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1. BEVEZETÉS

A rendszerváltás utáni évek egyik fő kihívását az jelentette az állam- és jogelmé-
lettel foglalkozó közösség számára, hogy új tananyagot adjunk a hallgatók kezébe  
a marxista ideológiával még erősen átitatott korábbi könyvek helyébe. Volt, ahol  
ez a folyamat hamar végbe ment, különösen azokon az egyetemeken, ahol a tan-
anyagot egy-egy markáns elmélettel rendelkező professzor határozottan a saját 
képére formálta. Más egyetemek tétovább, de konszenzusosabb utat választottak, 
és az olyan sokszerzős műveket részesítették előnyben, amelyek nem kötelezték el 
magukat határozottan egyetlen jogelméleti felfogás mellett sem. Egy ilyen útkeresés 
produktuma volt a Miskolci Egyetem rendszeres jogelmélettel foglalkozó „sárga 
könyve”, melynek igazságossággal foglalkozó fejezetét Takács Péter jegyezte.1 Nem 
ez volt az első találkozásom Péter munkáival, de Péternek az igazságossággal foglal-
kozó elemzései voltak azok, amelyeknek gondolatai a legtartósabban foglalkoztat-
tak és befolyásoltak. Visszatérően felmerült bennem a kérdés: mit mondhat és mit 
kellene mondania egy joghallgatóknak szóló államelmélet vagy jogelmélet könyv 
az igazságosságról. A jelen kötet szerkesztőinek felkérése alkalmat szolgáltatott  
és ösztönzést adott arra, hogy az igazságossággal kapcsolatos néhány gondolattöre-
dékemnek megpróbáljak valamilyen formát adni.

Első lépésben fontosnak tartom tanulmányom tárgyát körülhatárolni, és megkü-
lönböztetni azt az igazságossággal foglalkozó más természetű elméleti törekvésektől. 
Elemzésem annak vizsgálatára vállalkozik, hogy a modern államok egy meghatáro-
zott típusa, amit alkotmányos demokráciának nevezünk, milyen intézményi meg-
oldásokkal törekszik az igazságosság elveinek érvényre juttatására, illetve ezekből  
a gyakorlatokból az igazságosság mely felfogása rajzolódik ki. Két elhatárolást fontos 

1  Takács Péter: Jog és igazságosság, in Szabó Miklós (szerk.): Jogbölcseleti előadások, Miskolc: Bíbor 
Kiadó 1998. 163–195.
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itt explicitté tennem. Egyfelől, a jelen tanulmány nem kíván az igazságosság sem-
milyen tartalmi felfogása mellett érvelni, s arra sem vállalkozik, hogy az ilyen ambí- 
cióval fellépő elméleteket bemutassa vagy értékelje. Másképpen megfogalmazva, 
tanulmányom nem az igazságosság egy ideális elméletét kívánja artikulálni, hanem 
azt vizsgálja, hogy az igazságosság különböző felfogásai miként tükröződnek létező 
államok gyakorlataiban, illetve a létező államok milyen intézményeket és eljárásokat 
használnak az igazságosság érvényre juttatására. Egy más helyen bevezetett termi-
nussal élve, vállalkozásom az interpretív elméletek körébe tartozik.2 Másodszor, 
az államelmélet és a jogelmélet képviselői leggyakrabban arra a kérdésre keresik  
a választ, hogy az államnak és a jognak általában igazságosnak kell-e lennie – leg- 
alább egy minimális mértékben. Másképpen megfogalmazva, államnak tekinthető-e 
egy olyan uralmi szervezet, amely szélsőségesen igazságtalan, vagy akár nem is lép 
fel azzal az igénnyel, hogy polgárai vagy alattvalói többnek lássák az erőszak haszná-
latát monopolizáló kényszerrendnél? Noha ezek a kérdések kétségtelenül fontosak, 
amennyiben ezekre fókuszálunk, úgy elemzésünk homlokterébe óhatatlanul olyan 
határhelyzetek kerülnek, amelyekben a politikai rendszer gyakorlata szélsősége-
sen igazságtalanná válik. Az ilyen elemzések természetüknél fogva nem monda-
nak semmit arról, hogy az államnak az az intézményi formája, amely számunk- 
ra a leginkább ismerős: az alkotmányos demokrácia, milyen speciális viszonyban 
van az igazságossággal, illetve milyen speciális intézményei vannak az igazságosság 
érvényre juttatására. Megítélésem szerint ezek a kérdések akkor is számot tarthat-
nak az állam- és jogelmélet érdeklődésére, ha pusztán az állam egyik történetileg 
létező típusával, nem pedig az állammal általában kapcsolatosak.

2. AZ OSZTÓ IGAZSÁGOSSÁG

Mielőtt tanulmányom központi érvét kifejtem, még egy fontos elhatárolást kell 
tennem. Mint azt Takács Péter tanulmányaiból is tudjuk, az igazságosság sokjelen-
tésű fogalom, melynek különböző felfogásai vannak, mint például osztó és megtorló 
igazságosság.3 Én itt, némileg eltérve Péter terminológiájától, ezeket az igazságosság 
típusainak fogom nevezni, és az egyes típusok versengő értelmezéseire használom 
az igazságosság  felfogásai kifejezést. Az igazságosság típusaira való utalással tovább 
tudom pontosítani tanulmányom tárgyát: elemzésem fókuszában az osztó igazsá-
gosság áll, s nem vizsgálom azt, hogy megállapításaim mennyiben terjeszthetők ki 
az igazságosság más típusaira vagy formáira. Éppen ezért fontos elöljáróban az osztó 
igazságosság bizonyos jellegzetességeit felvázolni. Gondolatmenetemben fontos 

2  Bódig Mátyás és Győrfi Tamás: Bevezetés, in Bódig Mátyás és Győrfi Tamás: Államelmélet.  
A mérsékelt állam eszméje és elemei. I. Elmélettörténet, Miskolc, Bíbor Kiadó 2002. 8. 

3  Takács: Jog és igazságosság. 174. 
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szerepe lesz annak a megkülönböztetésnek, amire többek között Herbert Hart 
hívta fel a figyelmünket. Mint Takács Péter kiváló Hart fordításában olvashatjuk:  
„Az igazságosság tehát bizonyos mértékben összetett fogalom. Azt mondhatjuk, 
hogy két részből áll. Egy változatlan vagy állandó jellemzőből, amit a »A hasonló 
eseteket kezeld hasonlóan« előírás foglal össze; s egy változó vagy módosuló kritéri-
umból, ami annak meghatározására szolgál, hogy valamely adott cél szempontjából 
az esetek hasonlóak-e vagy különbözőek.”4

Az osztó igazságosság formális elve tehát azt követeli tőlünk, hogy a hasonló 
eseteket kezeljük hasonlóképpen, a különbözőeket pedig kezeljük – a különbözősé-
gük mértékében – különbözően. Amikor az osztó igazságosság kérdését vizsgáljuk, 
mindig összehasonlítunk két embert, csoportot vagy szituációt; vagyis az osztó 
igazságosság természeténél fogva bizonyos létezők viszonyára vonatkozik. A nehéz-
séget az jelenti, hogy két embert, két csoportot vagy két szituációt elvileg végtelen 
sokféleképpen leírhatunk és jellemezhetünk. Minden leírásban kiemeljük az egyedi 
létezők bizonyos tulajdonságait és elvonatkoztatunk más, az adott kontextusban 
irrelevánsnak tartott tulajdonságaiktól. Amikor összehasonlítunk két embert, cso-
portot, vagy szituációt, valószínűleg mindig találunk valamit, amiben a két ember, 
csoport vagy szituáció hasonlít, és ugyancsak találunk olyan jellemvonást, amiben 
azok különböznek egymástól. Éppen ezért a fontos kérdés nem az, hogy két létező 
általában hasonlít-e egymásra, hanem hogy a létező hasonlóságaik az adott kontex-
tusban relevánsak-e. Az osztó igazságosság formális elve csak annyit mond, hogy  
ha két létező a releváns szempontból hasonló, akkor hasonlóképpen kell őket 
kezelni. Éppen ezért, mint azt Hart is megjegyezte, a formális elvet ki kell egészíte-
nünk olyan további szempontokkal, amelyek eligazítást adnak számunkra abban, 
hogy mi minősül releváns hasonlóságnak.5

A releváns hasonlóság kritériuma néha magától értetődőnek tűnik; ez a helyzet, 
amikor egy gyakorlat értelmét széles körű egyetértés övezi. Ha például az olimpiai 
aranyak elosztására gondolunk, talán mindenki egyetért abban, hogy a százméteres 
síkfutás aranyérmét annak igazságos adnunk, aki a legrövidebb idő alatt futja le  
a távot. Irrelevánsnak gondoljuk, hogy egy futó szép-e, okos-e, milyen színű a 
haja, szenved-e diszlexiában, illetve hogy nehéz gyerekkora volt-e. Azonban még 
az ilyen egyértelműnek tűnő esetekben is számos előfeltevés be van építve gya-
korlatainkba, amik nem mindig magától értetődőek. Úgy véljük például, hogy egy 
ember neme releváns az érmek elosztásakor, ezért külön versenyt rendeznek a nők 
és a férfiak számára. Vitatható azonban, hogy azoknak a nőknek, akiknek jóval 
az átlag fölött van a tesztoszteronszintje, méltányos-e a női mezőnyben indulnia.6 

4  Herbert Hart: A jog fogalma, ford. Takács Péter, Budapest: Osiris 1995. 186. 
5  Uo.
6  Peter Sonksen – Daryl Adair: Fair play at the Olympics: testosterone and female athletes,  

The Conversation 2016 June 21. [http://theconversation.com/fair-play-at-the-olympics-testosterone-
and- female-athletes-60156].
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Ugyancsak külön versenyeznek az ép sportolók és a fogyatékkal élők. De ha vannak 
olyan emberek, akiknek a testi adottságai sokkal jobbak a futáshoz, mint mások- 
nak, miért nincsenek külön versenyek a rosszabb adottságú, de fogyatékkal élőnek 
nem minősülő sportolók számára? Bizonyos határok között az életkort is rele-
vánsnak tekintjük, ezért léteznek korosztályos versenyek. Ugyancsak relevánsnak 
tekintjük, ha egyesek doppingszereket vesznek igénybe teljesítményük növeléséhez,  
de nem tekintjük relevánsnak azt, ha valaki olyan táplálékkiegészítőket használ, 
amihez mások nem férnek hozzá.

Ugyan az ehhez hasonló esetekben is felmerülnek nehéz kérdések arra vonatko-
zóan, hogy egy tulajdonság megléte releváns-e az adott cél szempontjából, sokkal 
bonyolultabbá válik a kérdés, ha egy intézmény vagy társadalmi gyakorlat célját 
nem övezi széles körű egyetértés. Úgy tűnik például, az adózás célja sokkal vitatot-
tabb, mint a sprintversenyeké. Emiatt az igazságosság versengő elméletei abban sem 
értenek egyet, hogy mi számít méltányos adótehernek. Egy széles körben osztott 
felfogás szerint a jövedelemadó kiszabásánál csak az állampolgárok jövedelmének 
nagysága releváns. Ha A-nak kétszer annyi jövedelme van, mint B-nek, úgy A-nak 
kétszer annyi jövedelemadót kellene fizetnie. A progresszív adózás hívei ezzel 
szemben úgy vélik, hogy a jövedelemadó kiszabásánál az is releváns, hogy valaki 
jövedelmének milyen nagy hányadát kell hogy alapvető szükségletei kielégítésére 
fordítsa. Ha B jövedelme éppen csak arra elég, hogy családja alapvető megélhetését 
fedezze, míg A jövedelme mondjuk egyharmadából képes fedezni ugyanezeket  
a szükségleteket, úgy B számára nagyobb teher jövedelmének ugyanazon hányadát 
jövedelemadó formájában befizetni. Így a második felfogás szerint A-nak nem 
egyszerűen kétszer annyit kell adóznia, mint B-nek, hanem ennél többet, mivel 
jövedelmének nagyobb részét teszi ki a diszkrecionálisan elkölthető hányad. Gon-
dolatmenetem szempontjából most teljesen lényegtelen, hogy a két felfogás közül 
melyik a vonzóbb. Elégséges itt leszögezni, hogy a két felfogás hívei másképpen 
vélekednek a releváns hasonlóság kritériumáról. Ahhoz hogy állást foglaljunk ebben 
a vitában, nem elég a hasonlóságok relevanciáját valami eleve adottnak vélt célhoz 
viszonyítani. A célok, amelyek meghatározzák a hasonlóságok relevanciáját, maguk 
is vitatottak és további igazolásra szorulnak. Másképpen kifejezve, ezek a célok 
elméletfüggők abban az értelemben, hogy az igazságosság bizonyos tartalmi elmé-
leteibe ágyazódnak, azok kontextusából nyerik el értelmüket. Az igazságosságra 
vonatkozó legtöbb bonyolult kérdésben a hasonlóság releváns kritériumai közötti 
választás azt követeli tőlünk, hogy állást foglaljunk az igazságosság vitatott tartalmi 
elméletei, vagy ahogy nevezni fogom őket, az igazságosság felfogásai között. Az igaz-
ságosság formális elve és az annak definiálatlan változóját (a hasonlók) tartalommal 
megtöltő felfogásai közötti fogalmi megkülönböztetés egy fontos analitikai eszközt 
ad elemzésem számára.
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3. NÉGY TÉZIS AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK  
ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁG VISZONYÁRÓL

Mindennapi tapasztalatunkhoz tartozik, hogy politikai közösségünk tagjai külön-
bözőképpen vélekednek az igazságosságról. Ugyancsak szembetűnő, hogy azok  
az országok, amelyeket szokásosan az alkotmányos demokráciák közé sorolunk, az 
igazságosság eltérő felfogásait tükröző gyakorlatokat követnek. Míg mondjuk, egyik 
országban azt gondolja a többség, hogy a tandíj igazságtalan, a másikban az az állás-
pont az uralkodó, hogy a hallgatóknak hozzá kell járulniuk képzésük költségeihez. 
Míg az egyikben a legtöbb gyógyszer hez mindenki ingyen jut hozzá jövedelmi hely-
zetétől függetlenül, addig a másikban az ingyenes gyógyszerellátás a rászorultak egy 
szűk körére korlátozódik. A példák végtelenül szaporíthatók, számtalan különbséget 
találhatunk abban, hogy az egyes alkotmányos demokráciák mit tekintenek igazsá-
gosnak az adófizetés mértékét, az egészségügyi ellátás finanszírozását vagy mondjuk 
a rászorultak megsegítését illetően. Így joggal merül fel a kérdés, hogy tudunk-e 
egyáltalán általános érvényű megállapításokat tenni az alkotmányos demokráciák  
és az igazságosság viszonyáról. Azt állítom, hogy ez lehetséges, noha e megálla-
pítások többsége nem az igazságosság tartalmára vonatkozik, de mégis kapcsola- 
tos az igazságossággal. Téziseim egy része konceptuális természetű: az alkotmá-
nyos demokráciák fogalmi vonásaiból vezetem le őket. Ezeket a téziseket bontom 
ki ebben az alfejezetben. Ezzel szemben azok az eszközök, amelyeket a következő 
alfejezetben mutatok be, nem az alkotmányos demokráciák elengedhetetlen kel-
lékei, csupán azok többségét jellemző megoldások. Tanulmányom központi tézise, 
hogy az alkotmányos demokráciákat elsősorban nem az igazságosság egyik vagy 
másik tartalmi felfogásával jellemezhetjük, hanem azzal, ahogy azok az igazságosság 
különböző felfogásai közötti nézeteltéréseket rendezik és szabályozzák. Amellett 
érvelek, hogy legalább négy, az igazságosság tartalmával vagy annak érvényesíté-
sével kapcsolatos általános tézist bonthatunk ki az alkotmányos demokráciát ter-
mészetéből. Azok a politikai rendszerek, amelyek nem rendelkeznek a téziseimben 
bemutatott jellemvonásokkal, nem tekinthetők alkotmányos demokráciáknak.

3.1. Az igazságosság versengő felfogásai közötti szelekció

A demokrácia fogalmi kritériuma, hogy a politikai közösség végső ellenőrzést gya-
koroljon a politikai viták napirendje fölött, s maga határozhassa meg, hogy mely 
kérdések eldöntését delegálja más intézményeknek, s melyeket kívánja maga eldön-
teni. Nem lenne demokráciának tekinthető egy olyan politikai rendszer, amelyben 
ugyan mindenkinek egyenlő joga van részt venni a közösségi döntésekben, szabad 
és méltányos választásokat tartanak, de a közösségi döntések néhány jelentéktelen 
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kérdésre korlátozódnának, s minden fontos téma eleve le lenne véve a politikai 
viták napirendjéről.7 Ha ez így van, akkor az alkotmányos demokráciák széles körű 
szabadságot kell, hogy biztosítsanak az állampolgároknak abban, hogy az osztó 
igazságosság versengő felfogásai között választhassanak.(Későbbi elemzésemben  
e szabadság határait megpróbálom pontosabban meghatározni.) Amikor itt a né- 
zetkülönbségek kezeléséről beszélek, nem egyszerűen úgy értem ezt, hogy az igaz-
ságossággal kapcsolatos különböző vélekedések nyilvános viták keretében ütköztet-
hetők egymással, hanem úgy is, hogy a demokrácia egy intézményes mechanizmust 
biztosít arra, hogy az igazságosság versengő felfogásai közül valamelyiket időlegesen 
autoritatív rangra emeljük, s a közösség hivatalos álláspontjává tegyük. Ha például 
a politikai közösség a progresszív adózás mellett dönt, akkor időlegesen ez a nézet 
válik a közösség hivatalos álláspontjává, ám az igazságosság alternatív felfogásai 
idővel leválthatják a ma éppen uralkodó álláspontot. A fenti összefüggés miatt nem 
meglepő az, hogy a különböző alkotmányos demokráciák gyakorlatában az igazsá-
gosságra vonatkozó különböző felfogások tükröződnek. De még abban az esetben 
is, ha történetesen valamennyi alkotmányos demokráciában az igazságosságnak 
ugyanaz a felfogása válna uralkodóvá, például valamennyi a progresszív adózás 
mellett tenné le voksát, az igazságosságnak ez a felfogása csupán az alkotmányos 
demokráciák egyik esetleges vonása, s nem lényegképző ismérve lenne.

3.2. Az igazságosság érvényesítésének jogállami korlátai

Másodszor, az alkotmányos demokráciák megengedik, hogy a mindenkori többség 
a saját igazságosságra vonatkozó felfogását emelje autoritatív rangra, ugyanakkor  
e koncepció érvényesítése elé eljárási korlátokat állít. Az alkotmányosság elvéből  
az következik, hogy a hatalom gyakorlását a jog közvetíti. Ennek az összefüggésnek 
egy másik oldalát kiemelve, az alkotmányos demokráciák nemcsak az igazságosság 
versengő felfogásai közötti választást szabályozzák, hanem az igazságosság egymást 
váltó többségi felfogásai közötti átmenetet is. Ez az állításom feltételezi, hogy az al- 
kotmányosságnak szerves részét képezi a hatalommegosztás és joguralom eszméje, 
amikből számos eljárási követelmény levezethető. Ha mondjuk t1 időpontban  
az igazságosság I1 felfogása volt uralkodó, t2 időpontban pedig az igazságosság I2 fel- 
fogásának van többsége, a többség nem járhat el I2 alapján, ha ez megsértené azokat 
a törvényeket, amelyek még az igazságosság korábbi felfogását, I1-et tükrözik. 
Ugyancsak nem írhatja át a többség I2-re hivatkozva azokat a bírósági döntéseket, 
amelyeket még az igazságosság korábban támogatott felfogását, I1-et tükröző tör-
vények alapján hoztak vagy hoznak. Ha például a mostani többség a korábbinál 

7  Lásd Robert A. Dahl: Procedural Democracy, in Gerald F. Gaus és Chandran Kukathas (szerk.): 
Handbook of Political Theory, London: Sage 2004. 107, 111–112.
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szigorúbb büntetést gondol igazságosnak, megváltoztathatja ugyan a büntetőjog 
szabályait, de az alkotmányosság elveinek sérelme nélkül nem szabhat ki súlyosabb 
büntetést azokra a bűncselekményekre, amelyeket a kevésbé szigorú büntetőjogi 
törvények hatálya alatt követtek el. Szintén bizonyos fokú védelem övezi azokat  
a jogviszonyokat és jogosultságokat, amelyek a korábbi törvények alapján jöttek 
létre. A visszaható hatály tilalmát előíró elvnek nem kell feltétel nélkül érvényesül-
nie, de egy alkotmányos demokráciában ennek kell a főszabálynak lennie. Ugyan  
a fenti elvek meglehetősen formális követelményeket állítanak a többség elé, ezek-
nek a jelentőségét nem szabad alábecsülni. Az alkotmányos demokráciák kritikusai 
és ellenfelei gyakran ezeket sem kívánják tiszteletben tartani, mert saját álláspont-
jukra nem az igazságosság egy időlegesen többséget élvező és vitatott felfogásaként 
tekintenek, hanem az igazságosság olyan vitathatatlan követelményeként, amelyet 
akár a törvényes kereteket áttörve is érvényesíthetnek. Vagy még gyakrabban,  
„a nép akaratát”, amiben az igazságosság valamely felfogása tükröződik, magasabb 
rendűnek tekintik a jognál.

3.3. Az egyéni autonómia szerepe

Harmadszor, az alkotmányos demokráciák egy további fogalmi eleme, hogy jogok-
kal bástyázzák körül az egyén autonómiáját. Ezen alapjogoknak ugyancsak fontos 
szerepük van az erkölcsi nézeteltéréseink (melyek egy része az igazságossággal 
kapcsolatos) menedzselésében. A demokratikus akaratformálás azt teszi lehetővé, 
hogy kollektív döntést hozzunk a versengő erkölcsi vélekedésekről, s valamelyiket 
a közösség egészének álláspontjává avassuk. Az egyéni autonómiát védő alapjogok 
ezzel szemben lehatárolnak egy területet, amelyen belül az egyet nem értő szemé-
lyek saját erkölcsi felfogásuknak megfelelően cselekedhetnek. Hozzá kell tennem, 
hogy ez az igazságosság elveire csak korlátozottan érvényes. Ennek oka, hogy  
az igazságosság csupán az erkölcs egyik, sajátos dimenziója. Vannak erkölcsi el- 
vek, melyek azzal állnak összefüggésben, hogy az egyénnek miként helyes vezetnie 
saját életét. Az igazságosság elvei viszont azzal kapcsolatosak, hogy miként kell 
bánnunk más emberekkel. Az alapjogok elsősorban abban adnak védelmet az egyén 
számára, hogy a saját életét mindenki a maga által vallott erkölcsi meggyőződések 
szerint vezesse, az igazságosságot érintő kérdések közül azonban igen sok kollek- 
tív döntést igényel. Az egyén nem alakíthatja saját erkölcsi meggyőződése szerint 
az egészségügyhöz vagy egyetemi helyekhez való hozzáférés, az adózás, vagy ép- 
pen a szociális juttatások rendszerét. De ez nem jelenti azt, hogy az igazságosság 
szempontjából az autonómiát biztosító jogok irrelevánsak lennének. A szólássza-
badság biztosítja, hogy az egyén az igazságosságra vonatkozó felfogását kialakítsa, 
képviselje és másokkal megvitassa. A gyülekezési és az egyesülési jog ad lehetősé-
get arra, hogy az egyén olyanokkal társuljon, akik az  igazságosság hozzá hasonló 
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felfogását vallják, és hogy közösen törekedjenek e felfogás érvényre juttatására.  
A tulajdonhoz való jog lehetővé teszi, hogy az egyén a saját eszközeivel segítsen 
olyanoknak, akiket megítélése szerint mások igazságtalanul kezelnek. A lelkiisme-
reti szabadság pedig bizonyos keretek között még azt is biztosítja az egyén számára, 
hogy mentesüljön az igazságosságot érintő olyan kollektív döntések hatálya alól, 
amelyek összeegyeztethetetlenek alapvető erkölcsi meggyőződésével. A lelkiismereti 
szabadság  igazolhatja például, hogy egyesek mentesüljenek a fegyveres katonai szol-
gálat alól, még akkor is, ha a többség igazságosságfelfogása alapján ez mindenkinek 
kötelezettsége lenne. Vagy, hogy egy másik példát említsek, még abban az esetben 
is, ha a többség igazságosságfel fogása elutasítja a diszkriminációt, a lelkiismereti 
szabadság védelme miatt az egyén mentesülhet az antidiszkriminációs törvények 
által előírt kötelezettségek alól.8

Összefoglalva, az alkotmányos demokráciák fent felvázolt intézményi mechaniz-
musai nem az igazságosság egy meghatározott felfogását juttatják érvényre, hanem 
éppen azon a feltevésen alapulnak, hogy az igazságosságnak több, egymással ver-
sengő felfogása létezik. Fentebb három intézményi mechanizmust azonosítottam, 
amelyek az igazságosság különböző felfogásai közötti vitákat menedzselik. Egyfelől, 
a demokratikus akaratképzés egy szelekciós mechanizmust biztosít, amely segítsé-
gével az igazságosság versengő felfogásai közül a politikai közösség valamelyiket 
autoritatív rangra emeli. Másfelől, a joguralomból fakadó követelmények eljárási 
korlátokat állítanak az elé, hogy az igazságosságnak az aktuá lis többség által támoga-
tott formáját milyen módon lehet érvényesíteni. E követelmények egyben rendezik 
azt az átmenetet is, aminek során az igazságosság egyik autoritatív rangra emelt 
felfogását felváltja egy másik. Harmadszor, az alkotmányos demokráciák időnként 
úgy szabályozzák a különböző erkölcsi felfogásokat valló emberek nézeteltérését, 
hogy az egyet nem értő feleknek lehetőséget adnak arra, hogy egy bizonyos körül-
határolt területen a saját erkölcsi elveiknek megfelelően cselekedjenek. (Elismertem 
azonban, hogy ez a megoldás elsősorban nem az osztó igazságosság problémáira 
van szabva.) Mivel a politikai napirend feletti ellenőrzés, a joguralom formális elvei- 
nek tiszteletben tartása, valamint az egyéni autonómia egy bizonyos területének 
jogokkal való körülhatárolása az alkotmányos demokrácia fogalmi ismérvei, ezért  
a fentebb bemutatott intézményi technikák értelemszerűen valamennyi alkotmá-
nyos demokráciát jellemzik. Mivel azonban mindhárom ismérvnek való megfelelés 
fokozati jellegű, vitatható kérdés, hogy pontosan hol húzható meg a határvonal  
a pusztán fogyatékos alkotmányos demokráciák és az alkotmányos demokrácia 
alternatívái között.

8  Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, 584 U.S. (2018).
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3.4. A választójog egyenlősége

A fentebb bemutatott intézményi technikák azt a látszatot kelthetik, hogy az alkot-
mányos demokráciák bizonyos értelemben felülállnak az igazságossággal kapcsola-
tos vitákon. Ez azonban nincs így. Ugyan az alkotmányos demokrácia intézmény-
rendszere valóban összeegyeztethető az igazságosság nagyon sokféle felfogásával, 
ez a semlegesség nem terjedhet ki a politikai jogok elosztására. A demokratikus 
akaratformálás eljárása maga is feltételezi az igazságosság egy bizonyos tartalmi 
felfogását s összeegyeztethetetlen más felfogásokkal. Ez a felfogás kijelöli, hogy a po- 
litikai jogok elosztásában az egyén mely tulajdonságai relevánsak és melyek nem. 
Mai értelmezésünk szerint általános választójog nélkül nem létezik demokrácia.  
Ez nem jelenti persze szó szerint, hogy egy állam területén élő minden ember, vagy 
minden állampolgár választhatna. A modern alkotmányos demokráciák gyakorlata 
a választójogból való kizárásnak három legitim indokát ismeri el, vagyis az embe-
rek közötti különbségek három esetét relevánsnak tekinti a választójog allokációja 
szempontjából. Egyfelől, az alkotmányos demokráciák sem adnak választójogot 
azoknak, akik nem rendelkeznek a választáshoz szükséges kognitív képességekkel, 
akár életkoruk miatt, akár más okból.9 Másfelől, a választójog az állam és az egyén 
közötti valamilyen szoros érdekkapcsolatot feltételez. Éppen ezért a legtöbb állam  
a választójog teljességét csak az állampolgárainak adja meg, de időnként még a kül- 
földön élő állampolgárai választójogát is korlátozza.10 Harmadszor, a legtöbb alkot-
mányos demokrácia korlátozza legalábbis a súlyosabb bűncselekmények elkö-
vetőinek a választójogát.11 A három elvet konkretizáló részletszabályok persze 
országonként eltérnek, de ez nem változtat azon, hogy a három elv szerinti meg-
különböztetést általában relevánsnak tartják. Az alkotmányos demokráciák mai 
gyakorlata alapján viszont az emberek közötti nemi, faji, vagyoni vagy műveltségbeli 
különbségek irrelevánsak a választójog szempontjából. A történeti és politikai szo-
ciológiai elemzések megengedőbbek a demokrácia fogamának meghatározásakor, 
mint az alkotmányos demokráciák mai gyakorlata. Például a politikai rezsimek 
legátfogóbb klasszifikálását elvégző tanulmány, amely az 1800 utáni összes politikai 
rendszert osztályozza, minden politikai rezsimet demokráciának tekint, amelyben 
a felnőtt férfiak többsége választójoggal rendelkezett.12

9  Az Alaptörvény XXIII. Cikkének (6) bekezdése zárja ki azokat a választójogból, akiknek belátási 
képessége korlátozott. 

10  Az Alaptörvény XXIII. Cikk (4) bekezdése szerint “Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak 
teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.”

11  Ugyancsak az Alaptörvény XXIII. Cikkének (6) bekezdése rendelkezik azok választójogáról, akik 
bűncselekményt követtek el. 

12  Carles Boix, Michael Miller, Sebastian Rosato: A Complete Data Set of Political Regimes, 
 1800–2007, Comparative Political Studies 46 (2013) 1523, 1530. E tanulmány ugyancsak jó áttekintést 
ad a többi empirikus munka által alkalmazott demokrácia-kritériumokról. Lásd 1525–27.
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De még akkor is, ha valaki nem tekinti az általános választójogot a demokrácia 
fogalmi elemének, ahhoz, hogy a demokrácia fogalmát megkülönböztethesse más 
politikai rendsze rektől, viszonylag inkluzív módon kell a politikai közösséget defi-
niálnia, ellenkező esetben a demokrácia és az arisztokrácia közötti megkülönböz-
tetés összeomlik. Az illetőnek ehhez valamilyen szempont szerint el kell határolnia  
a választójoggal rendelkezőket az azzal nem rendelkezőktől, s ehhez az elhatáro-
láshoz az igazságosság valamilyen tartalmi felfogására van szüksége. Az igazsá-
gosságnak egy olyan tartalmi felfogása, amely alapján még az állampolgársággal 
rendelkező felnőtt férfiak többsége sem rendelkezik választójoggal, fogalmilag 
összeegyeztethetetlen a demokráciával.

4. AZ ALKOTMÁNYOS DEMOKRÁCIÁK FINOMHANGOLÁSA

Ebben az alfejezetben három olyan mechanizmust mutatok be, amelyeket az alkot-
mányos demokráciák legtöbbje alkalmaz, de amelyeket nem tekinthetünk azok 
elengedhetetlen tartozékainak. Mindhárom mechanizmus finomhangolja az igaz-
ságosság versengő felfogásainak a kiválasztását és érvényre juttatását. Nem állítom 
azt, hogy az alkotmányos demokráciáknak ne lennének további mechanizmusai, 
amelyek ugyancsak kapcsolatosak az igazságossággal, illetve az igazságosságra 
vonatkozó nézetek versenyével. Mindazonáltal ezen eszközök megítélésem szerint 
jól illusztrálják az alkotmányos demokráciáknak az igazságossággal kapcsolatos 
egyik fontos attitűdjét.

4.1. Merev alkotmányok és alkotmánybíráskodás

Az első ilyen mechanizmus maguknak a merev alkotmányoknak a léte. Először  
is hadd definiáljam, hogy mit értek a fenti állítás alatt. A modern demokráciák 
döntő többségének ma olyan alkotmánya van, amely egyszerre megfelel három 
kritériumnak. Egyfelől, az alkotmányos rend legfontosabb normái egy jogszabályba 
vannak összefoglalva (kodifikáció). Másfelől, ez a jogszabály a jogrendszer hierar-
chiájának tetején helyezkedik el, ezért magasabb rendű minden más szabálynál 
(szupremácia). Harmadszor, az alkotmány módosítása a rendes törvényhozástól 
különböző eljárásban történik, az nagyobb fokú támogatottságot kíván (merev 
alkotmány). Álláspontom lényege, hogy ugyan ma a legtöbb alkotmányos demok-
rácia merev alkotmánnyal rendelkezik, ez azonban nem tekinthető az alkotmányos 
demokráciák lényegképző ismérvének. Ellenkező esetben a parlamenti szuverenitás 
tanán nyugvó brit alkotmányt, amely szerint az alkotmányos szabályok egyszerű 
többséggel módosíthatók, nem tekinthetnénk az alkotmányos demokráciák példá-
jának. Helyesebb azonban a brit politikai berendezkedést (és minden olyan politikai 
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rendszert, amely a brit modellt követte/követi) az alkotmányos demokráciák egyik 
altípusának, semmint egy azzal szemben álló politikai rendszernek tekinteni. Éppen 
ezért a merev alkotmányok léte az alkotmányos demokráciának tipikus, de nem 
szükségszerű vonása.

Magyarázatra szorul még azonban, hogy mi köze van a merev alkotmányoknak 
az igazságosság elveihez. Mint azt fentebb hangsúlyoztam, a demokrácia egy sajá-
tos eljárást nyújt ahhoz, hogy az igazságosság versengő felfogásai közül valame-
lyiket kiválasszuk és időlegesen autoritatív rangra emeljük. Ennek eddig egyetlen 
kivételét azonosítottam. Amennyiben egy demokratikus eljárás az igazságosság 
egy olyan felfogását emelné autoritatív rangra, amely a választójog egyenlőségét 
megszüntetné (vagy az akaratképzés más feltételeit, például a szólásszabadsá-
got felszámolná), úgy egy ilyen politikai rendszer megszűnne demokrácia lenni.  
Egy ilyen választás, ha gyakorlatilag lehetséges is lenne, éppen ezért fogalmilag nem 
egyeztethető össze a demokrácia természetével. A merev alkotmányok jelentősé- 
ge ugyancsak az igazságosság különböző felfogásai közötti választáshoz kapcsoló-
dik, ugyanis az ilyen alkotmányok megváltoztatják ennek a választásnak a termé-
szetét. Jelenleg a 193 szuverén állam közül 78-nek olyan alkotmánya van, amely 
megváltoztathatatlannak nyilvánítja az alkotmány bizonyos rendelkezéseit.13 Ugyan 
ezen rendelkezések nem mindegyike függ össze az igazságossággal, könnyen belát-
ható, hogy ez az alkotmányszerkesztési technika az igazságosság bizonyos felfogásait 
is kizárhatja a jogszerűen választható alternatívák köréből.

De még ha egy alkotmánynak nincsenek is megváltoztathatatlan rendelkezései, 
az alkotmány merevsége önmagában is befolyásolja az igazságosság különböző fel-
fogásai közötti verseny dinamikáját. Képzeljük el, hogy egy adott pillanatban nagy 
többsége van annak az álláspontnak, hogy az egyetemi oktatásnak ingyenesnek kell 
lennie, és az alkotmányba foglalják ezt a rendelkezést. Tegyük fel továbbá, hogy  
az alkotmány módosításához az összes képviselő kétharmadának szavazata szüksé-
ges. Ebben az esetben az igazságosság két különböző felfogása (a tandíj-pártiak és  
a tandíjat elutasítók felfogása) nem egyenlő feltételekkel versenyez. A tandíj- pártiak 
még akkor sem tudják megváltoztatni a hatályos szabályozást, amennyiben az 
ingyenes egyetemi oktatás támogatottsága 50% alá esik, ugyanis az alkotmány  
a minősített többség követelményével privilegizált helyzetbe hozza a status quót.  
A példa tanulságát általánosítva azt mondhatjuk, hogy a merev alkotmányok  
az igazságosságra vonatkozó bizonyos vélekedéseket eljárási privilégiumban 
 részesítenek.

Joggal vethető fel a kérdés: igazolható-e, hogy a merev alkotmányok akár bi- 
zonyos választási alternatíváknak az eltávolításával, akár a status quo eljárási pri- 
vilégiumban való részesítésével befolyásolják az igazságosság különböző felfogá-
sai közötti versenyt? Az alkotmány számos rendelkezése olyan általánosan van 

13  2019. december 2-i állapot. [https://www.constituteproject.org] 



114 győrfi tamás

megfogalmazva, hogy nehéz elképzelni, bárki is általában elutasítsa azokat. Nehéz 
elképzelni például egy koherens erkölcsi elméletet, mely az emberi méltósághoz való 
jog minden lehetséges értelmezésével szemben állna. Az alkotmánynak azonban 
korántsem minden rendelkezése ennyire absztrakt és univerzálisan támogatott.

Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy az igazságosságra vonatkozó minden 
nézet egyformán érvényes, úgy ezek a szabályok meglehetősen problematikusak. 
Más a helyzet azonban, ha elfogadjuk azt, hogy az igazságosságra vonatkozó véleke-
dések nem egyszerűen preferenciák, hanem olyan erkölcsi nézetek, amelyek elvileg 
igazolhatóak. Ha valaki azt állítja, hogy a tandíjmentesség vagy a progresszív adózás 
tényleg igazságos, akkor álláspontja feltételezi, hogy erkölcsi nézeteink lehetnek 
igazoltak, ám ebben az esetben létezhetnek olyan erkölcsi vélekedések is, ame- 
lyek igazolhatatlanok. (Vagy még pontosabban, az igazolhatóságnak lehetnek fo- 
kozatai, egy adott álláspont melletti érvek lehetnek erősebbek, vagy gyengébbek.)  
Az, hogy az igazságossággal kapcsolatos számos kérdésben több észszerű nézet léte-
zik, s ezek egyike sem kényszerítő erejű, nem jelenti azt, hogy ne lehetnének olyan 
erkölcsi nézetek, amelyek mellett nem lehet észszerűen érvelni.

Vannak olyan erkölcsi következményekkel járó vélekedések, amelyek nem ér- 
demlik meg az erkölcsi álláspont minősítést. Ha például valakinek súlyos előítéletei 
vannak a nőkkel szemben, s ezért kizárná a nőket a választójogból, kijelentésének 
erkölcsi következményei vannak, vélekedése azonban nem tekinthető egy erkölcsi 
álláspontnak; ehhez az adott vélekedésnek olyan indokokon kellene nyugodnia, 
amelyek legalábbis racionális vita tárgyává tehetők. De még ha egy vélekedés mögött 
állnak is indokok, azok szenvedhetnek alapvető fogyatékosságban, lehetnek ön- 
ellentmondóak, vagy olyanok, amelyek empirikus feltevéseit megcáfolták. Képzeljük 
el, hogy előbbi példám alanya azt állítja, hogy a nőktől azért kellene az választójogot 
megtagadni, mert azok képtelenek a racionális gondolkodásra. Ebben az esetben 
az illető preferenciája már alávethető racionális vitának, s ezért erkölcsi álláspont-
nak tekinthető, ám ez az álláspont a nyilvános vitákban megsemmisítő vereséget 
 szenved.

Az itt felvázolt episztemológiai álláspont egyszerre ismeri el, hogy az igazságos-
ságnak lehetnek különböző észszerű, de nem kényszerítő erejű érveken nyugvó 
felfogásai, és azt, hogy léteznek olyan vélekedések, melyek észszerűen nem védhe-
tők, s ezért nem érdemesek az alkotmány védelmére. Ezen álláspont körültekintő 
védelme messze meghaladná e tanulmány kereteit. Állításom itt pusztán annyi, 
hogy az alkotmányos demokráciák gyakorlata ennek az episztemológiai felfogásnak 
a tükrében érthető meg leginkább, s ehhez az episztemológiai felfogáshoz illeszkedik 
legjobban. Ha erkölcsi vélekedéseink pusztán preferenciák lennének, amelyek nem 
tarthatnak igényt semmilyen interszubjektív igazolásra, vagy ha minden erkölcsi 
kérdésben lenne egy nyilvánvalóan igaz álláspont, akkor másfajta intézményekre 
lenne szükségünk. Az az állításom tehát, hogy emellett az episztemológiai alapál-
lás mellett nem eleve igazolhatatlan az igazságosság bizonyos felfogásait kivenni 
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azon nézetek köréből, amelyeket autoritatív rangra lehet emelni, vagy a bizonyos 
nézeteket eljárási szempontból privilegizálni. (Fontos megjegyezni, hogy az eljárási 
szempontból hátrányban lévő nézeteknek a nyilvános vitákban szabadon vitat-
hatónak kell maradniuk.) Visszatérve a női választójog példájához, mivel annak  
az álláspontnak, hogy a nőket nem kellene választó joggal felruházni, nem ismer 
jük észszerűen védhető, koherens indoklását, nem indokolt a női választójog hívei-
nek és ellenzőinek álláspontját egyenlő bánásmódban részesíteni.

A merev alkotmányok azonban kétélű fegyvert adnak az alkotmányozók kezébe: 
ott ahol több észszerű, de kényszerítő erővel nem igazolható nézet verseng egy-
mással, problematikus az egyik versengő nézetet alkotmányos védelemmel körül-
bástyázni. A tandíj már többször említett példáját használva, mivel a tandíjfizetés 
mellett és ellen is észszerű érvrendszerek állnak rendelkezésre, nehezen indokol-
ható ezek egyikét privilegizált helyzetbe hozni azzal, hogy azt alkotmányos rangra 
 emeljük.

Abban az esetben, ha a merev alkotmányok autoritatív értelmezésére egy alkot-
mánybíróság van felhatalmazva, szintén megváltozik az igazságosság különböző 
felfogásai közötti verseny dinamikája. Még abban az esetben is, ha az alkotmány 
egy-egy rendelkezése olyan absztrakt, hogy azt gyakorlatilag senki nem utasítja el 
(jó példa erre az emberi méltóság védelme), az absztrakt rendelkezés konkretizálása 
gyakran csak úgy lehetséges, ha az értelmező választ az igazságosság különbö- 
ző észszerű felfogásai között. Mivel azonban ebben a választásban a végső szó  
az alkotmánybíróságé, így az alkotmány bírák észszerű, de nem kényszerítő erejű 
értelmezése emelkedik autoritatív rangra, s válik a közösség egészének álláspont-
jává.14 Az alkotmány ezen vitatható értelmezései eljárási szempontból éppen olyan 
privilegizált helyzetbe kerülnek, mint az alkotmány általánosabb, s ezért sokkal 
kevésbé vitatott rendelkezései, hiszen mindkettő csak az alkotmánymódosításhoz 
szükséges többséggel írható felül.

4.2. Antidiszkriminációs szabályok

Valamennyi demokratikus politikai rendszer alkotmánya tartalmaz a diszkriminá-
ció tilalmára vonatkozó rendelkezéseket. A diszkrimináció tilalma szoros kapcso-
latban áll az igazságosság eszméjével. Mint azt fentebb kifejtettem, az igazságosság 
formális elve azt követeli, hogy a hasonló eseteket kezeljük hasonlóan, de a formális 
elv nem határozza meg a releváns hasonlóság kritériumát, annak az igazságosság 
valamely tartalmi felfogásából kell származnia. Mivel azonban az igazságosság-
nak számos észszerű, de nem kényszerítő erejű felfogása van, ezért ezek eltérő 

14  Ennek az intézményi megoldásnak a problematikusságát más helyen vetettem alá részletes elem-
zésnek. Lásd Tamas Gyorfi: Against the New Constitutionalism, Cheltenham: Edward Elgar 2016. 
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 iránymutatást fognak adni abban a kérdésben, hogy két eset mely hasonlóságai  
és különbségei relevánsak. Azt is láttuk, hogy az alkotmányos demokráciák az 
igazságosság versengő felfogásainak széles körével összeegyeztethetők kell hogy 
legyenek, egyik vagy másik felfogást főszabályként csak ideiglenesen emelhetik 
autoritatív rangra.

A diszkriminációt tiltó szabályokat úgy is felfoghatjuk, mint negatív elő- 
írásokat arra vonatkozóan, hogy mely tulajdonságok azok, amelyek nem igazolhat-
ják azt, hogy két emberrel eltérően bánjon az állam. E szabályok (vagy azok bírósági 
értelmezései) tipikusan meghatározzák az ún. védett tulajdonságok egy bizonyos 
körét. Ezek az előírások nem kényszerítik rá az igazságosság egy meghatározott fel-
fogását az állampolgárokra, de kétségtelenül kizárnak bizonyos felfogásokat, azokat, 
amelyek éppen a védett tulajdonságok valamelyike (vagy több védett tulajdonság) 
miatt bánnak hátrányosan az e tulajdonság(ok) alapján definiált csoporthoz tartozó 
egyénekkel. Az antidiszkriminációs szabályok mögött az a megfontolás húzódik 
meg, hogy az igazságosságnak nincsen (vagy nem valószínű, hogy létezik) olyan 
észszerű felfogása, amely valamely védett tulajdonságot morálisan releváns krité-
riummá emelné. Vagy még pontosabban megfogalmazva, egyes alkotmányos de- 
mokráciák antidiszkriminációs szabályai jogellenesnek nyilvánítanak bizonyos 
védett tulajdonságok alapján történő minden hátrányos megkülönböztetést, gyak-
rabban azonban csak erős vélelmet állítanak fel az ilyen megkülönböztetés ellen.  
A brit jogi szabályozás szerint például, ha valaki a faji hovatartozása miatt hátrányo-
sabban kezel valakit, mint ahogy másokat kezel, vagy kezelne, úgy jogszerűtlenül 
jár el. Ezzel szemben az életkor szerinti megkülönböztetésnél a törvény csak egy 
igazolási vélelmet állít fel, s a megkülönböztetést tévőnek kell bizonyítania, hogy 
a megkülönböztetés egy legitim cél elérését szolgálja, s azzal arányban áll.15 Ezzel 
szemben az amerikai jogértelmezés még a faji alapú megkülönböztetés esetében 
is csupán egy rendkívül erős, de megdönthető igazolási vélelmet állít fel. Ráadásul 
az amerikai joggyakorlatban a különböző védett tulajdonságokhoz eltérő erősségű 
igazolási vélelmek tartoznak.

A merev alkotmányok által létrehozott eljárási privilégiumok és az antidiszkrimi-
nációs szabályok által létesített igazolási vélelmek eltérő technikákkal ugyan, de egy-
aránt befolyásolják az igazságosság rivális felfogásainak a versenyét. Az alkotmány 
sáncai mögé emelt nézet ellenzőinek egy fontos eljárási akadályt kell leküzdenie 
ahhoz, hogy saját felfogásukat érvényre juttassák. Az antidiszkriminációs szabályok 
viszont a tartalmi igazolás terhét telepítik azokra, akik valamely védett tulajdonság-
gal rendelkező egyént hátrányosan kívánnak kezelni. Nekik kell bizonyítaniuk, hogy 
a megkülönböztetés egy fontos cél érdekében alkalmazott arányos eszköz.

15  Equality Act 2010 s. 13 (2).
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4.3. A jogszabályok észszerűségének ellenőrzése

Végezetül egy olyan eszközt emelnék ki az alkotmányos demokráciák arzenáljá-
ból, amely rendkívül szorosan kapcsolódik a diszkrimináció tilalmához; gyak-
ran az alkotmánynak ugyanarra az egyenlőségi szabályára épül, mint a fentebb 
bemutatott antidiszkriminációs joggyakorlat. Számos ország bírósága nem kor-
látozza a hátrányos megkülönböztetés tilalmának vizsgálatát azokra az esetekre, 
amikor valakit valamely védett tulajdonság miatt ér hátrány.16 Mivel a szabályok 
természetüknél fogva általánosak, mindig címzettek vagy magatartások csoport-
jaira vonatkoznak. Éppen ezért minden szabály esetében felmerülhet elvileg az  
a kérdés, hogy a jogalkotó a szabályozás által megcélzott csoport határait ész-
szerűen húzta-e meg.17 Amennyiben a szabály nem valamely védett tulajdon- 
ság szerint tesz különbséget emberek között, úgy a bíróságok nagyfokú mozgásteret 
biztosítanak a jogalkotóknak arra, hogy a saját maguk által kívánatosnak tartott 
célokat kövessék, beleértve, hogy az igazságosságra vonatkozó saját felfogásuk 
szerint járjanak el. A bíróságok azonban vizsgálják azt, hogy azok a csoportok, 
amelyeket a szabályozás alkot meg, nem önkényesek-e a jogalkotó saját maga által 
deklarált célját szem előtt tartva. Ez a mechanizmus szabad kezet ad a jogalko- 
tónak az igazságosság különböző felfogásai közötti választásban, de bírói vizsgálat- 
nak veti azt alá, hogy a jogalkotó az igazságosság saját maga által vallott felfogását 
konzisztensen érvényesíti-e. Másképpen kifejezve, a bíróság azt vizsgálja, hogy  
a jogszabály által alkotott csoportképző ismérv összhangban van-e a törvény dek-
larált céljával. A magyar Alkotmánybíróság megfogalmazásában: „Hátrányos meg-
különböztetés akkor áll fenn, ha a szabályozás lényeges eleme tekintetében nem 
azonos az alanyok elbírálása, jogaik és kötelezettségeik meghatározása. Nem lehet 
viszont hátrányos megkülönböztetésről beszélni akkor, ha a jogi szabályozás eltérő 
alanyi körre állapít meg eltérő rendelkezéseket.”18 Amennyiben a szabályozás nincs 
összhangban a törvényhozó által deklarált céllal, úgy felmerül annak a lehető-
sége, hogy a törvény valamely releváns kritérium – a törvény célja – szempontjá-
ból hasonló eseteket különbözően, vagy a törvény célja szerint hasonló eseteket 
különbözően kezel, ami ellenkezik az igazságosság elveivel. Ha a deklarált cél és  
a szabály csoportképző ismérve között nincs megfelelően szoros kapcsolat, az azt  
is valószínűsíti, hogy a jogalkotót valójában más szándékok motiválták a szabály 
megalkotására, mint a szabály deklarált célja. Képzeljük el, mondjuk, hogy a poli-
tikai közösség megosztott abban a kérdésben, hogy a gyógyszereket mindenkinek, 

16  A magyar Alkotmánybíróság az Alaptörvény XV. cikkének (1) bekezdését értelmezi ilyen általá-
nos egyenlőségi szabályként.

17  Ennek az összefüggésnek a részletes elemzéséhez, lásd Tamas Gyorfi: From Equal Treatment to 
the Prohibition of Arbitrariness: An Analysis of the General Right to Equality, Vienna Journal of Inter-
national Constitutional Law 6 (2012) 65–87.

18  8/2000. (III. 31.) AB határozat, ABH 2000, 56, 59.
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vagy csak a legrászorultabbaknak kellene-e ingyenesen kapniuk. Tegyük fel továb- 
bá, hogy a jogalkotó a második felfogást részesíti előnyben, s ezt a célt szem előtt 
tartva hozza meg a szabályozást. A bírói felülvizsgálat itt bemutatott technikája sze-
rint a bíróság nem foglal állást az igazságosság két rivális felfogása közötti vitában. 
Viszont vizsgálatnak vetheti azt alá, hogy a jogalkotó az igazságosság saját maga 
által elfogadott felfogását, ebben az esetben a rászorultsági elvet szem előtt tartva 
konzisztensen képez-e csoportokat.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Érvelésem kiindulópontja az a megállapítás volt, hogy az alkotmányos demokráciák 
nyitva hagyják állampolgáraik számára az igazságosság különböző észszerű felfogá-
sai közötti választás lehetőségét, és intézményi mechanizmust biztosítanak ehhez 
a választáshoz. Nem tekintenek azonban az igazságossággal kapcsolatos minden 
preferenciát és vélekedést egyformán érvényesnek. Az elemzésem utolsó fejezetében 
bemutatott technikákat úgy is értelmezhetjük, mint egy szűrőmechanizmus részeit, 
melynek célja, hogy kiszűrje a pusztán előítéleteken nyugvó preferenciákat és a nyil-
vános vitákban észszerűtlennek bizonyuló álláspontokat. Mint láttuk, ezek a mecha-
nizmusok ritkán zárnak ki kategorikusan bizonyos vélekedéseket a különböző 
nézetek versenyéből. Az eljárási privilégiumok és a megkülönböztetéssel élőkre 
telepített bizonyítási teher ugyan akadályokat gördítenek az igazságossággal kapcso-
latos egyes vélekedések érvényesítése elé, de nem zárják ki azokat a versenyből, míg  
az általános észszerűségi vizsgálat csak arra terjed ki, hogy a  jog alkotó konziszten-
sen kövesse a saját igazságosságfelfogását. Az alkotmányos demokráciák intézmény-
rendszere persze tökéletlen, mert időnként egyes, az igazságosságra vonatkozó 
észszerű felfogásokat is indokolatlan hátrányban részesítenek, míg máskor pusztán 
előítéleteken nyugvó felfogások érvényre jutását sem képesek megakadályozni. 
Végezetül azt is érdemes megjegyezni, hogy az egyes alkotmányos demokráciák 
másképpen kalibrálják a szembenálló szempontok, az észszerűtlen nézetek kiszű-
résének és az észszerű nézetek szabad versenyének egyensúlyát: a hajlékony és erős 
alkotmánybíróság nélküli brit alkotmány kevésbé, míg mondjuk az örökkévalósági 
klauzulával ellátott és erős alkotmány bíróság által óvott német alkotmány jobban 
korlátozza az igazságosság különböző felfogásai közötti politikai választást.
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