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A VELENCEI BIZOTTSÁG HELYE A TÖBBSZINTŰ 
ALKOTMÁNYOSSÁG RENDSZERÉBEN ÉS HATÁSA A HAZAI 
ALKOTMÁNYOZÁSI FOLYAMATOKRA*

1. BEVEZETŐ

A jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok védel-
me kritériumainak – egyszersmind az Európa Tanács 
alapértékeinek – való megfelelés a nyugati integráló-
dás feltételeként jelent meg Kelet-Közép-Európában az 
1990-es évek rendszerváltásait követően. Az ezt előse-
gítő transzformációs csatornáknak Goderis és Vers-
teeg1 szerint négy típusát különböztethetjük meg: a 
kényszerítést, a versenyt, a tanulást és a kulturális al-
kalmazkodást.2 Magyarországon, más kelet-közép-eu-
rópai országokhoz hasonlóan, ezek közül többféle ha-
tás is egyszerre, egymásra rakódva érvényesült: a fej-
lett nyugati típusú demokráciákhoz történő felzárkó-
zás mind kulturális, mind pedig anyagi előnyök ösztön-
ző erejével párosult, amelyen túlmenően az uniós csat-
lakozás lehetősége a versenyhelyzetet is megteremtet-
te. A folyamatban az Európa Tanács kulcsszerepet ját-
szott, mivel a taggá váláshoz az államoknak el kellett 
fogadniuk annak alapértékeit,3 az Emberi Jogok Euró-
pai Egyezményében lefektetett alapjogi minimumstan-
dardokat, a Velencei Bizottság pedig végigkísérte al-
kotmányos reformfolyamataikat.4 E rendszerváltás 
utáni korszak az európai uniós tagság elnyerésében 
kulminált, amelyet Magyarország kilenc másik, az ún. 
koppenhágai kritériumokat teljesítő országgal együtt 
ért el 2004-ben.

Az említett aktorok közül a Joggal a Demokráciáért 
Európai Bizottság, avagy közismert nevén a Velencei 
Bizottság kevésbé vált a tudományos diskurzus tárgyá-
vá, mint például az Emberi Jogok Európai Bírósága vagy 
az Európai Unió intézményei.5 Tevékenysége, hatása 
ugyanakkor a rendszerváltás óta közismert, mert a jog-
állami átmenet,6 majd ’95-ös alkotmányozási kísérlet 
esetén is hozzájárult a hazai folyamatok értelmezésé-
hez és előreviteléhez.7 Ezzel együtt sokáig jobbára a ki-
sebbségi jogi téren végzett tevékenysége révén vált a 
hazai szakirodalom részévé.8 

A testület Magyarországgal összefüggésben mind ez 
ideig huszonhárom véleményt fogadott el. Az 1995-ben 
előkészített alkotmánykoncepcióval kapcsolatos véle-
ményét9 követően a testület sokáig nem foglalkozott 
Magyarországgal, hogy aztán 2011-et követően, az 
Alaptörvény elfogadása kapcsán ismét a hazai szakmai 

diskurzus aktív résztvevőjévé, illetve fontos referen-
ciapontjává váljon. E tekintetben az Alaptörvény elfo-
gadása nem egy közjogi átalakulási folyamat lezárását, 
hanem a nyitányát jelentette, amelynek jogalkotási ak-
tusait viszonylag szorosan végigkövetette a Velencei 
Bizottság. E folyamatban először a magyar kormány 
kérte fel három, az alkotmányozás tartalmi elemeire 
vonatkozó kérdés megválaszolására a testületet, majd 
ezt követően – a 2011-es országgyűlési választásokról 
szóló törvényt, valamint a közigazgatási bíróságok fel-
állításáról szóló 2018-as törvényt leszámítva – rendre 
az Európa Tanács valamelyik formációja kezdeményez-
te a Velencei Bizottság eljárását. 

A Velencei Bizottság működésmódjának és hatásme-
chanizmusának strukturális áttekintésére a magyar 
szakirodalomban még nem került sor, noha maguk a 
testületi vélemények számos tanulmányban hivatko-
zott referenciapontként, az érvkészlet részeként jelen-
nek meg.10 Ebből kiindulva jelen tanulmány először a 
Velencei Bizottság önmagán túlmutató közjogi jelentő-
ségét, illetve szerepét értelmezi, ezt követően pedig a 
Velencei Bizottság működésmódját és hatásmechaniz-
musait mutatja be, amelynek részeként jelzi a magyar 
alkotmányosságra gyakorolt hatását.

2. TÖBBSZINTŰ ALKOTMÁNYOSSÁG

Alkotmányos jelentőségű – például az emberi jogok vé-
delmére vonatkozó – szabályok párhuzamosan találha-
tók az alkotmányokban, a nemzetközi jogban és az Eu-
rópai Unió jogában is. E többszintű alkotmányosság11 
kontextusában megfigyelhető a nemzetközi jog alkot-
mányjogiasodási folyamata, amelynek eredményeként 
az egyes alapvető alkotmányos értékeket már nem 
pusztán nemzeti rendelkezések, hanem a nemzetközi 
jog instrumentumai és az Európai Unió joga is védik. 
Ezzel párhuzamosan megy végbe az alkotmányjog 
nemzetköziesedésének folyamata is, jelesül az, hogy a 
nemzeti alkotmányjog ma már nem merül ki a nemzeti 
alkotmányokban, hanem befolyással vannak rá a nem-
zetközi jogból és az Európai Unió jogából eredő kötele-
zettségek, standardok is, és így a hatalomgyakorlás 
jogi korlátai nem pusztán az állami szabályozás szint-
jén találhatók meg. 
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Hogy a legegyszerűbb példát említsük, az állami dön-
téshozatalnak korlátját jelentik az önként vállalt nem-
zetközi szerződések és a nemzetközi jognak a feltétlen 
érvényesülést igénylő szabályai (ius cogens). Ezért fo-
galmaz úgy az Alkotmánybíróság12 a 61/2011. (VII. 13.) 
AB határozatában, hogy a nemzetközi szerződések és a 
ius cogens normái Magyarországon „együttesen olyan 
mércét alkotnak, amelynek minden következő alkotmány-
módosítás és Alkotmány meg kell, hogy feleljen.”13 

Ezt nyomatékosította az Alaptörvény Átmeneti ren-
delkezéseinek több pontját megsemmisítő 45/2012. 
(XII. 29.) AB határozat, amely szerint „[a]z alkotmányos 
legalitásnak nemcsak eljárásjogi, formai, közjogi érvé-
nyességi, de tartalmi követelményei is vannak. A demok-
ratikus jogállam alkotmányossági kritériumai, egyben 
nemzetközi egyezményekbe foglalt, a demokratikus jog-
állami közösségek által elismert és elfogadott alkotmá-
nyos értékek, alapelvek és alapvető demokratikus sza-
badságjogok, illetve az ezekkel részben egybeeső úgyne-
vezett ius cogens. Adott esetben az Alkotmánybíróság a 
demokratikus jogállam alkotmányos tartalmi követelmé-
nyeinek, garanciáinak és értékeinek a töretlen érvényesü-
lését, alkotmányba foglalását is vizsgálhatja.”14 

Ehhez hasonlóan, alkotmányos szerepet is betölte-
nek például a tagállami és az uniós jogrendszer egy-
máshoz fűződő viszonya, a másodlagos jog érvényessé-
ge, az alapjogok védelme vagy éppen az uniós intézmé-
nyi struktúra meghatározása tekintetében az Európai 
Unió alapító szerződései.15 E kiemelt funkciót jelzi, hogy 
a tagság érdekében a korábban csak jelölt státuszban 
lévő államok a saját alkotmányaik módosítására is haj-
landók azért, hogy meg tudjanak felelni az uniós klub-
tagság feltételeinek, amit az ún. koppenhágai kritériu-
mok néven ismerünk. A ius cogens normákon és az uni-
ós kereteken kívül ugyanakkor léteznek más, kevésbé 
egyértelmű, vagy ha úgy tetszik, puhább jellegű alkot-
mányos elvárások is a nemzetközi térben, és ezek egyik 
forrása a Velencei Bizottság.

A Velencei Bizottságot elsősorban azért hozták létre, 
hogy alkotmányjogi asszisztenciát nyújtson a kelet-kö-
zép-európai államok számára a berlini fal leomlását kö-
vetően. A testület három alapértéke a demokrácia, az 
emberi jogok és a jogállamiság, amelyek értelmezése 
során tulajdonképpen egy transznacionális jogrend-
szert16 hozott létre. Utóbbi olyan formalizált jogi nor-
mák összessége, amelynek jelentését a hozzájuk kap-
csolódó szervezetek és szereplők autoritatív módon ha-
tározzák meg a nemzeti jogrendszerek fölött átívelő 
módon, mint ahogyan azt a Velencei Bizottság is teszi a 
véleményei és iránymutatásai révén. 2002 után pedig, 
amikor lehetővé vált, hogy az Európa Tanács részes ál-
lamain kívüli államok is a Velencei Bizottság tagjává 
váljanak, a testület transznacionális autoritása alkot-
mányossági és demokráciakérdések terén még tovább 
erősödött,17 amit csak tovább fokozott az Európai Bi-
zottsággal és az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezettel történő együttműködése.

A testület által vizsgált területeken persze más nem-
zetközi aktorok is megfogalmaznak standardokat.18 Így 
1990-ben a Velencei Bizottság megalakulásakor már lé-
tezett az Emberi Jogok Európai Bírósága, amelynek 

joggyakorlata ex post jelleggel képes korrigálni az elé 
kerülő problematikus egyezménysértéseket. Lényegé-
ben ezt egészítette ki a Velencei Bizottság, amely legin-
kább ex ante jelleggel működik, mivel az egyes államok 
előzetesen kérik a segítségét jogalkotási munkálataik 
során. E tevékenység célja az ún. európai alkotmányos 
örökség védelme, amelynek része az állami szuvereni-
tás tiszteletben tartása is. Ebből kiindulva a Velencei 
Bizottság nem mindent vagy semmit alapon javasol 
standardokat, hanem tiszteletben tartja az államok 
közti tradícióbeli különbségeket is. Így a komparatív 
munka célja nem a kizárólagos megoldás megtalálása, 
hanem működő modellek felmutatása.19 Sőt Bartole 
szerint az egyes európai standardoknak flexibiliseknek 
kell lenniük annak érdekében, hogy figyelembe tudják 
venni az egyes államok demokratizálódási szintjét, 
amelynek gyorsasága eltérő lehet. Mindezt pedig még 
tovább erősíti a tagországok növekvő földrajzi hetero-
genitása.20 Ezzel együtt e folyamat célja alapvetően az, 
hogy a Velencei Bizottság a standardok érvényesülését 
ne pusztán a nemzetközi jog részeként segítse, hanem 
azokat lehetőség szerint a nemzeti alkotmányok szint-
jére konvertálja.21 Ebből adódóan egyféle alkotmányjo-
gi konvergenciát, ha úgy tetszik, az alkotmányjog nem-
zetköziesítésének folyamatát hivatott elősegíteni. Te-
vékenysége tehát egyszerre sein és sollen jellegű: a Ve-
lencei Bizottság nem pusztán feltárja és leírja a létező 
alkotmányos modelleket, hanem ajánlásai révén for-
málja is az európai alkotmányos örökség tartalmát.22

3. A VELENCEI BIZOTTSÁG

A Velencei Bizottság létrehozása Antonio La Pergolá-
hoz, olasz európai ügyekért felelős miniszterhez köthe-
tő, aki ’80-as években vetette fel egy olyan testület lét-
rehozásának szükségességét, amely a demokrácia és a 
jogállam érvényesülését segítené. Ezért La Pergola 
1990-ben rendezett egy konferenciát Velencében az  
Európa Tanács tagjainak, ahova meghívták néhány ke-
let-európai állam képviselőjét is megfigyelőnek.23 
Mindez elvezetett a Velencei Bizottság létrehozásához, 
amelynek tagjai eredetileg csak az Európa Tanács ré-
szes államai lehettek.

A testület tevékenysége végül túlnőtte a régiót,24 így 
mára már globális hatása van. A 2002-ben elfogadott 
statútumnak köszönhetően az eredetileg 18 tagú szer-
vezet mára 61-re bővült olyan országokkal, mint Algé-
ria, Brazília, Chile, Izrael, Mexikó, Tunézia vagy az Ame-
rikai Egyesült Államok. Ezenkívül – jelenleg felfüggesz-
tett – társult tagsága van Fehéroroszországnak, van to-
vábbi négy megfigyelő tagja (Argentína, Japán, a Szent-
szék és Uruguay) –, és 5 speciális státussal rendelkező 
entitása: az Európai Unió, a Palesztin Nemzeti Hatóság, 
Dél-Afrika, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Irodája (OSCE/ODIHR), valamint az Amerikai Államok 
Szervezete (OAS).25 E léptékváltás az egész szervezet 
számára megújulást jelentett, mert miután a kelet-kö-
zép-európai államok nyugati integrációja révbe lát-
szott érni, a szervezetnek lényegében újra kellett fogal-
maznia a küldetését. Utóbbi eredménye, hogy a Velen-
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cei Bizottság évkönyvei szerint a testület a világ szá-
mos pontján aktív résztvevőjévé vált a kortárs alkot-
mányjogi diskurzusnak.26 

A szervezet állandó titkársága Strasbourgban talál-
ható, de a plenáris üléseket – évente négy alkalommal – 
a székhelyén, Velencében rendezik. A szakmai koordi-
nációért és előkészítésért a Titkárság felelős, amely el-
nökből, három alelnökből és négy további tagból áll, 
akiket két évre választanak. A legfontosabb témakörök 
vonatkozásában albizottságok működnek, amelyek 
megtárgyalják az egyes véleményeket és jelentéseket 
mielőtt azok a plenáris ülés elé kerülnének. Az alkot-
mánybíráskodásra (Joint Council on Constitutional  
Justice) és a demokratikus választásokra (Council for  
Democratic Elections) külön tanácsot hoztak létre, to-
vábbá létezik egy Tudományos Tanács is.

A testületi tagság feltételeit a statútum 2. cikke sza-
bályozza, amely szerint tag és póttag csak független 
szakértő lehet, akiket a tagállamok jelölnek négyéves, 
megújítható mandátumra, és akik semmilyen instruk-
ciót nem fogadhatnak el. A tagok tipikusan egyetemi 
professzorok, bírák vagy alkotmánybírák.27 Az államok 
képviselőinek viszonylagosan nagy száma és jelentős 
kvalifikáltsága egyben a szervezet teherbíró képessé-
gét és így elismertségét is előrevetíti, mivel relatíve 
nagy kapacitással rendelkezik párhuzamosan több 
vizsgálat lefolytatására is, szemben más nemzetközi 
szervezetekkel, amelyek adott esetben csak hosszabb 
idő elteltével képesek reagálni egy-egy alkotmányos je-
lentőségű problémára.28

A szervezet mandátuma teljesítése érdekében szá-
mos tevékenységet végez, amely tematikusan három 
nagy területen valósul meg: (i) jogállamiság, demokra-
tikus intézmények és alapjogok; (ii) alkotmánybírásko-
dás és bíráskodás; (iii) választások, népszavazások és 
politikai pártok. A demokratikus intézmények és az 
alapjogok terén kiemelendő a Velencei Bizottság alkot-
mányreformok során nyújtott közreműködése, amely-
be beletartozik adott esetben kész tervezetek megírása 
is. Ezen túlmenően külön megemlítendő a Velencei Bi-
zottságnak a jogállamiság európai értelmezését tisztá-
zó munkája,29 amely 2011-ben egy jelentés,30 2016-ban 
pedig a jogállamiság ellenőrző lista31 elfogadásában öl-
tött testet. 

Az alkotmánybíráskodás területén a Velencei Bizott-
ság az alkotmánybíróságok közti horizontális dialó-
gust igyekszik elősegíteni, amelynek részeként már 
1992-ben létrehozta a dokumentációs központját, majd 
az alkotmánybíróságok kapcsolattartóinak (liaison 
officers) hálózatát, akik hozzájárulnak az évi három-
szor megjelenő Bulletin on Constitutional Case-Law ki-
adásához és az intézmények gyakorlatát dokumentáló 
CODICES adatbázis feltöltéséhez.32 A Velencei Bizottság 
és az alkotmánybíróságok közti együttműködést a kap-
csolattartók éves minikonferenciája, a Joint Council for 
Constitutional Justice intézményesítette 2002-ben,33 
amit aztán tovább erősített az intézmények képviselői-
nek először 2009-ben Dél-Afrikában megrendezett 
Congress of the World Conference on Constitutional 
Justice eseménye.34 Utóbbi kongresszust ötödik alka-

lommal idén október 4–7. között tartották Balin, immár 
94 delegáció részvételével.35

Végül a harmadik tárgykört érintően a Council for 
Democratic Elections36 tevékenysége emelendő ki, 
amelynek tagja a Velencei Bizottságon kívül az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) és az Európa Ta-
nács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszu-
sa is. E formáció az OSCE/ODIHR-rel együttműködve a 
választójogi törvényeket véleményezi, iránymutatáso-
kat ad ki az ún. jó gyakorlatokat illetően, illetve képzé-
seket is szervez a választási folyamatban érintett sze-
mélyeknek.

Mindezek mellett, egy másik csoportosítás szerint a 
Velencei Bizottság tevékenysége négy kategóriába so-
rolható: normatív, konzultatív, mediációs, illetve edu-
katív.37 E típusok közül talán a legfontosabbnak a kon-
zultatív szerepkör nevezhető. E téren a Velencei Bizott-
ság – Roscoe Poundot parafrazálva38 – leginkább alkot-
mánymérnökösködést folytat:39 alkotmányszövegek-
kel, alkotmánymódosításokkal és alkotmányos jelentő-
ségű jogszabályokkal foglalkozik.40 Az egyes alkotmá-
nyozási folyamatokba néha közvetlen módon is bekap-
csolódik, mint például Moldvában vagy Tunéziában.41 E 
téren külön kiemelendő az a munka, amit a Velencei Bi-
zottság az ún. alkotmányos jelentőségű jogszabályok 
terén végez, mivel végső soron ezek azok, amelyek ki-
bontják egy-egy alkotmányos szabály normatív tartal-
mát. E téren a választási szabályok, a bírói szervezet-
rendszer vagy éppen az egyenlő bánásmód követelmé-
nye gyakran visszatérő témái a jelentéseknek.42 Véle-
ményeinek kikérése általában az alkotmányok, illetve 
egyéb jogszabályok megszövegezése időszakában, 
vagyis ex ante, ha úgy tetszik, preventív jelleggel törté-
nik, de előfordul, hogy már elfogadott szövegeket kell 
megvizsgálnia.43 A Velencei Bizottság előzetes bekap-
csolódása a folyamatokba lényegében a konstruktív 
hozzáállás, az együttműködő alkotmányosság műkö-
désének a jele, amely dialógus útján teszi lehetővé az 
álláspontok kifejtését és az érintett nemzeti norma kö-
zelítését az európai standardokhoz.44 

Egyes esetekben normatív tevékenységet is végez a 
testület. E körbe sorolhatók a nemzeti kisebbségek vé-
delme45 terén létrehozott egyezménytervezetek, ame-
lyek elvezettek az Európa Tanács 1998-ban hatályba lé-
pett keretegyezményének megszületéséhez.46 De ebbe 
a körbe sorolhatók az olyan általános jellegű jelentések, 
mint amilyen például a külpolitika alakításának jogi 
alapjairól47 vagy éppen az államutódlás állampolgár-
ságra történő hatásáról szóló jelentés.48

Mediációs tevékenységre akkor kérik fel a Velencei 
Bizottságot, amikor egy alkotmányos válsághelyzet to-
vábbi mélyülését szükséges megakadályozni. Ez tör-
tént 1997-ben a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársa-
ság parlamentjének feloszlatását követően, illetve 
1998-ban Albániában, ahol az Alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek nyilvánított egy, az alkotmánybírósá-
got érintő alkotmánymódosítást, amire reakcióként a 
Parlament a testület működését felfüggesztette. Ezek-
ben az esetekben a Velencei Bizottság egy kvázi külső, 
de közvetlen alkotmánybírósági szerepet ölt magára, 
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és az alkotmány értelmezésével oldja fel az alkotmá-
nyossági helyzetet.49

Végül a negyedik, az edukatív célú tevékenységek50 
közé tartoznak az alkotmánybíróságok közti horizon-
tális érintkezések facilitálása, mint amilyen az említett 
CODICES adatbázis létrehozatala. Emellett egyes, több-
ször felbukkanó kérdéskörök esetén előfordul, hogy a 
Velencei Bizottság szakmai képzéseket, ún. UniDem 
szemináriumokat51 szervez, amelynek célja a demokra-
tikus kultúra mélyítése.  E szemináriumok eredményei 
a Science and Technique of democracy sorozatban52 je-
lentek meg. A képzési témák között kiemelt szerepet 
kap például a kisebbségvédelem, a föderalizmus vagy a 
pártfinanszírozás. 

A Velencei Bizottság által elfogadott dokumentumok 
kétfélék lehetnek: általánosak és országspecifikusak. 
Az általános írások tematikusan jönnek létre a korábbi 
országspecifikus jelentésekben foglalt megállapítások 
kompilálásával, amelynek célja, hogy az egyes államo-
kat érintő állásfoglalások közti konzisztenciát is meg-
teremtsék.53 

Az így létrejövő dokumentumokat a testület saját 
kezdeményezésre is elfogadhatja, ugyanakkor a leg- 
gyakrabban előforduló eset az, amikor az arra jogosult 
intézmény vagy állam kéri fel a Velencei Bizottságot an-
nak megalkotására. A Statútum 3.2. cikke szerint „[a] 
Bizottság a megbízatásán belül a Miniszteri Bizottság, 
a Parlamenti Közgyűlés, a Helyi és Regionális Kong-
resszus, a főtitkár, illetve valamely, a Bizottság munká-
jában részt vevő állam vagy nemzetközi szervezet vagy 
testület kérésére nyilvánít véleményt. Ha egy állam egy 
másik államot érintő kérdésben kér véleményt, a Bi-
zottság tájékoztatja az érintett államot, és amennyiben 
a két állam nem ért egyet, a kérdést a Miniszteri Bizott-
ság elé terjeszti.” Ezen túlmenően arra is van lehetőség, 
hogy a Miniszteri Bizottságon keresztül olyan állam 
kezdeményezze a Velencei Bizottság véleményét, amely 
nem tagja a szervezetnek.

Az esetek többségében ugyanakkor a Velencei Bizott-
ság eljárását vagy maguk az érintett államok kezdemé-
nyezik, vagy pedig az Európa Tanács intézményei – el-
sősorban a Parlamenti Közgyűlés Monitoring Bizottsá-
ga – az ellenőrző feladatkörük keretében. E megkeresé-
sek két okból is jelentősek. Egyrészt azért, mert végső 
soron ezek határozzák meg a létrehozandó vélemény 
hatályát, a vizsgálat tárgyát. Másrészt pedig azért, 
mert jóval nagyobb a valószínűsége a véleményben fog-
laltak követésének, ha az állam maga kezdeményezte a 
vélemény létrehozását, szemben azzal, amikor egy kül-
ső aktor ellenőrző tevékenysége idézi elő az adott do-
kumentum megszületését.

Az eljárás54 kezdeményezését egy, a testület 4-6 tagjá-
ból álló munkacsoport felállítása követi, akik az ügyben 
a jelentéstevő szerepet fogják betölteni. A munkájukat a 
Titkárság támogatja a szükséges információkkal, jog-
szabályokkal, egy javasolt menetrenddel és végső soron 
az elkészült jelentések egybefésülésével, amit aztán 
megköröztetnek a munkacsoport tagjai között a kon-
szenzusos álláspont elérése érdekében. A jelentéstevők, 
amennyiben ehhez az hozzájárul, rendszerint ellátogat-
nak a vizsgálat tárgyát képező államba is, amelynek so-

rán az illetékes állami és a nem állami szereplőkkel is 
találkoznak a vizsgált kérdéskör kontextusának jobb 
megértése érdekében. Az így létrejött véleményterveze-
tet legkésőbb két héttel a plenáris ülést megelőzően 
megküldik a Velencei Bizottság összes tagjának, vala-
mint az érintett államnak, és még a plenáris ülést meg-
előzően az illetékes albizottság is megvitatja. Végül a 
plenáris ülésen a jelentéstevők egyike bemutatja a ter-
vezetet, amelyet az illetékes állam képviselője kommen-
tálhat az általános vitát megelőzően. Ennek hossza ösz-
szefüggésben áll azzal, hogy a napirenden lévő véle-
ményt ki kezdeményezte, mivel életszerű, hogy az állam 
által kért segítség esetén kevesebb ellenvetés merül fel, 
mint az ellenőrző funkció révén kezdeményezett véle-
mények vonatkozásában. Végül az elfogadott véleményt 
közzéteszik a Velencei Bizottság honlapján.

Az eljárás során végig kulcsfontosságú a dialógus 
fenntartása a nemzeti hatóságok és a nemzetközi szak-
értők között, és végső soron ezt erősítik az országláto-
gatások is. Mindez egy állandó interakciós folyamatot 
eredményez a nemzetközi jogi tér és a nemzeti jogrend-
szer között55 azzal, hogy a folyamat végén a vélemény-
ben foglalt javaslatok – a dialógusra épülő működés-
módnak megfelelően – nem kikényszeríthetőek, így az 
adott állam belátásán múlik annak követése. Ahogy a 
Bizottság fogalmaz, „nem törekszik a véleményeiben 
megfogalmazott megoldások erőltetésére. Inkább a 
párbeszédre épülő, nem irányító jellegű megközelítést 
alkalmazza, és megosztja más tagállamok tapasztala-
tait és gyakorlatát.”56

4. HATÁSOK

A Velencei Bizottság véleményei nem rendelkeznek kö-
telező erővel, a javaslatok megfogadása önkéntes jel-
legű. Arra vonatkozólag, hogy az államok mennyiben 
követik a Velencei Bizottság véleményeiben foglaltakat, 
sajnos nem áll rendelkezésre semmilyen szisztemati-
kus kimutatás. Egyes szerzők optimista módon úgy vé-
lik, hogy az államok mindig igyekeznek megfelelni az 
általuk kezdeményezett véleményeknek,57 más állás-
pontok azonban szkeptikusabbak.58 Minthogy valóban 
nincs rendszeres utánkövetés a Velencei Bizottság ré-
széről,59 ezért csak elméleti feltevésekkel élhetünk a 
vélemények követését illetően. 

Így feltehetőleg erősítheti a vélemények követését a 
vizsgálattal érintett államok kritikaérzékenysége. Mi-
ért tartják be ugyanis az államok a nemzetközi jogi kö-
telezettségeket kényszerítő mechanizmus nélkül is? 
Guzman szerint 3 „R” alapján értelmezhető a nemzet-
közi jog azon sajátossága, amiért azt az egyes államok 
akkor is követik, ha nincs rájuk vonatkozó külön szank-
ciós mechanizmus. Az első R a viszonosság (recipro-
city), a második a megtorlás (retaliation) és a harmadik 
a hírnév vagy köztisztelet (reputation).60 Ezek azok az 
elemek, amelyekhez negyedik „R”-ként tehetjük hozzá a 
nemzetközi interakciók repetitív jellegét, amelyek 
együttesen képesek biztosítani azt, hogy az egyes álla-
mok a koordinált viselkedésben, a kooperációban le-
gyenek érdekeltek. A Velencei Bizottság dialógusra 
épülő munkamódszere tekintetében az első két „R” 
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nem vehető számításba, így marad a reputációs faktor, 
illetve a szervezet meggyőző ereje. Ebben a tekintetben 
a nemzetközi elvárások betartását erőteljesen befolyá-
solja az azt megfogalmazó nemzetközi szervezet presz-
tízse. Az állásfoglalások, vélemények ugyanis tulajdon-
képpen információs értékkel rendelkeznek a vizsgált 
nemzetközi partner kooperációra való hajlandóságá-
ról, vagyis a vélemények a nemzetközi közösség per-
cepcióját formálják a vizsgált állammal, illetve annak 
kormányával kapcsolatosan.61 Ily módon, minthogy a 
Velencei Bizottság globálisan elismert szakértelemmel 
rendelkezik az alkotmányos demokráciák probléma-
térképét illetően, véleményeinek önkéntes követésére 
nagy valószínűséggel apellálhat akár már az adott véle-
mény elfogadását célzó eljárásban is.62

Ezzel együtt a nemzetközi elvárásoknak való megfe-
lelést a reputáción kívül más elemek is befolyásolják, 
mint például az azzal elérhető hasznok és a valószínű-
síthető hátrányok egymáshoz viszonyított aránya, 
amelynek részeként az állam a reputációs hatásokat is 
mérlegre teheti.63 Csalóka lehet ugyanakkor a vélemé-
nyek formális követése, amennyiben annak lényege 
nem köszön vissza az alkotmányos gyakorlatban. Ez 
azt is jelenti, hogy a minden pontjában megfogadott és 
jogalkotás révén a nemzeti jogrendszer részévé tett 
szempontok tényleges érvényesülését befolyásolni tud-
ja az adott állam alkotmányos kultúrája, a közigazgatás 
működőképessége vagy a bíróságok függetlensége. A 
formális normakövetés önmagában ugyanis nem jelent 
garanciát, ahogy arra Bartole is felhívta a figyelmet, 
amire példaként a nyugati integráció egykori éllovasa-
it, Magyarországot és Lengyelországot hozza, amely or-
szágok új alkotmány elfogadása nélkül is jóval koráb-
ban tudtak megfelelni az Európa Tanácsba történő be-
lépés kritériumainak, mint a formai értelemben felké-
szült és új alkotmányt elfogadó Románia és Bulgária.64

Egy további szempontként lehet számításba venni a 
vélemény kezdeményezőjének kilétét, mert mint már 
említettem, vélhetően nagyobb lehet a követési hajlan-
dóság az olyan szövegek esetében, amelyet maga az ál-
lam kezdeményez az alkotmányjogi asszisztencia kere-
tében, szemben azokkal, amelyeket más aktorok kezde-
ményeznek az ellenőrző funkciójuk révén. Utóbbi eset-
kör nehézsége, hogy például a Parlamenti Közgyűlés Mo-
nitoring Bizottságának előterjesztése alapján hozott vé-
leményben foglaltak könnyedén találkozhatnak az aktu-
ális ellenzék álláspontjával, ezért az így létrejött vélemé-
nyek óhatatlanul is politikai csatározások részévé vál-
nak, ami nem segíti az önkéntes végrehajtásukat.

A hazai alkotmányozási folyamatok esetében mind 
1995-ben, mind pedig 2011-ben a Kormány kezdemé-
nyezésére indult el a Velencei Bizottság eljárása, ezt kö-
vetően azonban többségében az Európa Tanács szervei 
kérték fel a testületet véleményformálásra. 2011-ben a 
Kormány nevében eljáró külügyminiszter ugyanakkor 
nem az alkotmány koncepciójával vagy tervezetével, 
hanem három célzott kérdéssel65 kereste meg a Velen-
cei Bizottságot, ami egyben le is szűkítette a testület 
vizsgálati spektrumát. A feladatot három jogászpro-
fesszor (Hanna Suchovka, Lengyelország; Kaarlo Tuori, 
Finnország; Jan Velaers, Belgium), egy volt és egy akkor 

hivatalban lévő alkotmánybíró (Wolfgang Hoffmann- 
Riem, Németország; Christoph Grabenwarter, Auszt-
ria) kapták meg, akik aztán az elfogadott Alaptörvény-
ről a Parlamenti Közgyűlés Monitoring Bizottsága és 
2013-ban az Alaptörvény negyedik módosításáról is 
véleményt nyilváníthattak az Európa Tanács főtitkára 
kezdeményezésére. Az utolsó, célzottan az Alaptörvény 
módosítását vizsgáló jelentés az Alaptörvény kilence-
dik módosítását érintette, amelyet ismét a Parlamenti 
Közgyűlés Monitoring Bizottsága kezdeményezett 
2021 elején. 

Nehéz ugyanakkor tesztelni azt a hipotézist, hogy az 
állam által kezdeményezett jelentés nagyobb fogadó-
készségre talált-e, mert a külügyminiszter által feltett 
három kérdés vonatkozásában elfogadott vélemény és 
az alkotmánytervezet parlamenti benyújtása időben 
szorosan összecsúszott, bár kétségtelen, hogy a három 
kérdés vonatkozásában kapott válasz és az Alaptör-
vény szövege közt bizonyos fokú összhang kimutatha-
tó.66 A többszöri vizsgálat ugyanakkor azzal az előny-
nyel jár (a kezdeményező személyétől függetlenül), 
hogy az egymást követő vélemények megmutatják, va-
jon az adott állam megfogadta-e a testület egyes koráb-
bi javaslatait. Így, a magyar Alaptörvénnyel kapcsola-
tos véleményekben rendre visszatérnek például az eljá-
rási kérdések, a jogalkotás transzparenciája, és az is 
észrevehető, hogy az ismételten előkerülő, kritika tár-
gyát képező elemek esetében a Velencei Bizottság egy-
re szigorúbban fogalmaz.67 

Változott ugyanakkor az Alaptörvény szövege a ne-
gyedik módosítást követően, amelyet részben az indo-
kolhatna, hogy a Velencei Bizottság vizsgálatát két nap 
késéssel a magyar Kormány külügyminisztere is kez-
deményezte.68 A véleményben foglalt megállapítások-
hoz képest azonban olyan kevés helyen módosult az 
Alaptörvény szövege, hogy a változtatásokat vélhetően 
nem lehet önmagában a Velencei Bizottság véleményé-
re visszavezetni, és így a kezdeményező személyére vo-
natkozó feltevést ismét nem lehet sem cáfolni, sem 
megerősíteni az Alaptörvény ötödik módosításával. 

További magyarázatként vehető ugyanakkor számí-
tásba az, hogy erősítheti a vélemények „erejét”, ameny-
nyiben más nemzetközi szereplők is magukévá teszik a 
Velencei Bizottság megállapításait, mivel ilyen esetben 
a testület más, adott esetben szankció kivetésére, tehát 
az álláspont kikényszerítésére is képes szervezet ár-
nyékában tud tevékenykedni. Ilyen szereplő lehet az 
Európa Tanács valamely másik szerve (például az Em-
beri Jogok Európai Bírósága69) vagy az EU valamely in-
tézménye (például az Európai Bizottság), amely a saját 
intézményi mechanizmusai révén párhuzamos eljárás 
alá vonhatja az érintett államot. E viszonyok két irány-
ban is értelmezhetők: nemcsak a Velencei Bizottság 
profitál abból, ha véleményeinek más nemzetközi akto-
rok súlyt adnak, hanem az azt felhívó szervezetek is le-
gitimációs forrást70 találnak a Velencei Bizottság véle-
ményeiben annak reputációs ereje miatt.71 

Az Európai Unióval történő kooperációnak a 2005-
ben az Európa Tanács állam- és kormányfői által ki-
adott varsói deklaráció az alapja.72 A kapcsolatok for-
malizálódását először az Európai Bizottság jogi szolgá-
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latának részvétele jelentette a Velencei Bizottság ple-
náris ülésein, amely később kiegészült az Európai Kül-
ügyi Szolgálat, illetve a bővítéspolitikával foglalkozó 
főigazgatóság képviselőinek részvételével is. Ezzel pár-
huzamosan az Európai Bizottság formálisan is felkér-
heti a Velencei Bizottságot egyes monitoringtevékeny-
ségek ellátására. Az első ilyen kérés a bosznia-hercego-
vinai bírósági rendszer függetlenségét érintette 2011-
ben,73 egy másik fontos eset pedig Szerbia tagjelölti stá-
tusának megítélése volt. A Velencei Bizottság tulajdon-
képpen részt vett az összes jelentős szerbiai közjogi 
jogszabály kidolgozásában, az Európai Bizottság éves 
jelentései pedig rendre bemutatták a Velencei Bizott-
ság álláspontját Szerbia felkészültségének értékelése-
kor.74 Sőt a tagjelölti státusz 2011-es pozitív véleménye-
zésekor az Európai Bizottság a Velencei Bizottság rész-
vételére alapozta álláspontját, megelégedve azzal, hogy 
a szerb hatóságok elkötelezték magukat a Velencei Bi-
zottsággal folytatott konzultáció révén a szükséges re-
formlépések megtételére.75 Ezt követően Szerbia 2012-
ben megkapta a tagjelölti státust.

Mindemellett az EU tagállamai esetében is felmerült a 
Velencei Bizottság autoritásának felhívása az ún. kop-
penhágai dilemma megoldására. Ennek lényege, hogy a 
csatlakozást követően az Európai Unió intézményeinek 
elvileg nem állt rendelkezésére hatékony, illetve bejára-
tott eszköztár arra vonatkozólag, hogy a klubtagság 
alapvető szabályait, az EU alapvető értékeit átfogóan ki 
tudja kényszeríteni.76 Talán ennek is köszönhető, hogy 
az évek során az uniós értékek védelméről szóló diskur-
zusban a Velencei Bizottság vált az egyik fő hivatkozási 
alappá az Európai Parlament által elfogadott jelentések-
ben,77 illetve a 7-es cikkely szerinti eljárásban mind Ma-
gyarország,78 mind pedig Lengyelország esetében.79 Úgy 
tűnhet, hogy részben a Velencei Bizottság ezen tevé-
kenysége vezethetett el az Alaptörvény ötödik módosí-
tásához is, amelyben három területen az alkotmányozó 
visszavonta a negyedik módosítás által az Alaptörvény-
be emelt szabályokat.80 Ugyanakkor fontos számításba 
venni azt is, hogy a testület véleményében foglaltak egy 
részét az Európai Bizottság jelzése erősítette fel, amely-
nek értelmében három, az uniós jog szempontjából 
problémás területen az Európai Bizottság vizsgálatot 
indít,81 amelyek aztán potenciálisan kötelezettségsze-
gési eljáráshoz vezethetnek el. E bejelentést követte az 
Alaptörvény ötödik módosítása, amelynek indokolása 
nyíltan fel is vállalta az európai viták semlegesítésének 
misszióját: „Az Alkotmánybíróság 12/2013. (V. 24.) AB 
határozata eredményeképpen Magyarországon az új 
Alaptörvény körüli viták időszaka lezárult. Ennek meg-
felelően indokolt, hogy az alkotmányos viták a nemzet-
közi kötelezettségeinkkel összhangban is nyugvópontra 
jussanak. A Kormány ezért annak érdekében, hogy egyes 
alkotmányos kérdések a továbbiakban ne szolgálhassa-
nak ürügyként Magyarország elleni támadásokhoz, az 
eredeti szándékoktól nem eltérve az ország gazdasági 
stabilitását és az államadósság csökkentését biztosító, 
az európai együttműködési kötelezettségeinkkel össz-
hangban álló más megoldást javasol az előre nem látható 
fizetési kötelezettségek teljesítésének esetére, valamint 
javasolja, hogy az eljáró bíróság kijelölésének jogintéz-

ménye helyett más módon legyen biztosítható a bírósá-
gok egyenletes ügyterhelése [kiemelések tőlem: OE]”.82 
Az így kivezetett alaptörvényi szabályok éppen azokra 
az elemekre terjedtek ki, amelyeket az Európai Bizott-
ság is kifogásolt, ugyanakkor a Velencei Bizottság véle-
ményében foglalt további észrevételeket – például a sar-
kalatos törvények nagy száma tekintetében83 – nem ak-
ceptálta az alkotmányozó. 

Az Európai Bizottság szerepén túlmenően érdemes 
röviden utalni a Velencei Bizottság és az Európai Unió 
Bírósága [EUB] közti kapcsolatra is. E tekintetben sze-
mélyi kötődések is találhatók, így rögtön az alapító, ko-
rábban alkotmánybíró, majd az olasz Alkotmánybíró-
ság elnöke, Antonio La Pergola is főtanácsnokként, 
majd bíróként is szolgált az EUB-n. Az uniós jog ugyan-
akkor kevésbé vált a Velencei Bizottság számára az eu-
rópai standardok forrásává, ami érthető az eltérő föld-
rajzi léptékből adódóan. Ezzel együtt előfordult olyan 
eset, hogy a Velencei Bizottság az EUB egyes döntéseire 
hivatkozott,84 és fordítva is található elvétve olyan pél-
da, amikor az EUB idézte fel a Velencei Bizottság állás-
pontját.85 Ilyen esetek voltak legújabban a Magyaror-
szág és Lengyelország által megtámadott, az EU költ-
ségvetésének védelmét szolgáló rendelet86 érvényessé-
géről szóló ítéletek, amelyek a jogállamisági ellenőr-
zőlistára utalnak,87 minthogy maga a rendelet pream-
bulumának (16)-os pontja88 is hivatkozik a Velencei Bi-
zottsággal történő konzultációs lehetőségre.89

A Velencei Bizottság álláspontjának felerősítése kö-
rében az Európai Unió intézményein kívül fontos utalni 
az Európa Tanács más szerveinek tevékenységére is,90 
így főként a Parlamenti Közgyűlésre és az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára. 

Mindenekelőtt érdemes hangsúlyozni, hogy az Euró-
pa Tanács szervei esetében is kölcsönös jellegű a hivat-
kozási láncolat, ugyanis a Velencei Bizottság vélemé-
nyei nagymértékben támaszkodnak az EJEB döntései-
re, de az olyan jogi kötőerővel nem bíró dokumentu-
mokra is, amilyenek a Miniszteri Bizottság és a Parla-
menti Közgyűlés ajánlásai vagy az EBESZ-szel közösen 
elfogadott iránymutatások. Értelemszerűen akkor, 
amikor a vélemény tárgya egy alapjogi kérdés, akkor 
nagyobb arányban jelennek meg EJEB-döntések a jelen-
tésekben, mint más témák esetében. Mindez azt is je-
lenti, hogy bár a Velencei Bizottság véleményei soft law 
jellegű dokumentumok,91 azokban valójában kevered-
nek a soft law és a hard law elemek.92 A Velencei Bizott-
ság ugyanis erőteljesen épít az EJEB gyakorlatára az ún. 
európai standardok beazonosítása körében, és ezek az 
EJEB-döntésekben foglalt (minimum)követelmények 
valójában hard law elemek az Európa Tanács tagjai szá-
mára az Egyezmény 46. cikk (1) bekezdése értelmében, 
amely szerint „a Magas Szerződő Felek vállalják, hogy 
betartják a Bíróság végső döntéseit, amelyben félként 
szerepelnek.” Mindehhez kapcsolódóan a Scozzari-ügy-
ben93 az EJEB hozzátette, hogy ez nem pusztán a pénz-
ügyi kompenzáció megfizetésére vonatkozik, hanem a 
jogsértést kiváltó okok megszüntetésére is. 

Fordított viszonylatban a Parlamenti Közgyűlés ha-
tározatai is gyakran építenek a Velencei Bizottság meg-
állapításaira. Így, bár a Parlamenti Közgyűlés az Alap-
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törvény negyedik módosítását követően,94 majd rá két 
évre95 sem indított monitoringeljárást Magyarország 
ellen, határozatában felsorolta a Velencei Bizottság leg-
fontosabb megállapításait. 2017-ben maga a Parlamen-
ti Közgyűlés kezdeményezte a Velencei Bizottság vizs-
gálatát a felsőoktatási törvény módosítását követően,96 
és végül az első jelentéshez képest tíz évvel később, 
2022. október 12-én – több ponton is támaszkodva a 
Velencei Bizottság által az Alaptörvény elfogadását kö-
vetően kibocsátott jelentésekre – elrendelte a monito-
ringeljárást is.97

Ami a Velencei Bizottság és az EJEB kapcsolatát illeti, 
az EUB-hoz hasonlóan érdemes röviden utalni a két tes-
tület közti személyes kapcsolódásokra, jelesül a Velen-
cei Bizottság tagjai és az EJEB bírái közti átjárásra. Ez 
mindkét irányba működik: egyesek, mint például Franz 
Matscher, Peter Jambrek vagy Pieter van Dijk EJEB-bírói 
pályafutásuk után kerültek a testületbe; mások eseté-
ben ez fordítva történt, és a velencei bizottságbeli tag-
ság, illetve póttagság előzte meg a bírói pozíciót, ahogy 
Paczolay Péter, illetve Angelika Nussberger esetében.98

Nemcsak a Velencei Bizottság épít erőteljesen az EJEB 
döntéseire, hanem újabban az is megfigyelhető, hogy az 
EJEB hivatkozza, ezáltal pedig közvetetten érvényre jut-
tatja a Velencei Bizottság egy-egy megállapítását, sőt az 
Egyezmény 36. cikk (2) bekezdése értelmében az EJEB 
néha felhívja a Velencei Bizottságot amicus curiae be-
nyújtására is.99 E folyamatot a bíróság a Demir és Bayka-
ra kontra Törökország ügyben a következőképpen ösz-
szegezte: „Az Egyezmény által biztosított jogok és sza-
badságok pontos hatályának értelmezése érdekében a 
Bíróság például felhasználta a Joggal a Demokráciáért 
Európai Bizottság (»Velencei Bizottság«) munkáját.”100 

A szakirodalom szerint a Velencei Bizottság legna-
gyobb hatása a közérdekű adatokhoz való hozzáférés 
terén érvényesült,101 amelyet az EJEB a véleménysza-
badság értelmezésével vezetett le egy Magyarország-
gal kapcsolatos ügyben,102 egyetértve a Velencei Bizott-
ság korábban e tárgykörben elfogadott véleményé-
vel.103 Ezen túlmenően, 2021 decemberéig már 260 
olyan ügy található, amelyekben az EJEB hivatkozta a 
Velencei Bizottság valamely dokumentumát. A testület 
honlapján található statisztika értelmében 2019-ben 
13, 2020-ban 14 ítéletben történt hivatkozás a Velencei 
Bizottság egyes dokumentumaira.104 A Velencei Bizott-
ság állásfoglalására támaszkodó döntések körében ma-
gyar ügyek is szerepelnek, ilyen a Tatár és Fáber ügy 
(2012. június 12.), Magyar Keresztény Mennonita Egy-
ház és mások ügye (2014. április 8.), Karácsony és má-
sok ügye (2016. május 17.), a Baka-ügy (2016. június 
23.), az ATV Zrt. ügye (2020. július 28.),105 illetve a Sza-
bó és Vissy ügy (2016. január 12.), ahol egy különvéle-
ményben jelent meg a Velencei Bizottság véleménye.

5. KONKLÚZIÓ

A Velencei Bizottság véleményei ún. soft law jogi eszkö-
zöknek tekinthetők, vagyis nem áll mögöttük semmifé-
le kikényszerítési mechanizmus. Ennek ellenére a tes-
tület által közreadott dokumentumokat mérvadónak 
tekintik az államok, aminek legfőbb oka a szervezet 

transznacionális autoritása,106 valamint a többszintű 
alkotmányosság működésmódja: a Velencei Bizottság 
véleményei azt hivatottak jelezni, melyek a nyugati de-
mokráciaklubba tartozás alapvető szabályai. Aki tehát 
arról kívánja meggyőzni a nemzetközi közvéleményt, 
hogy ő joggal tartozik ebbe a körbe, az követni fogja a 
testület véleményeit mindenféle kikényszerítő mecha-
nizmus nélkül is.107 Mindemellett a Velencei Bizottság 
megállapításait egyre többször hivatkozzák más nem-
zetközi szervezetek, ami szintén az álláspontjának erő-
sítését segíti. E hatalmas előny ugyanakkor egyben 
hátrányt is jelenthet, amennyiben a szankciót alkal-
mazni képes szervezetek „előretolt helyőrségeként” 
tűnhet fel a testület, és ez épp azt a flexibilis, dialógusra 
építő imázst veszélyeztetheti, ami olyannyira jó szívvel 
meghallgatott partnerré tette a Velencei Bizottságot.

A szervezet e működése az alkotmányos konvergen-
cia ígéretét testesíti meg azáltal, hogy az alkotmány-
mérnökösködés ideája transzformatív hatással jár a de-
mokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok triászán 
alapuló nyugati világhoz csatlakozni kívánó államok-
ra.108 Ebben a tekintetben az egyre tovább terebélyese-
dő, a szakirodalomban Rule of Law crises címen jelen 
lévő vita egyik fő tanulsága éppen az lehet, hogy meg-
mutatja a dialógusra és az együttműködés eszméjére 
épülő nemzetközi rendszer, a többszintű alkotmányos-
ság korlátait és lassúságát is.109 Mindezt a Velencei Bi-
zottság 2011-ben egy Albániát érintő véleményben úgy 
fogalmazta meg, ti. hogy az intézményi megoldásokon 
felül bármiféle javulás csakis az attitűdök és az alkot-
mányos gyakorlat révén érhető el, amelyre, még ha az 
adott körülmények között nem is látszott kézzelfogha-
tó megoldás, törekedni szükséges.110 Az egész többszin-
tű alkotmányosság filozófiája ugyanis az együttműkö-
dési szándék feltételezésére épül, vagyis arra, hogy 
már önmagukban az egyes véleményezési vagy moni-
toringeljárások kezdeményezése egyféle jelként érvé-
nyesül, amelyre válaszként a félreértéseket eloszlatni, 
illetve a problémás kérdéseket biztosan korrigálni 
akarják az érintett államok.

Valentina Volpe szerint, miközben a testület techni-
kai jellegű asszisztenciának nevezi a tevékenységét, az 
európai alkotmányosság archetípusát ajánlja a demok-
ratizálódó államok figyelmébe, ami lényegében a 
népszuverenitás, a többségi demokrácia megszelídíté-
sére épül.111 Mindezt a Velencei Bizottság Romániával 
összefüggésben – és a negyedik Alaptörvény-módosí-
tásról írt véleményében is beidézve – a következőkép-
pen fogalmazta meg: „[ú]gy tűnik, hogy egyes felek 
azon a véleményen vannak, hogy minden, ami az Alkot-
mány betűje szerint megtehető, az elfogadható is.  
A mögöttes gondolat az lehet, hogy a többség bármit 
megtehet, mert ő a többség. Ez nyilvánvalóan a demok-
rácia téves felfogása. A demokrácia nem redukálható a 
többség uralmára; a többségi uralmat az alkotmány és 
a törvény korlátozza, elsősorban a kisebbségek érdeke-
inek védelme érdekében. Természetesen a többség irá-
nyítja az országot az adott törvényhozási időszak alatt, 
de nem szabad alávetnie a kisebbséget; kötelessége 
tiszteletben tartani azokat, akik elvesztették a legutób-
bi választásokat.”112
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Volpe kérdése ezzel összefüggésben az, hogy lehet-e 
pusztán technikainak látni valamit, ami annyira im-
manensen politikai jellegű, mint egy alkotmány. Tény 
és való: az alkotmányok szövegezése valóban előzetes 
elköteleződést fogalmaz meg,113 és éppen ilyen elköte-
leződés volt ’89–90-ben az ún. liberális-konzervatív 
konszenzus,114 vagyis az alkotmányos demokrácia meg-
honosításának vágya Közép-Európában, amelyet két 
tényező is motivált: a félelem a múlttól, vagyis az auto-
riter rendszerek megismétlődésétől, illetve a vágyott 
jövő, a fejlett nyugati demokráciákhoz történő felzár-

kózás. E kereteken belül úgy vélem, hogy a Velencei Bi-
zottság tevékenysége értelmezhető technikai munka-
végzésként, amikor elemzi az egyes alkotmányjogi 
megoldásokat és a többség zsarnokságát korlátozó in-
tézményi elrendezéseket keres. Ez nem jelenti azt, hogy 
az egyes vélemények ne volnának szakmailag vitatha-
tók, de csakis az alkotmányos demokrácia fogalmi ke-
retein belül. Lehet tehát kritizálni az egyes véleménye-
ket, de a kereteket nem, mert az lényegében a rendszer-
váltás idején kialakított alkotmányos és nemzetközi 
rendszer erózióját idézheti elő.115 
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Dokumentum 
száma Elfogadás ideje Kezdeményező Vizsgált jogi aktus

1059/2021
CDL-AD(2021)050

2021. 12. 13. Az Európa Tanács Egyenlőségi és Megkü-
lönböztetésmentességi Bizottsága

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szi-
gorúbb fellépésről, valamint a gyermekek 
védelme érdekében egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény

1051/2021
CDL-AD(2021)034

2021. 10. 18. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Kötelezettségek és Kötelezettségvállalások 
Tiszteletben Tartásának Bizottsága (Moni-
toring Bizottsága)

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2020. évi CLXV törvény

1040/2021
CDL-AD(2021)039

2021.10.18. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

Az egyes választási tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2020. évi CLXVII. törvény

1050/2021
CDL-AD(2021)036

2021. 10. 16. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Kötelezettségek és Kötelezettségvállalások 
Tiszteletben Tartása Bizottságának (Moni-
toring Bizottság) elnöke

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2020. évi CLXV törvény

1035/2021
CDL-AD(2021)029

2021.07.02. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Kötelezettségek és Kötelezettségvállalások 
Tiszteletben Tartása Bizottságának (Moni-
toring Bizottsága) elnöke

Magyarország Alaptörvényének kilence-
dik módosítása és a módosítást megelőző 
Alaptörvény

943/2018
CDL-AD(2019)004

2019.03.19. Magyarország igazságügyi minisztere A közigazgatási bíróságokról szóló 2018. 
évi CXXX. törvény és a közigazgatási bíró-
ságokról szóló törvény hatálybalépéséről 
és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. 
évi CXXXI. törvény

941/2018
CDL-AD(2018)035

2018.12.17. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Jogi és Emberi Jogi Bizottságának elnöke

Az egyes adótörvények és más kapcsoló-
dó törvények módosításáról, valamint a 
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi  
XLI. törvény

919/2018
CDL-AD(2018)013

2018.06.25. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Jogi és Emberi Jogi Bizottságának elnöke

A „Stop Soros” törvénycsomag

891/2017
CDL-AD(2017)022

2017.10.09. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. 
évi XXV. törvény

889/2017 
CDL-AD(2017)015

2017.06.20. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése A külföldről támogatott szervezetek átlát-
hatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 
tervezete

798/2015
CDL-AD(2015)015

2015.06.22. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése A médiaszolgáltatásokról és a tömegkom-
munikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tör-
vény és a sajtószabadságról és a médiatar-
talmak alapvető szabályairól szóló 2010. 
évi CIV. törvény

720/2013
CDL-AD(2013)012

2013.06.17. Az Európa Tanács főtitkára, ill. két nappal 
később Magyarország külügyminisztere

Magyarország Alaptörvényének negyedik 
módosítása

672/2012 
CDL-AD(2012)023

2012.10.18. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény

683/2012
CDL-AD(2012)020

2012.10.15. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

Azok az igazságszolgáltatásról szóló sarka-
latos törvények, amelyek a Velencei Bizott-
ság CDL-AD(2012)001. számú véleménye 
után kerültek módosításra
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671/2012
CDL-AD(2012)011

2012.06.19. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

A magyar állampolgárságról 1993. évi  
LV. törvény

668/2012
CDL-AD(2012)008

2012.06.19. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. tör-
vény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és 
más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról 
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi 
CLXIV. törvény

665/2012
CDL-AD(2012)009

2012.06.19. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
Monitoring Bizottságának elnöke

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi 
CLI. törvény

664/2012
CDL-AD(2012)004

2012.03.19. Az Európa Tanács főtitkára A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. 
évi CCVI. törvény

663/2012
CDL-AD(2012)001

2012.03.19. Az Európa Tanács főtitkára A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvény és a bírósá-
gok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény

662/2012
CDL-AD(2012)012
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2011.03.28. Magyarország miniszterelnök-helyettese, 
közigazgatási minisztere és
igazságügyi minisztere

Magyarország Alaptörvénye (Három felme-
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