartásba vételben realizálódik. A 

szakszervezeti mozgalom egyik legnagyobb érdeme a munkavállalók érdekeit védő kollektív 

szerződések megkötésében ragadható meg, amelyre vonatkozón az alkotmány szintén annak 

az érdekelt felekre való kötelező voltát ismeri el.  

A szakszervezeti mozgalom legnagyobb háború utáni vívmányának az alkotmányban 

lefektetett elveken túlmenően mindenképpen az 1970-ben elfogadott Statútum tekinthető. 

Kivívásában nem kis szerepet játszottak az 1968/69-es radikális hangvételű diák és 

munkásmegmozdulások. A Munkavállalók Alapokmányának tekintett 1970. évi 300. sz. 
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törvényt a szakirodalom méltán nevezi mérföldkőnek. A hat fejezetre tagolható dokumentum 

rögzíti többek között a legfontosabb alapelveket, a szakszervezeti szabadságot, a 

szakszervezeti tevékenységet, amelyeknek a jogszabályi részletektől mentes ábrázolása azért 

fontos, mert jól jellemzi az olasz munkavállaló érdekérvényesítés speciális vonásait. A 

jogszabály külön rögzíti a dolgozó méltóságának és szabadságának védelmét, a dolgozók 

kollektív védelmének elvével a munkahelyen szervezett szakszervezetek eszközén keresztül. 

Az emberi méltóság tehát itt is kollektív formában ölt testet, a munkavállalók 

érdekérvényesítését szolgáló szakszervezetek tükrében. A szakszervezet egyúttal a szabadság 

legfőbb garanciája, amit a törvény összeköt a munka védelmével annak érdekében, hogy a 

munkaadó és a munkavállaló közötti erőviszony egyenlőtlenségeit kiküszöbölje. Mit jelent a 

szakszervezeti szabadság és tevékenység doktrínális szempontból ezen a jogszabályi szinten? 

„A munkavállalók statútuma a dolgozók védelme érdekében alkotott igazi és tényleges 

törvényhozási erődítmény, amely egyrészről a munkaadók jogosítványaival szembeni pontos 

határokat jelöli ki, másfelől elismerve a munkavállaló gyengeségét, a munkaadóval szembeni 

jogai gyakorlásának legteljesebb körű garanciáját biztosítja.”127 

A dokumentum normatartalma szempontjából érdemes felsorolni a szakszervezeti szabadság 

és tevékenység alapelveinek rendszerét. 

szakszervezeti szabadság szakszervezeti tevékenység 

1. szakszervezet létrehozásának szabadsága, 

ahhoz való csatlakozás és a szakszervezeti 

tevékenység folytatásának szabadsága 

képviseleti jellegű szakszervezeti tevékenység a 

munkahelyen 

2. minden olyan munkaadói aktus vagy paktum 

tilalma, amely diszkriminatív céllal a 

szakszervezetben való részvételt, vagy az 

ahhoz való csatlakozást tiltja 

a munkavállaló azon joga, hogy gyűlést tartson a 

szakszervezetet és munkát érintő tárgykörökben 

3. a munkaadó által diszkriminatív jelleggel 

létrehozott gazdasági egyezmények tilalma 

népszavazás kezdeményezése a szakszervezeti 

kérdésekben 

4. a munkaadó által pénzügyi eszközökkel 

vagy más módon alkotott szakszervezetek 

vagy a szakszervezeteket helyettesítő egyéb 

szervezetek felállítása. 

szakszervezeti vezetők számára nyújtandó garancia 

az illegitim elmozdítással szemben 

5. a munkavállaló védelme az illegitim a szakszervezeti döntések, és egyéb szöveges 

                                                           
127 Compendio di diritto sindacale (a cura delle dott.sse Alessandra Marano Mariarosaria Solombrino IV. kiadás, 

Esselibri-Simone, Nápoly, 2010. 31. o.  
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elbocsátásokkal szemben, amennyiben az 

elbocsátás ilyen módon történik, akkor a 

munkavállaló reintegrálásának, azaz 

munkahely biztosításának és kártérítésének 

kötelezettsége  

tartalmú anyagok munkahelyen történő 

kifüggesztésének lehetősége 

 szakszervezeti hozzájárulások és tagdíjak beszedése 

 a munkahelyen külön helyiség használatának joga 

In. Compendio di diritto sindacato, (a cura d F. del Giudice-F. Mariani) XV., Simone-Esselibri, Nápoly, 2010. 

224. o. 33-34. o 

 

A táblázatban felsorolt alapelvek sajátossága, hogy számos, a munkaadókat tiltó formában 

jelenik meg, tehát a szakszervezet szabadságának tartalmi elemei a munkaadói és vállalkoz 

szféra számára tilalmat fogalmaznak meg. A törvény külön nevesíti számos helyen az 

alapelvek között ugyancsak megtalálható diszkrimináció tilalmát is. 

Ezt követően a CGIL, a CISL és az UIL 1972-ben megkötötte a föderatív egységről szóló 

paktumot, amely a szakszervezeti direktívák alkalmazásának egységességét ismert el, de nem 

hozta el a három szakszervezet szervezeti egységét. Az 1970-es évek végének gazdasági és 

belpolitikai krízise után a szakszervezeti mozgalom egyik legnagyobb hatású akciója a FIAT 

által bejelentett 14 ezer főt érintő elbocsátás volt, amelynek következtében Torinóban közel 

40 ezer ember vonult felt. A sztrájk több mint 35 napig tartott.128 Az akció következménye a 

föderatív egység felszámolása volt.  Az 1990-es évektől kezdve sorra születtek a kormány és a 

szakszervezetek között paktumok. Ezek jelezték a szakszervezeti mozgalomban bekövetkező 

változások előjeleit. A 2002-es „Paktum Olaszországért” például a szociális dialógus elvét 

jelenítette meg, amelyben a CGIL nem vett részt, az 1970-es törvényben az elbocsátásokkal 

kapcsolatos alapelvek kormány általi megváltoztatásának szándéka miatt. Ugyanakkor a 

szakszervezetek identitásának meghatározása a jelen kor egyik legnagyobb kihívása. Mivel a 

szempontjából a 2008-as gazdasági világválsággal megváltoztak a munkakörülmények és a 

munkavállalás típusai, továbbá az állam szerepét is meg kell határozni, ezért ez a jövőben új 

kihívások elá állthatja az olasz szakszervezeti mozgalmat.  

A sztrájkjogra vonatkozóan az alkotmány szűkszavúan a törvényi szabályozás követelményét 

rögzíti. Ezzel szemben az Alkotmányozó Gyűlésben jelentős doktrínális álláspont született 

ebben a kérdésben. Az Akciópárt vezető jogásza Calamandrei a sztrájkhoz való jogot, 

kiindulási pontként és végpontként értelmezte. Miért? Kiindulási pont, amennyiben ennek a 

jognak a gyakorlása jövőbeni törvényi szintű szabályozás tárgya kell, hogy legyen. Végpont, 

amennyiben az előrelépés politikai-történeti funkciójával bír, szemben a korporatív rend 

                                                           
128 Uo. 13. o. 
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elnyomó politikájával; nem jogot hoz létre, hanem megállapít egy ténylegesen már létező 

jogot.129 Figyelemre méltó azonban, hogy 1990-ig nem született a sztrájkjog gyakorlása 

korlátozásának általános alapelveit rögzítő törvény. A negyvenéves szünetnek köszönhetően 

joggal vethető fel a kérdés, hogy mi az oka ennek a több évtizedes hallgatásnak? Valószínű, 

hogy az okok egyaránt megtalálhatóak a szakszervezetek felfogásában, illetve a második 

világháború utáni kialakult politikai erőviszonyokban. A szakszervezetek frissen 

„visszanyert” szabadságuk miatt távolságtartóak voltak minden, a tevékenységük szabadságát 

korlátozó intézkedésnek.  Az egyes kormányok pedig nem tartották szükségesnek, ennek 

törvényi szintű megvalósítását.  

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a sztrájkjog tartalmának jogtudományi, vagy 

alkotmánybírósági értelmezése is váratott volna magára. Az alkotmányvédő testület egyik 

viszonylag korai 1974. évi 1. sz. döntésében a sztrájkra vonatkozóan kijelentette, hogy: „a 

munkavállalók többségének döntésén alapuló munkától való kollektív tartózkodásnak az adott 

foglalkozási kategória professzionális érdekeinek védelmében.130 Ebben a vonatkozásban 

fontos, hogy a sztrájkjognak az alapvető jogok ezen fejezetében található rendelkezése 

értelmében „címzettjei” kizárólag a beosztotti munkakörben dolgozók /lavoro subordinato/  

rétege, nem pedig az egyéb autonóm, vagy szabad foglalkozású munkavállalói kategóriák 

voltak, ezért az utóbbiak esetében az alkotmányból eredő joggyakorlás alapja nem a 40.§, 

hanem a 19.§, a gyülekezési jogról szóló cikk. Ehhez kapcsolódóan fontos és tisztázandó 

doktrínális problémának tekinthető, hogy a joggyakorlás címzettje a munkavállaló vagy a 

szakszervezet. Az alkotmány hatálybalépését követően kizárólag a szakszervezetet illette meg 

a sztrájkhoz való jog gyakorlása, jelenleg azonban az egyes munkavállalót is megilleti. Az 

egyik mérvadó doktrína szerint viszont a sztrájkjog egyéni, amennyiben a címzettet keressük, 

és kollektív, amennyiben annak gyakorlása megvalósul.131 Tartalma tekintetében a sztrájkjog 

felfogható közjogi jellegű szabadságjogként, mivel egyfelől megtiltja az államnak olyan 

jogszabályok megalkotását, amelyek ennek gyakorlását nem teszik lehetővé, másfelől a 

munkaadó sem foganatosíthat büntető jellegű intézkedéseket (pl. elbocsátás) a sztrájkban részt 

vevő munkavállalókkal szemben. A tekintetben, hogy az egyes szabadságjogokhoz való 

viszonyában mely motívumok képezik a sztrájkjog lényegi sajátosságait, nem csekély 

ellentmondás van. Amennyiben azt a vonását emeljük ki, hogy a gyengébb fél – a 

                                                           
129 Uo. 209. o. 
130 sent. 1/1974. (C.c.) www.cortecostituionale.it 

  
131 Compendio di diritto sindacale: uo. 272. o. 

http://www.cortecostituionale.it/
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munkavállaló érdekeit – védi az erősebbel szemben, akkor ebben a jogban az egyenlőség elve, 

annak is materiális jellege manifesztálódik. Vannak, akik azt emelik ki, hogy a munkavállaló 

oldaláról ez az un. „potestas”-jogok csoportja, mivel a munkaadóval szemben a 

munkavállalók „hatalmának” kifejeződéseként ragadhatóak meg, igaz csak a munkavállalással 

összefüggő érdekek védelmében, ami azt jelenti, hogy a potestas nem terjeszthető ki egyéb pl. 

politikai célok szolgálatában. Ezzel az állásponttal szemben Calamandrei pontosan a 

sztrájkjog politikai funkcióját hangsúlyozta, ezért politikai jogként is értelmezhetőnek tartotta. 

Eszerint a sztrájk eszköze lehetőség a politikai életbe való bekapcsolódásra. Amennyiben 

más, gazdasági természetű kontraktuális joggal vetjük össze, akkor a sztrájkjog inkább egy 

adott jogviszony időleges felfüggesztésében tér el a többi jogtól. Miért? A munkavállaló a 

sztrájkba lépéssel a munkaszerződésbe foglaltak teljesítését függeszti fel, amellyel szemben a 

munkaadónak nincs joga következményt alkalmazni. A sztrájkjog természetéhez legközelebb 

annak szociális vonatkozásaira figyelmeztető elméleti irányvonal mutatott rá. Azáltal, hogy a 

munkavállalók tiltakoznak valamivel szemben a szociális egyenlőtlenség leküzdésére tesznek 

kísérletet, természetesen annak kollektív konfliktusos formájában. 

A sztrájk különböző tartalmi összetevőinek ismertetése után annak korlátai is tipizálhatóak. 

Ezeket az Alkotmánybíróság jogértelmező tevékenysége fejlesztette ki az elmúlt 

évtizedekben. A sztrájknak vannak külső és belső határai egyaránt. Az előbbiek más az 

alkotmány által védett érdekek lehetnek, amelyeket tovább lehet bontani alanyi és tárgyi 

vonatkozásban. Alanyi vonatkozásban ez egyes foglalkozási ágakra, illetve egyes jogokra 

vonatkozóan állapíthatók meg a korlátok. Az előbbire példa a katonák, a fegyveres erők és az 

állam rendőri szerveihez tartozók köre. A katonák és fegyveres erők alkalmazásában álló 

esetében a megengedhetőség akadályát nem az képezi, hogy speciális szervek alkalmazottai, 

hanem az a tény, hogy az alkotmány által garantált értékek védelme tartozik feladatkörükbe: 

pl. a nemzet védelme, a személyek fizikai integritásának vagy a szabadságnak a védelme. 

Ennek ellenére az AB az 1981. évi 121. határozatában elismerte ezen alkalmazottak „egyet 

nem értésének békés kifejezését” és ebben a vonatkozásban illegitimnek tartotta azt a 

büntetőjogi jogszabályt, amely tíz vagy annál nagyobb létszámú munkavállaló felől érkező a 

szolgálatával összefüggő tiltakozását szankcionálta. A tengerészek esetében az AB 1962. évi 

124. sz. határozata megengedte a sztrájkjog gyakorlását amennyiben az felsőbb szintű jogi 

normákban kifejezett érdeket nem sért. Az egyes foglalkozási ágakra vonatkozó korlátok 

tekintetében az alkotmányvédő testület által kifejlesztett joggyakorlat tehát az adott szakma 
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által védett értékeket veszi alapul, amennyiben ezek magasabb rendűek, akkor a sztrájkhoz 

való jog korlátozható.  

A külsődleges, de objektív határok felállítása esetében azt kell mérlegelni, hogy a sztrájk 

milyen célokat szolgál. Megengedhetők-e a nem gazdasági jellegű érdekek védelmére indított 

sztrájkok vagy sem? Az AB 1974. évi 1. sz. döntése értelmében minden a gazdasági 

kapcsolatok körébe tartozó fejezetben található, az alkotmány által védett érdek, érték és 

javak legitim céljait képezik a sztrájknak. A kérdés e tekintetben az, hogy a sztrájk három 

gyakran alkalmazott formája: 1. a politikai, 2. a szolidaritás célzatú és 3. a tiltakozó jellegűek 

mennyiben tekinthetőek alkotmányosan legitimnek. A politika sztrájkokra vonatkozóan az 

1974. évi 290. sz. határozat deklarálta annak legitim voltát(!), ezáltal a nem 

munkaszerződésből eredő célok megvalósításáért indított sztrájkokat sem lehetett büntetni. A 

szolidaritási sztrájkok abban az esetben megengedhetőek, ha a sztrájkot indítók által védett 

érdek szakmai jellegűk és a szolidaritás, illetve az eredeti célok között megfelelés mutatható 

ki.132 Végül nem lehet tagadni az egyes vagy több munkaadó által a munkavállalókkal 

szembeni retorzió ellen irányuló sztrájkok létjogosultságát sem.   

A sztrájk belső korlátai tekintetében a sztrájkkal okozott kárfogalom és a sztrájk genus 

fogalma alá tartozó különböző, tiltakozást kifejező formák említendőek meg. A sztrájkkal 

okozott kár helyessége és helytelensége közötti határvonal meghúzásának általános elve, hogy 

a sztrájkban megfogalmazott legitim cél megvalósításához szükséges káron nem terjedhet túl 

a munkavállalónak okozott kár.  Ezzel szemben a tiltakozás extrém formái is belső korlátot 

képezhetnek, mivel nem a szorosan vett sztrájk fogalma alá tartoznak, azaz nem a 

munkavállalók összehangolt és folyamatos tiltakozásában öltenek testet. Ilyen lehet például a 

meglepetésszerű és rögtönzött sztrájk, vagy a rövid megszakításokkal ismétlődő tiltakozás. 

Végül több évtizedes hallgatás után 1990-ben törvény született a sztrájkjog területén, ami az 

elégséges szolgáltatások biztosításának kötelezettségéről rendelkezett. Az 1990/146. számú 

törvény kötelezi a sztrájkjogukat gyakorló munkavállalókat azon minimális szolgáltatások 

biztosítására, amelynek valamely az alkotmány által garantált jog gyakorlásával függnek 

össze. Az alkotmányjog álláspontja szerint a törvény 1§-ában található felsorolás taxatívnak 

tekinthető. Ezek: az élet, az egészség, a szabadság, a szabad mozgás, a társadalombiztosítás 

szolgáltatásainak igénybevétele és az egészségügy ellátás, a kommunikáció szabadsága és az 

oktatáshoz való jog figyelembe veendők! A szolgáltatás biztosítása szempontjából nincs 

                                                           
132 Compendio d diritto sindacale: uo. 218. o. 
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különbség annak magán és közjellege között. Ugyanakkor ennek a feladatnak a 

megvalósítását és a felelősséget a jogalkotó az érdekképviseleti szervek és a közszolgáltatást 

biztosító közigazgatási szerv között megkötendő egyezményekre és szerződésekre 

telepítette.133 Ezek az egyezmények konkretizálják a törvény általános elveit, amennyiben 

rögzíteniük kell: 

1. a sztrájk esetén biztosítandó elégséges szolgáltatások körét és mértékét 

2. a sztrájkolók és a munkaadók közötti érdekegyeztetés szünetelése során alkalmazandó 

eljárásokat, amelyek kötelezik mindkét felet a sztrájk első bejelentését követően 

3. azt a minimális időintervallumot, amely a tiltakozás és a következő akció között van. 

Az 1990-es törvény vívmánya, hogy a beosztotti munkakörön túl kiterjed a kisvállalkozói, az 

autonóm dolgozók és a szabad- professzionális kategóriába sorolt munkavállalókra egyaránt.  

A politikai kapcsolatok 

POLITIKAI JOGOKl Ebben a fejezetben azok a jogok találhatóak, amelyeken keresztül a nép, 

mint politikai közösség vesz részt a politikai akaratképzésben. Az örökkévalósági 

klauzulaként meghatározott köztársaság államformája a népszuverenitás közvetett és 

közvetlen gyakorlásán teljesedik be, amelyek konkrét politikai jogokon keresztül 

érvényesülnek. A képviseleti és közvetlen hatalomgyakorlás mindkét formája az újkori 

politikafilozófiai gondolkodásban a felvilágosodás óta kiemelt szerepet töltött be az itáliai 

félsziget gondolkodói között. Az alkotmányozás folyamatában meghatározó szerepét annak 

köszönhette, hogy a fasizmust követően létrehozott demokratikus politikai rendszer 

szempontjából ezek a jogok nélkülözhetetlenekké és megkerülhetetlenné váltak. Ráadásul 

1945. évi általános, titkos, egyenlő és mindkét nemre kiterjedő választójog a társadalom 

minden rétege számára lehetővé tette a képviselőválasztást. Ugyanakkor az olasz politikai 

rendszer egyik sajátossága, hogy a közvetlen hatalomgyakorlás formái, különösen a 

népszavazás kiemelten fontosnak és gyakran igénybe vett megoldásnak tekinthetőek.  

Az alkotmány a választójogon és a népszavazáshoz való jogon túl tartalmazta az egyesülési 

jog elismerésén keresztül a pártalapítás jogát, továbbá a petíciós jogot és a népi 

törvénykezdeményezés jogát. Ezeket az alábbi összefoglaló ábra tartalmazza: 

   

                                                           
133 Uo. 224. o.  
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A pártalapítás jogának elismerése mögött meghatározó politikaelméletek álltak. Giovanni 

Sartori a demokráciáról írott művében a pártokat, olyan politikai csoportnak nevezte, amely 

megjelenik a választásokon és ezáltal képes arra, hogy saját jelöltjeit a közhatalom birtokába 

juttassa. Sartori tulajdonképpen a párt működésének lényegét ragadta meg, hiszen ezek a 

szervezetek a politikai hatalom megszerzéséért indulnak a választásokon. Az alkotmány ezzel 

kapcsolatban az állampolgár szabad pártalapítási jogát állapítja meg, amelynek célját a 

politikai életben való részvételben jelöli meg. Mivel a pártalapítás az egyesülési jogból 

vezethető le, ezért az ott található korlátozó rendelkezések itt is alkalmazandóak. Az 

albizottság szövegezési munkálatai során a „demokratikus módszerekkel” kifejezést arra 

tekintettel ültették be a szövegbe, hogy ezzel kifejezzék a politikai életben való részvétel 

békés jellegének követelményét. Mortati nézete szerint a politikai véleményformálásra 

gyakorolt fizikai és morális erőszak a fasiszta párt hatalomra kerülésében a squadrismo 

képében öltött testet. Az ezzel a történelmi tapasztalattal való határozott szembenállás vezette 

az alkotmányozó szándékát a pártalapítás és a demokratikus módszer összekapcsolásában. A 

pártok létrehozásának egyetlen ideológiai korlátja ezáltal a fasiszta párt újbóli létrehozásának 

tilalma volt. Az alkotmányozó hatalom szándéka ellenére a II. világháború utáni első 

évtizedekben a qualunquesimo politikai mozgalma képes volt a társadalom egy részében 

követőkre találni. 
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A pártalapítás szabadságával szemben a pártok finanszírozásának jogi rendezése hosszú ideig 

váratott magára. Első ízben az 1974. évi 195. törvény az un. kis törvények (leggi piccole) az 

állam általános, arányos és átlátható támogatásának követelményét fogalmazta meg. Ezt az 

1993. évi április 18-i népszavazás megsemmisítette. Jelenleg a pártok formálisan nem 

részesülnek állam támogatásban, a gyakorlatban azonban a választási kampány alatt 

meghatározott kiadásokra vonatkozóan visszatérítést igényelhetnek, amelyre négy alapot 

hoztak létre és a parlament két házának, a regionális tanácsnak, illetve az európai parlamenti 

választásain szereplő pártoknak biztosítanak belőle részesedést.  

A politikai jogok közül kiemelkedik a választójog, amelynek aktív és passzív formája között 

az életkori határok alapján lehet különbséget tenni. Az alkotmány a politikai jogok 

fejezetében csupán annak jellemzőit és gyakorlása korlátait tartalmazza. Fontos megemlíteni, 

hogy a szavazást a normaszöveg alapján állampolgári kötelezettségként (!) határozták meg. A 

választójog gyakorlásának negatív feltételei: a polgári jogképesség hiánya, a jogerős 

büntetőítélet és a törvény által meghatározott erkölcsi méltatlanság esetei. Pozitív feltétele a 

törvény által előírt életkor elérése, amely a képviselőházi választásokon aktív választójog 

gyakorlása esetén 18 év, passzív választójog esetén, 25 év, a szenátusi választásokon ellenben 

25. és 40. életév.   

A választójog gyakorlása mögött álló választási rendszer a II. világháborút követően három 

alkalommal, 1953-ban, 1993-ban és 2005-ben jelentős változáson ment át. Az 1953-as 

törvény az un. legge Scelba a kereszténydemokrácia nagyarányú választási vereségének 

köszönhetően bevezette a többségi elvet és ezzel felülírta az alkotmányozónak az arányosság 

követelményére vonatkozó szándékát. Ezt követően az első köztársaság bukásához kötődő 

második „reform” az 1993-as törvény volt, amely vegyes-többségi elvet alkalmazott. Ez azt 

jelentette, hogy a képviselőválasztáson a választópolgár két szavazólappal rendelkezett, az 

egyiken képviselőt választott, ahol a jelölt az érvényes szavazatok relatív többségével 

mandátumhoz jutott (többségi elv alkalmazása), míg a másik a listára történő szavazást 

jelentette. A parlamenti helyek elosztásában 472 őt az egyéni választókerületekben indult 

jelöltek szereztek meg, míg a fennmaradó 25%-on a nemzeti listán a 4%-os küszöböt elérő 

listák az arányosság követelményének megfelelően osztoztak. A szenátorok választása 

esetében már csak egy szavazólap állt rendelkezésre. 236 mandátumot a kamarának megfelelő 
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szabályok alapján többségi elv szerint választottak, míg az arányosság a csatolt, egy képviselő 

választására jogosult csoportokat tartalmazó regionális listák között érvényesült.134 

Az utóbbi Parcellumnak nevezett 2005/270. törvény értelmében a rendszer alapja a 

proporzionalitás lett a többség díja (premio di maggioranza) technikájának alkalmazásával. 

Az arányosság a korábbi jogszabály többségi elvét váltotta fel az alábbiak szerint. A 

képviselőházi választásokon 27, a szenátusi választásokon 20 választási kerületet állapítottak 

meg. A mandátumok elosztásának alapja a legutóbbi népszámlálási adatok alapján 

megállapított összeg, amelyet a képviselőház esetében 618-al (mivel 12 képviselő 

megválasztása külföldön történik) majd a hányadosok és a legmagasabb maradékszámok 

kiegészítő elveinek alkalmazásával állapítják meg. A parlamenti többség megszerzéséhez 340 

képviselői helyre van szükség, a legtöbb szavazatot megszerző párt vagy pártkoalíció, 

amennyiben ezt a számot nem éri el, megkapja a fennmaradt helyeket is. Ezen túlmenően van 

egy differenciált választási küszöb, amely a koalíciós listák esetében 10%, a koalícióhoz nem 

csatlakozó pártoknál 4%, a csatlakozó pártoknál 2%. A szavazás nem jelöltekre, hanem 

listákra történik.  

A szenátusi választásokon a regionális elv alkalmazásával állapítják meg a szétosztandó 

helyeket. 315 szenátorból 6-ot külföldi választókerületben választanak meg. Itt a többség díja 

elv helyette a regionális koalíció díja elvet alkalmazzák, amely alapján a legtöbb szavazatot 

megszerzett koalíció megkapja a helyek 55%-át. A választási küszöb a koalíciók esetében 

20%, koalíció nélküli pártoknál 8%, míg a koalícióhoz csatolt pártoknál 2%. A speciális 

statútummal rendelkező régióknál egy további küszöb bevezetése is a választási rendszer 

részét képezi, itt 20%-os küszöböt el kell érnie a nyelvi kisebbségek védelmét szolgáló 

koalíciós és nem koalíciós listáknak egyaránt.  

Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza az egyes állami szervek szintjén megvalósított 

szavazási fordulókat, szavazatok leadásának módját és a választási elveket. 

A jelenleg hatályban lévő választási rendszerek az egyes állami szervek vonatkozásában 

Állami szerv Szavazási fordulók 

száma 

Szavazat és 

szavazat lapok 

száma 

Elvek 

községi tanács és 

polgármester  

egy egy szavazat – egy 

űrlap 

Többségi elv 

a helyek 2/3-ának 

                                                           
134 Il sistema politico italiano: uo. 103 o. 
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15 ezer lakos alatt kiosztása a győztes 

lista számára 

tartományi tanács egy két szavazat - egy 

űrlap 

arányos  a 

többség díja elv 

alkalmazásával = 

amely a győztes 

elnököt jelöltet 

tartalmazó listának 

jár 

polgármesterek (15 

ezer feletti lakosú 

községekben) és a 

tartományok elnöke 

kettő egy szavazat - egy 

űrlap 

Kétturnusos 

többségi elvet 

alkalmazó 

pótszavazással) 

Regionális tanács és 

a régió elnöke 

egy Két szavazat – egy 

űrlap 

Arányos (80%) a 

megyei listákra 

vonatkoztatva, 

Többség díja (20%) 

alkalmazása a 

győztes 

elnökjelöltet 

tartalmazó listára 

a választási küszöb: 

3% 

képviselőház egy egy szavazat - egy 

űrlap 

Arányos és 

differenciált 

választási küszöb, 

az alapján, hogy a 

pártlista koaliciós 

lista része (2%) 

vagy sem (4%) 

Többség díja elv 

alkalmazása 

szenátus egy egy szavazat - egy 

űrlap 

Arányos, 

differenciált 

választási 

küszöbbel és a 

regionális többség 

díjával 

Európai Parlament egy egy szavazat - egy 

űrlap 

5 nagy választási 

körzetben 
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megvalósuló 

arányos rendszer 

választási 

küszöbbel 

(érvényesen 

megszerezett 

szavazatok 4%) 

In. La costituzione esplicata. La Carta fondamentale della Repubblica spiegata Articolo per Articolo, Esselibri - 

Simone, Nápoly, 2010. 48. o. 

Az alábbi táblázatból látszik, hogy nem kizárólag országos, hanem helyi szinten és az európai 

parlamenti választásokon egyaránt az arányosság elvét használják. Ez alól kivétel csupán a 

tizenötezer feletti lakosnál nagyobb községek polgármesterének és a tartományi elnököknek a 

megválasztása. Szintén általános szabály a többség díja elv valamilyen formában történő 

alkalmazása, amelynek célja egyértelműen a legtöbb szavazatot szerzők számára a helyek 

több mint 50%-ának biztosítása az adott szinten. Ennek jelentősége egy polarizált több párttal 

rendelkező döntéshozó testületi összetételnél látszik, amelyben a pártok koalíciós partnerrel 

együtt is nehezen jutnak parlamenti többséghez. 

A képviseleti elv érvényesülésével párhuzamosan az olasz politikai és közjogi rendszer 

meghatározó eleme a népszavazás. Az alkotmányjogászok között nincs egyetértés a 

tekintetben, hogy a képviseleti elvvel szemben mennyiben képezi a demokratikus politikai 

rendszer alapját a közvetlen hatalomgyakorlásnak ez a formája. Annak ellenére, hogy a 

politikai gyakorlat azt mutatja, hogy az olasz társadalom szívesen él e jogával, az egyes 

elméletek nem feltétlenül tartják „áldásosnak”. Vezio Crisafulli az első köztársaság egyik 

meghatározó közjogásza szerint a népszavazás jogszabályt megsemmisítő változata a 

jogrendszer megújításának lehetőségét hordozza magában. Crisafulli kifejezetten pozitívan 

értékeli a demokratikus rendszer szempontjából, egy „negatív törvényhozást” lát 

megtestesülni benne. Mortati a képviseleti elv és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonyában a 

népszavazás lényegét a törvényhozás feltartóztatásában látja, amelynek során a pillanatnyi 

többség önkénye a jövőbeni parlamenti jogalkotást egy meghatározott irányban gátolja meg, 

azzal a tudattal, hogy a törvényhozás képviseleti szerve nem mehet szembe a nép akaratával. 

Egy harmadik felfogás szerint viszont a népszavazás a politikai kontroll intézménye, a nép 

ellenőrzi a kamarák döntését abból a szempontból, hogy ez összhangban áll-e a 

népakarattal.135   

                                                           
135 Diritto costituzionale, XXV. kiadás, uo. 114. o. 
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A referendum intézménye 1970/352. számú törvénnyel jelent meg, amikor a válásról szóló 

törvény tárgyában népszavazást tartottak. Az alkotmány parlamentre vonatkozó rendelkezései 

között szerepel a törvény, vagy törvényerejű jogi aktusok teljes vagy részbeni 

megsemmisítésének lehetősége, amennyiben 500 választópolgár, vagy öt regionális tanács ezt 

kezdeményezi. A népszavazás funkciója a hatályban lévő jogszabály megsemmisítésére 

irányul. Jogi természetét tekintve az Alkotmánybíróság 1987/29. számú döntése alapján 

autonóm, a jogforrási hierarchiában a rendes törvény szintjén álló jogforrásnak minősül. A 

népszavazáson való részvétel feltételi megegyeznek a képviselőházi választásoknál támasztott 

követelményeknél. Eljárásjogi értelemben a népszavazást a Semmitőszéknél legalább tíz 

személynek kell kezdeményeznie, megjelölve azt a jogszabályt, vagy jogszabályi helyet, 

amelyre vonatkozik. A tiltott tárgyköröket az alkotmány szabályozza. Nem lehet népszavazást 

kérni adóügyi, költségvetési, közkegyelemről és büntetés elengedéséről, továbbá nemzetközi 

szerződések ratifikálásáról vonatkozó esetekben. A Semmitőszék ezt a hivatalos lapban 

közzéteszi, majd három hónapon belül össze kell gyűjteni az aláírásokat. Minden év 

szeptember 30-áig az aláírásokat, az aláíró állampolgárok választási jogosultságának 

igazolását és a referendum iránti kérelmet letétbe helyezik a Semmitőszék Központi 

Hivatalánál. majd az Alkotmánybíróság megvizsgálja a népszavazás alkotmányos 

legitimitását. Erről szóló határozatát február 10-ig közzéteszi. A köztársasági elnök a 

minisztertanács határozata alapján kijelöli a népszavazás időpontját április 15-június 15 között 

intervallum valamelyik vasárnapjára. A népszavazás érvényes és eredményes, ha a 

szavazáson részt vesz a jogosultak többsége, és a javaslatot megszerezte az érvényes 

szavazatok többségét. Amennyiben a népszavazás nem eredményes, akkor erről elegendő egy 

egyszerű közlés a hivatalos lapban, ha igen, akkor a köztársasági elnök rendelettel semmisíti 

meg az adott jogszabályt, vagy annak megfelelő részét. Sikertelen népszavazás esetén öt éven 

belül nem lehet ugyanabban a tárgykörben népszavazást indítványozni.  

A referendum ezen formája regionális szinten is létezik. A rendes statútummal rendelkező 

régiókban a regionális tanács tagjainak nem kevesebb, mint két hónapon belül megrendezett 

szavazásán a tagok abszolút többségével elfogadott statútumot népszavazás tárgyává lehet 

tenni a statútum közzétételét követő három hónapon belül, amennyiben 50 választópolgár 

vagy a tanács tagjainak 1/5-e azt indítványozza.  

A népszavazásnak számos egyéb kategóriáját ismeri az alkotmányjog. Az alkotmányos 

törvényekre vonatkozó és alkotmányt módosító törvények esetében a 138.§ értelmében 

népszavazást tartani (lsd. később), amelynek felfüggesztő hatálya van. Regionális szinten az 
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un. territoriális referendum a régió, a tartomány és a község határainak módosítására jogosít 

fel, amennyiben a javaslatot az illető területen népszavazással támogatják. Ugyancsak ez 

vonatkozik a területi egységből való kiszakadás, illetve a másik területhez csatlakozás 

esetében. Ettől eltérő típusú népszavazási mód az. un. konzultatív jellegű referendum, amelyet 

a régió alkalmaz új községek létesítése, körzetük vagy elnevezésük megváltoztatásakor. A 

konzultáció abban nyilvánul meg, hogy a regionális szerv csupán meghallgatja az érintett 

lakosságot.   

A közvetlen hatalomgyakorlás másik két lehetséges módja a népi petíció és a népi 

törvénykezdeményezés joga. Az előbbi az egyes állampolgárhoz kötődő, formai kötöttség 

nélküli jog. Célja törvényhozási intézkedés kezdeményezése vagy közös szükségletek 

előterjesztése. A törvénykezdeményezés feltétele az 50 ezer választó által cikkekbe 

szerkesztett törvényjavaslat Parlamentbe történő benyújtása, amely bármelyik kamara felé 

történhet. A jogintézmény lényege a kollektivitásban rejlik, egyéni formában ezzel nem lehet 

élni. A parlamentre azonban egyik jog gyakorlásából sem következik jogalkotási 

kötelezettség. 

A politikai jogok gyakorlásának fontos problémája a nők és férfiak egyenlősége a 

közhivatalok elérésében, amely a választójog kivívása után sokáig váratott magára. Ebből a 

szempontból híressé vált az 1995/442. számú alkotmánybírósági ítélet, amely illegitimnek 

minősítette a választási listákról szóló törvényben elfogadott nemi megkülönböztetésen 

alapuló kvótákat. Az Alkotmánybíróság 442/95. döntésében először az olasz alkotmány 3. §.- 

a 3. bekezdésében megfogalmazott törvény előtti egyenlőség alapelvét és az 51. § 1. 

bekezdésében található egyenlőség elvét értelmezve nyilatkozott az egyenlőség fogalmáról.136   

Az Alkotmánybíróság döntésében, a törvény előtti egyenlőség elvét a bírói testület úgy 

értelmezte, hogy jogilag irreleváns minden olyan szabály, amely a nemre vagy egyéb 

különbségre tekintettel keletkezik: „…..a nemek közötti egyenlőség nem zárhatja ki a politikai 

tisztségek betöltéséből az egyik vagy másik nemet. Ebből következően az olyan választási 

kvóta, amely valamelyik nemnek a parlamentbe jutását megtiltaná, vagy korlátozná nem 

legitim.  

Ám a passzív választójog elemzése tekintetében az olasz alkotmány 51.§ -  ának 1. bekezdése 

alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy, az abszolút egyenlőség elve 

nem jelentheti, a nemi alapú megkülönböztetés során alkalmazott azon kvótákat, amellyel 

                                                           
136 La Costituzione Esplicata, IX. edizione, Gruppo-Edfitorale Esselibri-Simone, Napoli, 2010. 3. Ill. 51.   
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hátrányos helyzetű csoportok érdekében bármely más állampolgár alapjogának gyakorlását 

korlátozzák.” Az 1995-ös döntés tehát még a formális egyenlőség talaján állt, mivel a nők 

politikai közéleti funkciókhoz való hozzájutását a parlamentbe jutás egyenlő feltételeinek 

megteremtésében látta, de ellenzett minden olyan kvótát, amely a női nem hátrányának a 

leküzdését szolgálná. Ez a típusú egyenlőség a kiindulási pont és nem az eredményben való 

egyenlőség formájának az előtérbe állítása. A nemi különbségtétel megszüntetése az 

Alkotmánybíróság szempontjából abban áll, ha a politikai választások alkalmával egyenlő 

„versenyfeltételeket” biztosítunk mindegyik nemnek, de ha a nők aránya a parlamentben a 

férfi képviselők száma alatt marad, akkor a társadalom által előtérbe állított két „jó” közül, 

azaz hogy kvótákkal segítjük a nemi viszonyok kiegyenlítődését, vagy a választójogát 

mindenki korlátozás nélkül gyakorolja az utóbbit kell választani. 

A politikai jogok fejezetét az állampolgárnak a szolidaritáson alapuló kötelezettségei zárják. 

Ezek a haza védelme, az adófizetési kötelezettség a közterhekhez való arányos hozzájárulás és 

a progresszivitás elveinek megvalósításával, továbbá a Köztársaság iránti hűség és az 

alkotmány valamint a törvények betartásának kötelezettsége. Az alkotmány külön nevesíti a 

közhivatalt betöltő személyek feladataikhoz fűződő kötelezettségéről, illetve eskütételi 

kötelezettségéről.  
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