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alterNatÍV koMMeNtár az eUSz 7. CikkéHez*

1. beVezetéS

Jogi és politikai jelentőségével összehasonlítva vi-
szonylag szerény terjedelmű az Európai Unióról szóló 
szerződés (a későbbiekben EUSZ) 7. cikkének irodalma. 
A nemzetközi irodalomban általában leíró jelleggel is-
mertetik a kézikönyvek,1 az Unió közjogi problémáit át-
tekintő szakcikkek pedig saját problematikájuk szem-
szögéből térnek ki rá.2 A hazai szerzők eddig szintén 
kevesebb figyelmet fordítottak rá, az alapító szerződé-
seket részletesen elemző kommentár is viszonylag rö-
viden foglalkozik vele és nem lép ki a leíró jogszabályis-
mertetés kereteiből.3

E cikk, véleményem szerint – annak ellenére, hogy a 
gyakorlatban még sosem alkalmazták – nagyobb fi-
gyelmet érdemel, mivel fontos lenyomata az Európai 
Unió jelenkori alkotmányfejlődésének és az azt körül
ölelő dilemmáknak. Az EUSZ 7. cikk tudományos igényű 
vizsgálatát e cikk egyedi jellemzői miatt csak a jogtu-
domány több területe – alkotmányelmélet, nemzetközi 
jog és európajog – és a nemzetközi kapcsolatok (inter
national relations, IR) összekapcsolásával lehet elvé-
gezni, azonban e tudásterületek együttes felhasználása 
nem magától értetődő. A tanulmány célja, hogy a fenti 
diszciplínák segítségével a deskriptív szemléleten túl-
mutatóan elemezze az EUSZ 7. cikkét, és így felszínre 
hozzon olyan összefüggéseket és problémákat, ame-
lyek a szigorúan vett jogdogmatikai elemzésnél látha-
tatlanok maradtak volna.

A tanulmány gondolatmenetét a vízben egy kavics 
bedobása után látható, egyre bővülő koncentrikus kö-
rök rendszere szemlélteti a legjobban. A kavicstól (az 
EUSZ 7. cikk) legtávolabbi körtől – a tagok jogainak kor-
látozása vagy azok kizárása nemzetközi szervezetek-
ből – fokozatosan halad a körök középpontja – az EUSZ 
7. cikk ismertetése – felé, majd kritikai megállapítások-
kal és azon alapuló értékeléssel zárul. E megközelítés 
remélhetőleg segíthet a tanulmány alaptézisének – az 
EUSZ 7. cikke alapjaiban politikai eszköz, és ezért a jog-
dogmatikainál szélesebb körű jogi és politikai megkö-
zelítés segítségével vizsgálható érdemben – könnyebb 
elfogadásában is.

2.  a NeMzetközi jog éS NeMzetközi politika 
HatáraiN: a tagok SzaNkCioNáláSa  
a nemzetközi szervezetekben

2.1.  AZ ENgEDETLEN TAgáLLAM JOgAINAK 
FELFüggESZTéSE éS ESETLEgES KIZáRáSA

A nemzetközi szervezetek működésének egyik lényegi 
problémája, hogy miként lehet rászorítani a tagállamo-
kat a szervezet szabályainak betartására, vagy nehe-
zebb helyzetekben akár együttműködésre is kényszerí-
teni őket. Az intézményi kooperáció alapvető motivá
ciói nyilvánvalóan politikai jellegűek4 – leginkább az 
érdekérvényesítés és intézményi alkuk körébe tartoz-
nak –, azonban a nemzetközi szervezetek egy része jogi 
eszközökkel is igyekszik azt körülbástyázni, ez ugyan-
is bizonyíthatóan javíthatja az együttműködés haté-
konyságát.5 Témánk szempontjából a nemzetközi szer-
vezetek jogának e dimenziója lényeges, mivel a nemzet-
közi szervezetek szabályozása e téren több ponton is 
megelőlegezi az EU megoldásait. Másrészt e cikkek al-
kalmazásának nemzetközi tapasztalatai az EUSZ 7. cik-
kének megértéséhez is hozzájárulhatnak.

A nemzetközi jog két fő megoldást ismer a nemzet-
közi szervezet alapvető szabályait és így alapértékeit 
sértő tagállam helyzetének rendezésére és a szervezet 
működőképességének helyreállítására. A nemzetközi 
szerződések jogának általános szabályai szerint a nem-
zetközi szervezet tagállamai felléphetnek a jogsértő 
tagállammal szemben az államközi szerződésekről 
szóló Bécsi Egyezmény 60. cikke alapján. E cikkel össz-
hangban az alapokmány tartalmi sérelme esetén a ré-
szes államok részben vagy egészben felfüggeszthetik a 
szerződés működését a jogsértő tagállammal szem-
ben.6 Tartalmi szerződésszegés alatt a szerződés tár-
gyának vagy céljának megvalósításához lényeges ren-
delkezés megsértését értjük.7 E szakasz természetesen 
az állami magatartások széles körét fedheti le, azokat 
nem lehet egyszer és mindenkorra számba venni. Fon-
tos felismerni a rendelkezés logikáját, amelynek alapja, 
hogy csak a szerződés céljához vagy tárgyához lénye-
ges rendelkezés sérelme vonhat maga után ilyen súlyos 
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következményt; azaz nem bármely szerződéses parag-
rafus, hanem csak azoknak a megsértése vehető figye-
lembe, amelyek a szerződés – jelen esetben az alapok-
mány – lényeges elemei körébe tartoznak. A későbbiek-
ben látni fogjuk, hogy a bevett intézményi megoldások 
hasonló logikát követnek; a különféle, tagokkal szem-
beni szankciók lehetőségét általában alapelvi fontossá-
gú szakaszok sérelmével kapcsolják össze. A nemzetkö-
zi szervezetek alapelveinek, értékeinek és érdekeinek 
sérelme vezethet tehát a problémás tagállam szank
cionálásához vagy kizárásához; azaz a különféle jogi 
megoldások eredete ugyanaz: a szervezet alapértékein 
alapuló szervezeti identitás védelme.

Ha valamely nemzetközi szervezet alapokmánya 
tartalmaz rendelkezéseket a szervezet érdekeit sértő 
tagállamokkal szembeni eljárásról – ez a ritkább 
eset –,8 akkor a nemzetközi jog két nagy mintázatba 
rendeződik. Az első csoportba tartozó megoldások a 
nemzetközi szervezet keretei között próbálnak hatni a 
valamilyen okból „deviáns” tagállamra. E változatos 
formában megjelenő szabályok a szervezet intézmé-
nyeiben gyakorolt, gyakran döntéshozatali jogosítvá-
nyok felfüggesztésére és korlátozására vonatkoznak. 
E szabályok az érintett tagállamot a szervezeten belüli 
érdekérvényesítését korlátozó szankciókkal – pl. a sza-
vazati jogok korlátozása – próbálják rávenni a többi 
tagállam és a szervezet érdekeinek megfelelő cselek-
vésre. Ezek a megoldások mindig meghatározott hely-
zethez kötődnek és visszavonhatóak, ha a tagállam 
megteszi a megfelelő lépéseket, továbbá nincs hatásuk 
a tagállami szervezetbeli kötelezettségeire.9 Erre a 
megoldásra ad lehetőséget az ENSZ alapokmány 5. cik-
ke, illetve az Európa Tanács alapokmányának 8. cikke.

A másik megoldás a tagállam kizárása.10 A kizárás – 
amelynek hagyományai a Nemzetek Szövetségének 
működésére nyúlnak vissza11 – a tagsági jogok felfüg-
gesztésével összehasonlítva olyan egyszeri aktus, 
amely véglegesen megszünteti az érintett tagállam tag-
ságát és ezzel a kötelezettségeit is.12 A kizárás intézmé-
nye mögött az az alapvető felismerés áll, hogy ha valaki 
viselkedésével veszélyezteti az adott közösség létét, 
akkor, bármennyire is drasztikus ez, a legjobb megol-
dás annak eltávolítása.13 Ilyen értelemben a kizárás te-
hát a tagállammal szembeni drasztikus szankció, más-
részt azonban a szervezet önvédelmének legvégső – ul
tima ratio jellegű – eszköze is.14 A kizárás nagyon ritkán 
alkalmazott megoldás, 1987 előtt összesen négyszer 
történt meg, hogy nemzetközi szervezetek ehhez az 
eszközhöz nyúltak.15

Izgalmas jogi kérdés, hogy vajon azok a nemzetközi 
szervezetek, amelyek alapokmánya nem rendelkezik a 
kizárásról, kizárhatjáke mégis tagjaikat az alapvető 
rendelkezések sérelme miatt. Szigorúan jogdogmatikai 
alapon nem lehet amellett érvelni, hogy a vonatkozó 
rendelkezés hiányában bármely szervezetnek általá-
ban joga lenne kizárni egy tagállamot. Egyes különle-
ges esetekben azonban már találhatunk megfelelő ér-
veket az előbbiek alátámasztására (önvédelem, tartal-
mi szerződésszegés és clausula rebus sic stantibus).16 
Feltételezhetően nagyon súlyos, a szervezet működését 
és ezzel létét fenyegető esetekben megfelelően lehetne 

érvelni a kizárás jogának implied powers természete 
mellett.17

A nemzetközi jogi szabályok fenti absztrakcióját kö-
vetően jelezni kell, hogy ezek megismerésével még nem 
igazán közelítettük meg a tagállamok szankcionálására 
vonatkozó szabályozásának valóságát. E szabályok ter-
mészetesen nem önmagukban, hanem a nemzetközi 
szervezetek és tagállamaik politikai és anyagi érdekei-
vel sűrűn átszőtt valóságában léteznek. A politikaigaz-
dasági realitás gyakran tovább formálhatja, akár a gya-
korlatban módosítva, a fenti szabályok működését. Té-
mánk szempontjából két fontos tapasztalatot kínál a 
nemzetközi politika 1945öt követő időszaka.

Az első tanulság, hogy a jogi szempontból teljesen 
egyértelmű, feketefehér alapon működő kizárás intéz-
ményének alkalmazását korlátozzák a nemzetközi poli-
tika sokszínű és számos árnyalatot felmutató valóságá-
ra visszavezethető pragmatikus politikai belátások. 
Egy tagállamot – különösen, ha érzékeny vagy kiemel-
kedő fontosságú területet szabályozó egyezményről 
beszélünk – politikai értelemben sokkal kívánatosabb, 
még a jogsértések ellenére is, megtartani az intézmé-
nyes keretben, mint kizárni abból. Ugyanis amíg az ál-
lam tagja a nemzetközi szervezetnek, addig még van le-
hetőség a szervezeten keresztül befolyásolni a cselek-
ményeit, amint azonban kikerül a szervezet „hatóköré-
ből”, a szervezet és a többi tagállam kontrollja megszű-
nik, ez pedig kiszámíthatatlan helyzetekhez, és így a 
nemzetközi politikai viszonyok instabilitásának növe-
kedéséhez vezethet.18 A nemzetközi politika pragma-
tizmusa tehát a gyakorlatban jelentősen korlátozza e 
klauzulák érvényesítését még a jogilag egyértelmű ese-
tekben is.

A nemzetközi szervezetek továbbá abból a szem-
pontból is hajlamosak a pragmatizmusra, hogyha már 
mindenképpen erre a lépésre szánják el magukat, ak-
kor a szervezet nemzetközi elfogadottságának és hír-
nevének megőrzése érdekében mindent megtesznek, 
hogy az érintett tagállam inkább önmagától lépjen ki. 
Ezt a megoldást nevezi a szakirodalom „erőltetett kilé-
pésnek” (forced withdrawal),19 amelyre számos példát 
találhatunk az elmúlt időszakból.20 Ezek az „önkéntes” 
kilépések – amelyek jogi értelemben nem számítanak 
kizárásnak, mivel jogalapjuk nem az erre vonatkozó 
alapokmányi szakasz – árnyalhatják a kizárások 1945 
utáni alacsony számát.

Az EUSZ 7. cikkének vizsgálata szempontjából az 
előbbi – első pillantásra talán a témától távol álló – kér-
dések több fontos pontra is rámutattak. (i) A nemzet-
közi szervezetek jogában találhatunk a szervezet sza-
bályait sértő tagállamok jogainak korlátozására törek-
vő és az esetleges kizárást lehetővé tévő szakaszokat, 
amelyek eredője a Bécsi Egyezmény tartalmi szerző-
désszegést rendező 60. cikke. Az EUSZ 7. cikke tehát 
nem előzmények nélküli jogintézmény, hanem – szoro-
sabb vagy távolibb – kapcsolatban áll a nemzetközi jog-
ban már alkalmazott bevett megoldásokkal. (ii) E klau-
zulák esetleges hatályosulása a szervezet célkitűzéseit, 
értékeit körülíró alapokmányi szakaszokkal kapcsoló-
dik össze, és lényegében a szervezet identitásának sé-
relme esetén teszi lehetővé a fellépést. (iii) A szavazati 
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jogok korlátozását vagy tagállam kizárását lehetővé 
tevő cikkek működéséről pusztán a szabályozás szö-
vegszerű ismerete alapján nem kaphatunk pontos és 
teljes képet, mivel a nemzetközi politika realitásai je-
lentősen alakítják azok gyakorlati alkalmazását; az 
egyértelműnek látszó, feketefehér jogi helyzeteket – 
például az alapokmány alapelvi rendelkezéseinek nyílt 
sérelme –, pragmatikus, érdekalapú érvek gyakran 
felülírják és megakadályozzák a jogi szabályok alkal-
mazását.

2.2.  MINTáK: AZ ENSZ ALAPOKMáNY 5. éS 6. CIKKE, 
AZ EURóPA TANáCS ALAPOKMáNYáNAK 8. CIKKE

Az EUSZ 7. cikkének eredeti változatát – annak ellené-
re, hogy erre a legtöbb vonatkozó uniós dokumentum 
nem utal nyíltan21 – nyilvánvalóan befolyásolták az 
ENSZ és az Európa Tanács megoldásai, a strukturális 
hasonlóság egyértelmű. E két szervezet szabályozása 
alkotja azt a legtágabb értelmezési környezetet – talán 
nem teljes eretnekség e ponton irodalomelméleti ha-
sonlatot felhasználni: az architextust, azaz a műfaji ke-
retet22 –, amelyekből az Amszterdami Szerződést meg-
kötő tagállamok kezdeti, majd a későbbi módosításokat 
is meghatározó inspirációkat meríthették.

Az ENSZ alapokmánya 1945ös elfogadását követően 
lehetővé tette a szervezet alapelveit sértő tagállam tag-
sági jogainak időleges felfüggesztését, illetve végső 
esetben annak kizárását. Mivel az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának az alapokmány VII. fejezete alapján széles 
körben – gazdasági szankcióktól a fegyveres erő alkal-
mazásáig – van lehetősége a nemzetközi békét és biz-
tonságot fenyegető vagy sértő tagállam szankcionálá-
sára, e rendelkezések alkalmazása csak rendkívüli ese-
tekben kerülhet szóba.23 Az alapokmány 5. cikke ki-
mondja, hogy a Biztonsági Tanács javaslata alapján egy 
korábban már más módon szankcionált tagállam – 
„amely ellen a Biztonsági Tanács megelőző vagy kény-
szerítő intézkedéseket foganatosított”24 – „tagsági jo-
gainak és kiváltáságainak” gyakorlását a Közgyűlés 
ideiglenesen felfüggesztheti.25 Ha ez nem vezet ered-
ményre, akkor az alapokmány 6. cikke biztosítja, hogy 
a 2. cikkbe foglalt alapelvek26 „következetes” megsérté-
se esetén a Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára 
kizárja a jogsértésben érintett tagállamot. Fontos ész-
revenni, hogy e szabályozás alapján nem lehet a világ-
politika szempontjából döntő szereplőkkel – az öt, a 
Biztonsági Tanácsban vétójoggal rendelkező tagállam-
mal – szemben fellépni, mivel a Biztonsági Tanács egye-
di szavazási szabályai alapján azok bármikor megvé-
tózhatják a tagsági jogok felfüggesztésére vagy a kizá-
rásra irányuló kezdeményezését.27 Azaz az 5. és a 
6. cikk – amelyeknek alkalmazásáról a végső döntést a 
Közgyűlés jelen lévő tagjainak kétharmada hozza – de 
facto a Biztonsági Tanácsban állandó tagsággal nem 
rendelkező államokkal szemben érvényesíthető szank-
ciós mechanizmus.

Az ENSZ megoldása megteremtette azt a típusmegol-
dást, amely a későbbiekben meghatározta mind az Eu-
rópa Tanács, mind az Európai Unió tagsági problémák 
kezelésére kidolgozott mechanizmusainak kereteit. Ez 

a minta három ténybeli és jogi mozzanat összekapcso-
lásán alapul: (i) a tagsági jogok felfüggesztése és a kizá-
rás kifejezett jogi lehetőségének kodifikációja; (ii) a 
szankcionált állami magatartások korlátozása a jelen-
tős jogsértésekre, a „következetes” jelző célja nyilván-
valóan az, hogy a szankcionálni kívánt magatartások 
közül kizárja a csekély súlyú és vitatható jelentőségű 
jogsértéseket;28 (iii) a szervezet működése szempontjá-
ból legjelentősebb szervek együttműködésén alapuló 
összetett, az érdekegyeztetést széleskörűen lehetővé 
tevő döntéshozatali megoldás. E folyamat célja a döntés 
erős legitimációja, illetve a tárgyalások lehetőségének 
utolsó pillanatig tartó „nyitvatartása”. 

Az előbbi alapokmányi szakaszok alkalmazásának 
nincs komolyabb gyakorlata. Sem az 5. cikket, sem a 
6. cikket nem alkalmazták még soha, egyetlen tagálla-
mot sem korlátoztak vagy zártak ki ezen az alapon. A 6. 
cikk alkalmazására történetek kísérletek Izrael (1955) 
és DélAfrika (1961, 1969 és 1974) esetében, azonban 
ezek a javaslatok vagy el sem jutottak a döntés fázisába, 
vagy a biztonsági tanácsi szavazáson buktak el.29 1992-
ben a Közgyűlés megállapította, hogy a Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság nem jogutódja a megszűnt Jugo-
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak,30 és e 
ponton szintén felmerült az 5. és a 6. cikk, azonban mi-
vel ezek kifejezetten nem szerepeltek a közgyűlési ha-
tározat szövegében, ezért érdemben nem kaphattak 
szerepet.31 Összegezve, részben azért, mert a Biztonsá-
gi Tanács a VII. fejezet alapján széles körű szankcioná-
lási lehetőségekkel rendelkezik, részben pedig a nem-
zetközi politikai pragmatizmus miatt e cikkeket a gya-
korlatban nem alkalmazták, és nem is valószínű, hogy 
fogják. Mindezek ellenére létezésük fontos, mivel érté-
kes tapasztalatot kínálnak arról, hogy a politikai prag-
matizmus milyen mértékben képes világpolitikai fon-
tosságú kérdésekben egy összetett döntéshozatalon 
alapuló szankciós mechanizmus alkalmazását torzítani 
vagy megfojtani.32

Az Európa Tanács 1949ben elfogadott alapokmánya 
is tartalmaz ún. kizárási klauzulát. Ez a 8. cikk, amely a 
szakirodalom egybehangzó álláspontja szerint az alap
okmányi kötelezettségek teljesítésének, különös tekin-
tettel az Emberi Jogok Európai Bírósága által megho-
zott ítéletek kikényszerítésének végső garanciája.33 E 
szakasz működését az alapokmány 3. és 20. cikkével 
együtt kell vizsgálni, ugyanis a 3. cikk fogalmazza meg 
az Európa Tanács alapelveit, míg a 20. cikk határozza 
meg a döntés eljárási követelményeit.

Az előbbi három cikk alapján az Európa Tanács a kö-
vetkezőképpen léphet fel egy alapelvi sérelmeket oko-
zó tagállammal szemben. A fellépés jogi feltétele, hogy 
valamelyik tagállam súlyosan megsértse az Európa Ta-
nács alapokmányának 3. cikkében rögzített alapelve-
ket (jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabad-
ságok biztosítása, őszinte és hatékony együttműkö-
dés34). Vitára adhat okot, hogy vajon milyen jogsértés 
számít súlyosnak, de a tapasztalatok hiánya miatt – ed-
dig egyszer merült fel komolyan a szakasz alkalmazá-
sa – és összhangban az ENSZ Alapokmány értelmezésé-
vel, annyit állapíthatunk meg, hogy a „súlyos” jelző fel-
tehetőleg nagyobb jelentőségű politikai természetű ál-
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lami lépésekre vonatkozhat. Az ENSZ alapokmány 
6. cikkével összehasonlítva az Európa Tanács szankció-
rendszere kifinomultabb, mivel ha a fenti feltétel telje-
sül, akkor három eltérő súlyú lépésre van lehetőség: az 
Európa Tanács (i) felfüggesztheti a tagállam képvisele-
ti jogait, azaz korlátozhatja részvételét a döntéshozás-
ban; (ii) felkérheti a tagállamot, hogy önként lépjen ki a 
szervezetből, vagy ha erre nem hajlandó, (iii) akkor ki 
is zárhatja.35 E döntéseket a külügyminiszterekből álló 
ún. Miniszteri Bizottság a jelen lévő tagok egyhangú sza-
vazatával hozhatja meg, amennyiben legalább a tagok 
fele megjelenik az ülésen.36 Látható, hogy e megoldást is 
az alapelvek sérelme esetén lehet alkalmazni, és a foko-
zatosság logikájára épül, valószínűleg azért, hogy ezzel 
is fenntartsa a vita tárgyalásos, a szervezet keretei kö-
zött történő rendezésének lehetőségét.

A fenti megoldást napjainkig egyetlen esetben kíván-
ták kifejezetten alkalmazni, azonban még ebben az eset-
ben is megakadályozta érvényesülését a nemzetközi po-
litika realitása. Görögországban 1967 áprilisában ezre-
desekből álló csoport államcsínyt követett el, és tettüket 
a fenyegető kommunista hatalomátvétel megakadályo-
zásával igazolták. A hatalom megszerzését követően te-
kintélyelvű rendszer kiépítésébe kezdtek, amely többek 
között egyes szabadságjogok felfüggesztésével és a de-
mokratikus politikai intézmények megszüntetésével 
járt. Ez az átalakulás nyilvánvaló ellentétben állt az Eu-
rópa Tanács alapelveivel, és a Miniszteri Bizottság kez-
deményezte is Görögország kizárását a szervezetből. 
Még a szavazást megelőzően azonban a rezsim külügy-
minisztere levélben jelezte az illetékeseknek, hogy Gö-
rögország ki kíván lépni a szervezetből, és így a kizárást 
elrendelő szavazásra már nem került sor.37 Görögorszá-
got 1974ben, a katonai rezsim bukását követően újra 
felvették a szervezetbe. Az Európa Tanács történetében 
nem került sor a göröghöz hasonló újabb válság helyzetre, 
a 8. cikk esetleges, szankciószerű alkalmazása a Parla-
menti Közgyűlés határozataiban és ajánlásaiban Orosz-
ország és Ukrajna esetében merült fel.38 E javaslatokat 
azonban nem hajtották végre.

Az ENSZ és az Európa Tanács kizárással kapcsolatos 
szabályainak áttekintése után megismerhettük azt a ke-
retmechanizmust – (i) a jogi lehetőség megteremtése, 
(ii) az alapelvek, értékek komoly sérelmének feltétele, 
(ii) széles körű tárgyalásokat és legitimációt biztosító 
döntéshozatal –, amely az EUSZ 7. cikkének hátterében 
áll. Emellett azt is láthattuk, hogy ezeket csak rendkívül 
ritkán alkalmazzák, és szerepük nem a kifejezett jogi 
szankció, hanem az, hogy puszta létükkel vagy alkalma-
zásuk lebegtetésével az érintett tagállamot rákénysze-
rítsék kötelezettségei végrehajtására. Paradox módon 
tehát – noha jogi rendelkezésekről van szó – természe-
tük alapjaiban politikai, mivel a szervezeten belüli viták 
megoldásánál a többi tagállam és a szervezet szabálykö-
vetés melletti egyik erős érvének tekinthetőek.

3. az eUSz 7. Cikke: törtéNet

Az EUSZ 7. cikkének előképe (EUSZ F.1 cikk) az Amsz-
terdami Szerződés módosításaival került be az Európai 
Unióról szóló 1992ben megkötött Maastrichti Szerző-

désbe. Noha az Amszterdami Szerződést nem soroljuk 
az európai integráció jövőjét befolyásoló, legjelentő-
sebb szerződések közé, mivel eredménye leginkább a 
korábbi módosítások konszolidálása, illetve a szerző-
déses rendszer finomhangolása volt, e cikk beemelésé-
vel mégis jelentősen továbbfejlesztette az Európai Unió 
alkotmányos berendezkedését.39

A tagállamok uniós alapelveket és értékeket sértő 
magatartását valamilyen módon szankcionáló jogi me-
chanizmus kialakításának tervét az Amszterdami Szer-
ződést megalapozó 1996os kormányközi konferencia 
1995ben tevékenykedő előkészítő csoportjának (Ref
lection Group) munkájára lehet visszavezetni.40 Itt me-
rült fel először az a probléma hivatalos keretek között, 
hogy mivel az emberi jogok és a demokratikus értékek 
az Európai Unió általános alapelvei, ezért valamilyen 
módon szükséges lenne ezek védelmét biztosítani a 
tagállamokkal szemben is. Ennek érdekében – a javas-
lat szerint – olyan szerződéses szakaszt kell elfogadni, 
amely lehetővé teszi a jogsértést elkövető tagállam 
szankcionálását vagy tagságának felfüggesztését.41 
E javaslatnál nyilvánvalóan nem lehetett eltekinteni a 
kilencvenes évek közepén már lehetségesnek tűnő kö-
zép és keleteurópai bővítés tervétől sem. Az esetleges 
új tagállamok nyugateurópaitól részben eltérő törté-
nelmi tapasztalatokkal és politikai hagyományokkal42 
érkeznek majd az Unióba, és ezért indokoltnak tűnhe-
tett egy olyan mechanizmus megteremtése, amely az 
Unió értékeinek a tagállamokkal szembeni védelmére 
hivatott. Az új klauzula értelme tehát részben az embe-
ri jogok uniós szintű védelmének további erősítése, 
részben pedig az esetleges új, közép és keleteurópai 
tagállamok „megszelídítése” volt az első elképzelések 
szerint.43

Az előkészítő csoport jelentése azért is fontos az 
EUSZ 7. cikk születésének megismerésénél, mert ebben 
a későbbi F.1 szakasz kulcselemei már megjelentek. Az 
alapértékeket sértő tagállamokkal szembeni szankció-
ként a tagállami jogosultságok felfüggesztését javasol-
ták, a szankcionált tagállami magatartást pedig „az 
emberi jogok és a demokratikus alapelvek komoly és 
megismételt megsértéseként” írták le.44 Összhangban a 
korábban említett nemzetközi jogi mintákkal a kizá-
rás45 mint végső szankció lehetősége is felmerült az elő-
készítés során, azonban az előkészítő csoport többsége 
azt elvetette. Leginkább azért, mert a tagsági jogok fel-
függesztése önmagában kellő hatást gyakorolhat a jog-
sértő tagállamra, illetve a kizárás lehetősége veszé-
lyeztetheti a „visszafordíthatatlan” uniós tagság kon-
cepcióját.46 Noha selyempapírba csomagolva, de vélel-
mezhető, hogy a kizárás lehetőségének „kizárásánál” a 
korábban már jelzett nemzetközi politikai pragmatiz-
mus működött európai szinten, miszerint jobb egy álla-
mot az adott nemzetközi szervezet keretei között tar-
tani, mint abból eltávolítani. Érdemes azt is megjegyez-
ni, hogy ha a tagsági jogok felfüggesztése a döntéshoza-
tal során gyakorolt szavazati jogosultságok felfüggesz-
tését jelenti, akkor az funkcionális szempontból ideig-
lenes kizárást jelent az Unió működéséből.47 A kifeje-
zett jogi szabályozás hiánya ellenére a nemzetközi jog-
ban ismert kizárás intézménye a színfalak mögött ide-



5KÖZJOGI SZEMLE |2016  / 2

fókusz

iglenes és kifinomultabb formában tehát még e terve-
zet szerint is az Unió rendelkezésére állt.

Az előkészítő csoport javaslatait általában támogat-
ta az Amszterdami Szerződést megalapozó 1996os 
kormányközi konferencia, és az alapértékeket sértő 
tagállamokat szankcionáló megoldás javaslata nem is 
tartozott a konferencián megvitatott legfontosabb kér-
dések közé.48 Összesen négy tagállam fejtette ki állás-
pontját ebben a kérdésben (Spanyolország, Belgium, 
Ausztria és Olaszország), és ezek közül Ausztria és 
Olaszország véleménye tartalmazott érdemi megálla-
pításokat, továbbá közös szövegtervezet is benyújtot-
tak.49 Az új szakasz hivatalos tervezetét végül az elnök-
ség 1996 júniusában fogadta el. A javaslatot a tagálla-
mok annyiban módosították, hogy szélesebb ellenőr-
zést gyakorolhassanak az új szankciós mechanizmus 
működése felett, emiatt kikerült az eredeti javaslatból 
az Európai Parlament önálló eljárásindítási jogosítvá-
nya, ehelyett be kellett érnie az egyszerű hozzájárulás 
lehetőségével.50

Az Amszterdami Szerződéssel az Európai Unióról 
szóló szerződésben megjelenő új 7. cikk51 kétlépcsős – a 
jogsértő helyzet megállapítását és a szankciók kiszabá-
sát elkülönítő – eljárást hozott létre. A szankciós me-
chanizmus megindításának feltétele a 6. cikk (1) bekez-
désében foglalt alapelvek52 „súlyos és folyamatos” meg-
sértése volt, és azt a tagállamok egyharmada vagy az 
Európai Bizottság kezdeményezhette. Az Európai Par-
lament hozzájárulását követően a Tanácsnak egyhan-
gúlag, az érintett tagállam szavazatát figyelmen kívül 
hagyva kellett megállapítania a jogsértést, majd minő-
sített többséggel dönthetett az érintett tagállamot 
megillető jogok, különös tekintettel a tanácsi szavazati 
jogok felfüggesztéséről. A szerződés hangsúlyozta, 
hogy a felfüggesztésnek nincs hatása a tagállamot ter-
helő kötelezettségekre.53 Ha az érintett tagállamban 
megváltozott az eljárás megindítására okot adó hely-
zet, akkor a Tanács minősített többséggel megváltoz-
tathatta vagy visszavonhatta a korábban elrendelt 
szankciókat.54 A tagállamokat védő eljárási garancia-
ként e cikk előírta, hogy az érintett tagállam kormá-
nyát fel kell hívni észrevételei közlésére, illetve a szank-
ció valamiféle arányosságát biztosítandó előírták, hogy 
a tagsági jogok felfüggesztésénél mérlegelni kell „a ter-
mészetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit 
érintő esetleges következményeket” is.55

Az 1998ban bevezetett 7. cikkre nagy hatást gyako-
rolt az ún. „Haiderügy”. Az 1999. októberi osztrák vá-
lasztásokat ugyan a szociáldemokraták (SPÖ) nyerték, 
de sem koalíciós, sem kisebbségi kormányt nem tudtak 
alakítani. Ezt követően 2000 januárjában az osztrák 
néppárt (ÖVP) a Jörg Haider vezette jobboldalipopulis-
ta Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) kezdett koalíciós 
tárgyalásokba, és 2000. február elejére meg is alakult az 
új kormány. Az FPÖ hat minisztert delegált a kormány-
ba, míg emblematikus vezetője Jörg Haider nem vállalt 
kormányzati szerepet. Az új, ÖVP–FPÖ kormány meg-
alakulásával párhuzamosan az EU tizennégy tagállama, 
francia kezdeményezésre, „bilaterális” szankciók beve-
zetését jelentette be, alapvetően az FPÖ vezetőjének ko-
rábbi idegenellenes kijelentései miatt. Ezek az intézke-

dések a tizennégy tagállam és Ausztria kapcsolatainak 
technikai szintre történő korlátozását jelentették a gya-
korlatban.56 Eközben merült fel a kérdés, hogy vajon az 
új osztrák kormányzat mennyiben áll összhangban az 
Európai Unió alapértékeivel, és vane egyáltalán lehető-
sége az Uniónak a fellépésre. A konfliktus végére az ún. 
„három bölcs” jelentése tett pontot, amely megállapítot-
ta, hogy Ausztria jogrendje megfelel a kisebbségekkel, a 
menekültekkel és a bevándorlókkal kapcsolatos általá-
nos európai elvárásoknak, továbbá az FPÖ nem tekint-
hető nemzetiszocialista pártnak, noha számos vitaható, 
nyíltan kirekesztő megnyilvánulás fűződik hozzá. A je-
lentés végső soron a szankciók megszüntetését javasol-
ta, ami meg is történt.57

E vitákkal párhuzamosan 2000 tavaszán már az Eu-
rópai Parlament is szorgalmazta a 7. cikk újragondolá-
sát, és az osztrák konfliktust lezáró jelentés is javasla-
tot tett annak továbbfejlesztésére. Az osztrákhoz ha-
sonló helyzet, amelyben még nem történt semmilyen 
jogsértés, hanem csak az esetleges jövőbeni veszély állt 
fenn, a szakértők véleménye szerint kezelhető lett vol-
na ún. preventív és „utánkövető” (monitoring) mecha-
nizmusok segítségével. Ezek lényege, hogy a vitatott 
kérdéseket a tagállam kormánya és az Unió intézmé-
nyei párbeszéd formájában rendezhetik, és így a vitás 
helyzetet akár meg is oldhatják. Intenzív párbeszéd in-
dult erről a kérdésről az intézmények és a tagállamok 
között,58 és ennek eredményeképpen 2000. november 
végére elkészült egy új javaslat, amely a Nizzai Szerző-
dés 7. cikkre vonatkozó változtatásainak alapjául szol-
gált.

A Nizzai Szerződésnek a 7. cikk szempontjából leg-
fontosabb újdonsága az volt, hogy azt kiegészítette a 
korábban már említett ún. preventív mechanizmussal, 
amelynek fókuszában az „egyértelmű veszélyeztetés” 
tényállása állt. Azaz, ennek alapján nemcsak már bekö-
vetkezett, megtörtént jogsértések esetén, hanem a ve-
szély megjelenésekor is felléphet az Unió. Lényeges, 
hogy ezt a Tanács négyötödös többséggel teheti, azaz az 
egyhangúság – amely a tagállami érdekek egyik legfon-
tosabb védelme – már nem követelmény ebben a sza-
kaszban.59 Ha a Tanács megállapítja a veszélyeztetés 
helyzetét, akkor ajánlásokat fogalmazhat meg a tagál-
lam számára, és felügyeli ezek végrehajtását.60 Érde-
kesség, hogy ez a szabályozás még arra kötelezte a Ta-
nácsot, hogy független szakértőket kérjen fel jelentés-
tételre az érintett tagállambeli helyzetről, azonban a 
későbbiekben, már az Alkotmánytervezetben sem sze-
repelt ez a kötelezettség. 

A Nizzai Szerződéssel nyerte el tehát véglegesnek te-
kinthető formáját az EUSZ 7. cikke, a Lisszaboni Szerző-
dés egyetlen tartalmi változtatása a független szakér-
tők szerepének megszüntetése volt. Mint látható, e cikk 
életre hívásában és fejlődésében több tényező is fontos 
szerepet játszott. Általános politikai szinten szerepet 
kapott az Unió emberi jogi elkötelezettségének erősíté-
se, valamint a keleti bővítés kiszámíthatatlansága,61 
míg a „Haiderügy” a szankciós mechanizmus konkrét 
alkalmazhatatlanságával kapcsolatban kínált értékes 
tapasztalatokat. Általánosságban megállapítható, hogy 
az EUSZ 7. cikk korábbi formái politikai viták kereszt-
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tüzében álltak, jogi érvek, amelyek esetlegesen a ko-
rábbi nemzetközi jogi tapasztalatokra mutattak volna 
vissza, e vitákban nem jelentek meg.

4. az eUSz 7. Cikke: jogdogMatikai eleMzéS

4.1. FUNKCIó éS RENDSZERTAN

A következőkben az EUSZ 7. cikke jelenlegi szabályait 
mutatom be részletesen, mivel úgy vélem, hogy e hosszú 
és bonyolult, továbbá a szerződés más elemeihez is kap-
csolódó szakasz dogmatikai jellegű áttekintése és elem-
zése nélkülözhetetlen. Az EUSZ 7. cikkét három másik 
szerződéses szakasszal összeolvasva lehet értelmezni: 
az EUSZ 2. cikke határozza meg a védendő alapértéke-
ket; az EUMSZ 354. cikke különleges szabályokat állapít 
meg a döntéshozatalra, kizárva az érintetett tagállamot 
a döntéshozatalból, továbbá az EUMSZ 269. cikke, amely 
az Európai Bíróság felülvizsgálati jogkörét az EUSZ 
7. cikke alkalmazásakor az eljárási szabályok tisztelet-
ben tartásának ellenőrzésére korlátozza.

Bevezetőként meg kell említeni, hogy az EUSZ 7. cik-
ke mint a tagállamokkal szembeni fellépés eszköze az 
Unió „jogi megfelelőséget” biztosító mechanizmusát 
működtető kötelezettségszegési eljárások kontextusá-
ba illeszkedik.62 A kötelezettségszegési eljárások funk-
ciója – az uniós szabályok betartásának kikényszeríté-
se – hasonló az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás célkitűzé-
séhez, azonban azt a jogi részletszabályok átültetésé-
nek garantálásán keresztül kívánja megvalósítani, nem 
pedig az „alapvető” értékek védelmével. Lényeges kü-
lönbség, amely egyben rámutat az EUSZ 7. cikkének 
egyik alapproblémájára is, hogy a kötelezettségszegési 
eljárások adott esetben az Európai Bíróság előtti eljá-
rással végződhetnek, amelynek eredményeképpen az 
Európai Bíróság jogilag kötelezheti a vitatott intézke-
dést hozó tagállamot az uniós jog rendelkezéseinek 
tiszteletben tartására. Ezzel összevetve válik nyilván-
valóvá az EUSZ 7. cikkének politikai jellege, mivel azt 
jogi helyett politikai döntés zárja le, és az Európai Bíró-
ság szerepét kizárólag az eljárásjogi kérdések felügye-
letére korlátozzák.

Az EUSZ 7. cikkének célja könnyen megfogalmazha-
tó: a nemzetközi jogi előképekkel összhangban lehető-
séget ad az Európai Unió számára, hogy a politikai iden-
titása alapját alkotó értékeket alkotmányos eszközök-
kel megvédje a tagállamokkal szemben. Vállaltan ér-
tékközösséget is alkotó, föderatív jellegű politikai kö-
zösséggel szemben az egyik alapvető elvárás, hogy 
identitását mind kifelé, a nemzetközi politika világá-
ban,63 mind befelé, a tagállamok felé képes legyen meg-
jeleníteni, képviselni és – adott esetben – védelmezni. E 
cikk történetének rövid áttekintése rámutatott, hogy a 
politikai identitás alkotmányos védelmének igénye 
egyáltalán nem légből kapott, a tagállamok már a keleti 
bővítés előkészítésekor érzékelték a volt szocialista or-
szágok eltérő politikai kultúráiban és tradícióiban rejlő 
lehetséges feszültségeket, a 2000 első felében lezajlott 
„Haiderügy” pedig a gyakorlatban is bemutatta, hogy 
milyen dilemmákkal kell szembenézni olyan tagállami 

kormánnyal szembeni fellépésnél, amelynek politikája 
megkérdőjelezheti az Unió alapértékeit.

A szakasz rendszertani elemzése során első lépés-
ként meg kell vizsgálni a korábbi Alkotmánytervezet 
megoldását, ez ugyanis bemutatja azt az ideális szabá-
lyozási elképzelést, amelyből végül – a „nagypolitika” 
jegyében – engedni kényszerültek a Lisszaboni Szerző-
dés megszövegezői. Az Alkotmánytervezet önálló cím-
be rendezte az uniós tagságra vonatkozó szabályokat,64 
és ennek egyik eleme volt a szankciós mechanizmus.65 
Emellett e részben kaptak helyet a csatlakozásra66 és az 
Unióból történő önkéntes kilépésre vonatkozó szabá-
lyok is.67 A 9. cím tehát komplett szabályozást kínált az 
uniós tagság kérdéseiről, láthatóvá téve annak teljes di-
namikáját a belépéstől az esetleges kilépésig, és e folya-
matban kapott helyet és szerepet a szankciók lehetősé-
ge. E cím azt mutatta, hogy az uniós tagság dinamikus 
folyamat, amelynek velejárója lehet az Unió és tagálla-
mok közötti konfliktus, továbbá az uniós tagság akár 
rendezett formában véget is érhet. Ha ilyen szempont-
ból tekintünk a szabályozásra, akkor ez emlékeztethet 
minket a nemzetközi szervezetek gyakorlatára, amely 
szerint a szervezetek egy része a súlyosan jogsértő tag-
államot nem a kizárás, hanem nyomás alá helyezés, és 
az ún. erőltetett – bár jogi értelemben önkéntes – kilé-
pés segítségével távolítja el. Az Alkotmánytervezet sza-
bályozása tehát az uniós tagságra vonatkozó szabályok 
közé helyezte a szankciós mechanizmust, és ezzel olyan 
átfogóbb szabályozási környezetbe illesztette be, amely 
megmutatta valódi funkcióját: az Unió identitásának 
alkotmányos védelmét, akár a tagság feladásának ki-
kényszerítése árán is.

Az Alkotmánytervezettel összehasonlítva az EUSZ 
7. cikke eltérő rendszertani összefüggések közé kerül, 
mivel az ún. Közös Rendelkezések részben68 szerepel 
más, az Unió működésének alapkérdéseit rendező sza-
kaszokkal együtt. Az Alkotmánytervezetben a közvet-
len kontextusát adó uniós tagsággal kapcsolatos cikkek 
a Záró Rendelkezések között találhatóak.69 E megoldás 
a korábbi tervezet fényében inkoherens, és azzal, hogy 
a tagfelvételre és a kilépésre vonatkozó szabályokat a 
szerződés legvégén „bújtatták el”, az EUSZ 7. cikke elve-
szítette valódi értelmezési keretét, mivel megtartotta 
ugyan szankció jellegét, de az már nem az uniós tagság-
gal összekapcsolódva jelenik meg, hanem önmagában, 
és ez mindenképpen gyengíti helyzetét. A különleges 
eljárási szabályok hasonló kezelése – az EUMSZ 269. és 
354. cikkében, szintén a Záró Rendelkezések között – 
pedig csak feleslegesen bonyolítja a szabályozást.

4.2. AZ ELJáRáS SZABáLYAI

Jelenlegi formájában a 7. cikk több lépésből álló – lénye-
gében preventív és szankciós eljárási szakaszt egyesítő 
– eljárást vázol, amelynek legfontosabb jellemzője a 
kifinomultsággal összehangolt óvatosság. Az eljárás a 
következő lépésekben foglalható össze:

(i) Ha egy tagállamban olyan politikai helyzet alakul 
ki, hogy felmerülhet az Unió alapértékeinek veszélyez-
tetése, akkor elsőként – preventív jelleggel – a Tanács 
léphet fel. Ehhez a tagállamok egyharmadának, az Eu-
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rópai Parlamentnek vagy az Európai Bizottságnak a 
kezdeményezésére van szükség. Első lépésként a Ta-
nács – a Miniszterek Tanácsának Általános Ügyek For-
mációja, amelyben a külügyminiszterek vesznek részt 
– négyötödös többséggel – azaz nem egyhangúlag – és 
az Európai Parlament egyetértésével megállapíthatja, 
hogy az érintett tagállamban fennáll az Unió értékei sú-
lyos sérelmének „egyértelmű veszélye”.70 Még nem sé-
rülnek tehát ezek az értékek, de a tagállam politikájá-
ból megalapozottan lehet arra következtetni, hogy ha a 
helyzet változatlan maradna, akkor hosszabb távon 
már sérülhetnének. A védendő alapértékeket71 a szer-
ződés 2. cikke definiálja: az emberi méltóság, a szabad-
ság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az 
emberi jogok tiszteletben tartása (különös tekintettel 
a kisebbségek jogaira). Továbbá az EUSZ 2. cikke utal 
még a pluralizmusra, a megkülönböztetés tilalmára, a 
toleranciára, az igazságosságra, a szolidaritásra, a 
férfiak és a nők közötti egyenlőségre mint általános 
társadalmi értékekre.72

(ii) Fontos eljárási garancia, hogy az érintett tagálla-
mot meg kell hallgatni az „egyértelmű veszélyeztetés” 
megállapítása előtt, ez ugyanis biztosíthatja a tárgya-
lásos rendezés lehetőségét.73 Ha a Tanács ennek ellené-
re megállapítja az alapértékek „egyértelmű veszélyez-
tetését”, akkor ajánlásokat fogalmazhat meg arról, ho-
gyan kellene a felmerült problémákat megoldani. Ezt 
követően a Tanács folyamatosan ellenőrzi, hogy azok a 
problémák, amelyek e „veszélyhelyzetet” eredményez-
ték, fennállnake, vagyis az érintett tagállam követie 
az ajánlásokban megfogalmazottakat, és esetlegesen 
történte pozitív elmozdulás a tagállam politikájában.74 
Ha a helyzet a Tanács által javasoltakkal összhangban 
változik, akkor a 7. cikk alkalmazása befejeződik.

(iii) Ha a tagállam az ajánlások ellenére sem változ-
tat vitatott, az Unió alapértékeit „egyértelműen veszé-
lyeztető” politikáján, akkor második lépésként – a 
szankciós eljárás keretében – az állam és kormányfők-
ből álló Európai Tanács jogosult fellépni.75 A tagállamok 
egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alap-
ján az Európai Tanács – amennyiben ezzel az Európai 
Parlament egyetért – egyhangúlag, amely szavazáson 
az érintett tagállam nem vesz részt,76 kimondhatja, 
hogy a tagállam „súlyosan és tartósan megsérti”77 az 
Unió alapértékeit. E második lépcsőben tehát már a jog-
sértő helyzet megállapítása történik, és ez megalapoz-
za az érintett tagállammal szembeni szankciók beveze-
tését. Természetesen ebben az eljárásban is lehetőséget 
kell adni a tagállamnak álláspontja bemutatására, 
amely egyben végső lehetőséget biztosít a konfliktus 
tárgyalásos úton történő, elmarasztalás és szankciók 
kiszabása nélküli rendezésére.78 

(iv) Ha a „súlyos és tartós” jogsértés megállapítása 
megtörténik, akkor ezt követően a Tanács minősített 
többséggel dönthet a szankciók bevezetéséről, amely 
akár a szavazati jogok felfüggesztését is jelentheti.79 
A szerződés ugyan nem említi kifejezetten a szankció 
arányosságának követelményét – amely alapvető jogelv 
az európai jogrendszerekben –, de mégis előírja, hogy fi-
gyelembe kell venni annak „a természetes és jogi szemé-
lyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges követ-

kezményeit”, azaz arányosításra és mérlegelésre a kü-
lönféle tagállami jogosultságok felfüggesztésénél a Ta-
nácsnak van lehetősége.80 Összhangban a nemzetközi 
jogban bevett gyakorlattal, a szöveg jelzi, hogy a felfüg-
gesztés nem érinti a tagállam uniós kötelezettségeit.81

(v) Ha az immár szankciók alá vont tagállam azok ha-
tására változtat politikáján és így megváltoznak az el-
járás alapjául szolgáló, az uniós értékeket veszélyezte-
tő körülmények, akkor a Tanács minősített többséggel 
visszavonhatja a szankciókat, ezzel „jutalmazva” a tag-
állam immár értékkövető magatartását.

A teljes eljárásra érvényes az EUMSZ 269. cikkének 
rendelkezése, amely szerint az érintett tagállam az Eu-
rópai Bírósághoz fordulhat, ha úgy látja, hogy annak 
során valamilyen jogi aktust úgy hoztak meg, hogy az 
EUSZ 7. cikkében foglalt eljárási követelményeket meg-
sértették. Erre egy hónapja van a tagállamnak, a bíró-
ságnak pedig szintén egy hónapon belül kell döntenie.82 
Az Európai Bíróság tehát csak eljárási kontrollt gyako-
rol az EUSZ 7. cikkének alkalmazásával születő jogi ak-
tusok felett, tartalmi megállapításokat nem tehet.

A kizárás szankcióként nem szerepel a szakaszban – 
noha, mint láttuk, voltak erre irányuló kezdeményezé-
sek korábban –, elméletileg azonban nem lehet kizárni 
azt a lehetőséget, hogy az a tagállam, amely a szankciók 
ellenére sem kíván változtatni politikáján, önmagától 
éljen az EUMSZ 50. cikkében felkínált önkéntes kilépés 
lehetőségével. A nemzetközi tapasztalatok fényében to-
vábbá az sem elképzelhetetlen, hogy a súlyosan és tar-
tósan alapértékeket sértő, már szankció alá vont tagál-
lamnak az uniós intézmények sugallják az önkéntes ki-
lépés lehetőségét. Ha az önkéntes kilépés esetlegesen 
megtörténik, akkor sem feltétlenül végleges az Unió és 
a tagállam szakítása, mivel az EUMSZ 50. cikke kifeje-
zetten nyitva hagyja a „visszalépés” lehetőségét83 – 
mindez pedig emlékeztethet minket az Európa Tanács 
és Görögország „viharos” kapcsolatára az 1967es ál-
lamcsínyt követően, amikor Görögország 1967ben 
„önként” kilépett, majd 1974ben újra felvételt nyert a 
szervezetbe.

5. az eUSz 7. Cikke: kritikai MegjegyzéSek

Nincs könnyű helyzetben az a kutató, aki az előbbi eljá-
rást nemcsak bemutatni, hanem értékelni is szeretné. 
Gyakorlati tapasztalatok nem állnak rendelkezésre, és 
az is feltűnő, hogy az illetékes szervek mennyire kerü-
lik az erre történő hivatkozást.84 E probléma miatt a kö-
vetkezőkben pusztán feltételezéséket fogalmazok meg 
a 7. cikk szerinti eljárás egyes dimenzióiról különféle 
jogászi és társadalomtudományi szempontok felhasz-
nálásával.

5.1.  TúLZOTTAN SZOFISZTIKáLT, HOSSZADALMAS  
éS NEM HATéKONY ELJáRáS

A politikai gondolkodás általános megállapítása, hogy 
egy eljárás akkor lehet valóban hatékony, ha nincs túl-
bonyolítva, egyszerű lépésekből áll és világos szem-
pontokat, mércéket kínál. Ha az eljárás túlzottan össze-
tett, hosszadalmas és több önálló intézmény együttmű-
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ködése is szükséges hozzá, akkor ez magában rejtheti a 
hatékonytalanság csapdáját, egyszerűen az eltérő in-
tézményi érdekek hatékonyságot lerontó interferenciá-
ja miatt.85

Az EUSZ 7. cikke eljárásáról – különösen Nizza óta, 
amikor kiegészült az ún. preventív fázissal – sem azt 
nem lehet állítani, hogy egyszerű lenne, sem azt, hogy 
gyors. Négy uniós intézmény – Európai Tanács, Tanács, 
Európai Parlament és Európai Bizottság – vesz benne 
részt és még esetlegesen, eljárásjogi kérdésekben, az 
Európai Bírósághoz is fordulhat az érintett tagállam. 
Mivel ezek az intézmények eltérő érdekeket jelenítenek 
meg – az Európai Tanács és a Tanács leginkább a tagál-
lamok érdekeit, az Európai Parlament az „európaiak” 
érdekeit, míg az Európai Bizottság az Unió önérdekét –, 
nem nehéz elképzelni, hogy egyes tagállami helyzetek 
megítélése akár intézményenként is jelentősen eltér-
het.86 A Tanács külügyminiszterei például sokkal „ár-
nyaltabban” viszonyulhatnak egyegy problémához, 
tudva, hogy a saját államuk is lehet a következő „cél-
pont”, mint a demokrácia és értékkérdésekre sokkal 
érzékenyebb és fogékonyabb Európai Parlament. Azaz 
egyáltalán nem biztos, hogy adott tagállami helyzetet 
minden, az eljárásban valamilyen módon részt vevő in-
tézmény ugyanúgy ítél meg a jövőben, ezek az érdekel-
lentétek pedig jelentősen leronthatják az eljárás haté-
konyságát.

Másrészt, az eljárás számos mozzanatból épül fel, 
amelyek közül leglényegesebb a „veszélyeztetési” és a 
„súlyosan értéksértő” helyzet önálló lépcsőként törté-
nő megkülönböztetése. További elemek: az Európai 
Parlament egyetértésének kikérése, az érintett tagál-
lam „védekezési” lehetősége, a „veszélyeztetési” hely-
zetben az ajánlások megfogalmazásának és azok ellen
őrzésének lehetővé tétele, a súlyos sérelem megállapí-
tásának és a szankciók kiszabásának eljárásjogi elvá-
lasztása, illetve az Európai Bíróság esetleges eljárási 
kontrollja. Látható, hogy egyáltalán nem rövid és gyors 
folyamatról van szó, persze az eljárás magas szintű ci-
zelláltságát a tárgy politikai jelentősége önmagában 
megfelelően indokolhatja. Azonban az nyilvánvaló, 
hogy a „veszélyeztetési” helyzet megállapítására induló 
eljárás kezdeményezésétől az esetleges szankciók ki-
szabásáig hosszú hónapok telhetnek el, egyszerűen 
csak az egyes eljárási lépések politikai jelentősége mi-
att. Nem tűnik túlzó becslésnek, beleértve az esetleges 
bírósági formális felülvizsgálatot, hogy a kezdeménye-
zéstől a tagállamot érintő szankciók megállapításig 
akár fél év vagy még hosszabb időszak is eltelhet.

További fontos kérdés, hogy vajon a „veszélyeztetési” 
és a „súlyosan értéksértő” helyzet megállapítására irá-
nyuló eljárási lépcsők szükségszerűen összekapcsolód-
nake. Vajon lehetségese rögtön a második szakasszal, 
a súlyos sérelem megállapítására irányuló eljárással 
kezdeni a tagállam helyzetének megítélését? A szöveg 
elemzéséből erre a kérdésre nem kapunk választ, azon-
ban a kérdéses szakasz történeti – a „veszélyeztetés” 
megállapításáról szóló első bekezdés a Nizzai Szerző-
déssel kiegészítésként került a szövegbe – és logikai ér-
telmezése – a szerződés szövege egy szakaszba, egy-
mást követő bekezdésekben helyezi el a két eljárást – 

arra utal, hogy ezek az eljárások nem választhatóak el 
egymástól. Megalapozottan lehet tehát amellett érvel-
ni, hogy az első bekezdésbe tartozó („veszélyeztetési”) 
eljárás megelőzi a szankciók kiszabására lehetőséget 
adó második bekezdés alapján indulót. Tehát vélemé-
nyem szerint nincs lehetőség az eljárást „gyorsított” 
módon lefolytatni, rögtön a „súlyosan értéksértő” hely-
zet kimondására irányuló eljárással fellépni a tagál-
lammal szemben. Ez ismét csak nem segíti a 7. cikk ha-
tékony alkalmazását.

5.2.  MIT IS vESZéLYEZTETNEK vAgY SéRTENEK  
A TAgáLLAMOK PONTOSAN?

A 7. cikk szerinti eljárás célja az EU alapértékeinek vé-
delme. Amennyire jól hangozhat ebben a formában e 
mondat egy politikai beszédben, annyira problémás 
mind eljárásjogi, mind értékszociológiai szempontból. 

Az első fontos kérdés, hogy milyen módon lehet bizo-
nyítani, hogy az EU alapértékeit veszélyezteti a tagál-
lam, vagy éppen súlyosan megsérti. Noha egy publicisz-
tikában ez könnyen egyértelművé tehető, jogászi szem-
pontból nagyon kényes problémával állunk szemben.87 
Nagy kérdés, hogy vajon tagállami szakpolitikai intéz-
kedések megítéléséhez, értékeléséhez honnan lehet 
olyan információt szerezni, amely azok alapértékeket 
veszélyeztető vagy sértő természetét jogilag elfogad-
ható módon képes bizonyítani. Különösen problémás 
lehet ez azért, mert a tagállami helyzet megítélésében 
még mindig az adott tagállam a legilletékesebb, egysze-
rűen azért, mert ő rendelkezik a legtöbb és a legponto-
sabb információval. Sőt, ezekre az információkra a kül-
ső szemlélő a legtöbb esetben kifejezetten rá van szo-
rulva. 

Az egyes uniós intézmények, különösen a Bizottság, 
természetesen foglalkozhatnak helyzetértékeléssel, de 
az kérdéses, hogy azok valóban kellő mélységűek és 
pontosságúak leszneke. Az előbbi az Európai Parla-
mentre is igaz, de ennél az intézménynél még a szük-
ségszerű politikai torzítást is figyelembe kell venni, 
amely az egyes pártcsaládok közötti politikai vetélke-
dés természetes következménye.88 Más regionális nem-
zetközi szervezeteket vagy specializált NGOkat is 
igénybe lehet venni, de az, hogy ezek információi, jelen-
tései felhasználhatóake és ha igen, milyen mértékben, 
további, nem könnyen megválaszolható kérdések.89 
Összegezve, a 7. cikk alá vonható helyzet értékelhető, a 
jogállamiság követelményeinek megfelelő bizonyítása 
meglehetősen összetett és bonyolult feladat, amely nem 
tudható le egyszerű politikai deklarációkkal.

Az előbbinél elvontabb, de létező probléma, hogy a 
2. cikk alapértékeinek pontos jelentése egyáltalán nem 
tisztázott – sem elméletben, sem az intézményes gya-
korlatban.90 A szabadságnak és a demokráciának példá-
ul legalább annyi elfogadható értelmezése lehet, ahány 
nagyobb politikai filozófiai irányzat létezett az elmúlt 
két és fél évszázadban.91 Csak gondoljunk arra, hogy a 
szabadság teljesen mást jelent a klasszikus liberaliz-
mus szemszögéből92 – az egyén szabadsága –, mint, 
mondjuk, a szocializmus nézőpontjából93 – a társadalmi 
elnyomás felszámolása. Ugyanígy beszélhetünk a de-
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mokrácia intézményi vagy populista értelmezéséről.94 
Ezt a sort a többi érték vonatkozásában is folytathat-
nánk, talán az emberi méltóság lehet az egyetlen kivé-
tel, amely valóban a modern európai közgondolkodás 
sarokköve. Az értékek tehát nagyon nehezen „jogiasít-
hatóak”, ez pedig szükségszerűen politikai és hitviták 
irányába terelheti a róluk való gondolkodást,95 és így 
gyakorlatilag konszenzuális értelemben megalapozha-
tatlanná válik az azok megsértéséről szóló esetleges 
uniós döntés.

Ezek alapján úgy gondolom, hogy csak teljesen 
egyértelmű helyzetekben – teljesen hipotetikusan: a 
rabszolgaság bevezetése, az egyenlő választójog flag-
ráns sérelme, vagy konkrét csoportszintű jogfosztások 
esetében – lehetséges a 7. cikket meggyőzően alkal-
mazni, ezek előfordulása pedig igencsak valószínűtlen-
nek tűnik, leginkább azért, mert Európa államai tanul-
tak a 20. század történelméből.

6. koNklúzió

Lakonikusan megfogalmazva, az EUSZ 7. cikk legfonto-
sabb erénye egyben legjelentősebb problémája is: a 
léte. Komoly eredmény, hogy az uniós szerződési archi-
tektúra immár rendelkezik olyan szakasszal, amely le-
hetővé teszi az Unió alapértékeit sértő tagállammal 
szembeni szupranacionális fellépést. Azonban amint 
megjelenik e cikk gyakorlati alkalmazásának igénye, 
azonnal nyilvánvalóvá válik a szabályozás számos 
problémája is. Akár azt is mondhatnánk, hogy a megfo-
galmazás viszonylag egyértelmű textuális kérdésein 
túl kizárólag problémákkal kerülünk szembe; amint a 
gyakorlat fénye vetül az EUSZ 7. cikkére, azonnal szét-
foszlanak a korábban elméletben biztosnak látszó ke-
retei, és számos irányból rámutathatunk gyengeségei-
re (túlkomplikáltság, körülményesség, túlzott teret ad 
az eltérő tagállami és intézményi érdekeknek, a védett 
tárgy rendkívül bizonytalan, a jogsértés jogállami kö-
vetelményeknek megfelelő bizonyítása problémás). Az 
EUSZ 7. cikke ilyen értelemben bizonyosan nem nevez-
hető sikertörténetnek, amint ezt a legutóbbi évek Ma-
gyarországgal kapcsolatos történései is jól illusztrál-
ták: noha egyes uniós intézmények96 és nemzetközi 
szervezetek97 szerint olyan jogsértések történtek, ame-
lyek akár alapot adhattak volna a preventív fázis meg-

indítására,98 azt mégsem kezdeményezték soha hivata-
losan.

A fenti problémák oka minden bizonnyal az, hogy az 
EUSZ 7. cikke – ahogy ezt a nemzetközi jogi megoldá-
soknál már láttuk – jogászi formája ellenére is alapjai-
ban politikai eszköz. A jogászi elemzés annyit mondhat 
el róla, hogy az szervesen illeszkedik a nemzetközi 
szervezetek jogában bevett, a szervezetek identitását a 
tagállamokkal szemben védő típusmegoldások által ki-
alakított szabályozási hagyományba, azonban a szabá-
lyozás rendszertani értelemben jelenleg következetlen, 
mivel „szétszór” az alapszerződésekben olyan szaka-
szokat – maga az eljárás, a döntéshozatalra és annak bí-
rósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok, és a 
kontextust alkotó tagsági szabályok –, amelyeknek egy 
szerkezeti egységben lenne a helyük.

E megállapításokon túl a kritika már kilép a jogtudo-
mány hagyományos fogalmi keretei közül, és olyan te-
rületek felé vezet el, mint a politikaelmélet, politikai fi-
lozófia vagy értékszociológia.99 E területek mind azt su-
gallják, hogy az EUSZ 7. cikke valójában politikai eszköz 
a jogi keretek ellenére is, amely a tagállamok valamint 
az Unió és tagállamok egymás közötti csatározásai so-
rán kerülhet elő egyfajta erős érvként – bunkósbotként 
– a politikai engedelmesség biztosítása érdekében. Az 
uniós értékek védelmére és a jogi megfelelés garantálá-
sára azonban sokkal alkalmasabbaknak tűnnek a poli-
tikai dimenzióval nem rendelkező mechanizmusok, 
mint például a kötelezettségszegési eljárás,100 az igaz-
ságügyi eredménytábla,101 vagy a jogállamiság védel-
mére irányuló, egyelőre még formálódó új bizottsági 
mechanizmus,102 ezeket ugyanis nem korlátozza a kü-
lönféle intézményi és politikai érdekek vetélkedése, il-
letve tárgyuk kellően pontosan meghatározott.

Összegezve, az EUSZ 7. cikke precíz jogi megfor-
máltsága ellenére az európai nagypolitika része, és ta-
lán nem is lenne baj, ha egy elkövetkezendő szerződés-
módosítás alkalmával visszatérne oda. Ha cinikus len-
nék, de természetesen kutatóként nem lehetek az, ak-
kor azt állítanám, hogy az EUSZ 7. cikke a szerződések 
szövegében szép emlékművet állít annak az eleve lehe-
tetlennek tűnő kísérletnek, hogy nagypolitikai célokat 
jogi eszközökkel valósítsanak meg – úgy is mondhat-
nánk, hogy államférfiak munkáját bürokraták végez-
zék el.103
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