
A „visszaélésszerű” joggyakorlás réme pedig, ami Dienes-Oehm bíró különvéleményeiben több-
ször is megjelenik, már egyértelmű jele annak, hogy Dienes-Oehm nem egyszerűen szabotálja 
az alkotmánybíráskodást azzal, hogy szisztematikusan figyelmen kívül hagyja az alapjog-korláto-
zás alkotmányjogi tesztjét, hanem annak is, hogy a szabadságjogok fogalma, eszméje idegen tőle. 
Az egyházak költségvetési támogatásával kapcsolatban szögezi le, hogy azok igénybe vétele „visz-
szaélésszerű” volt; a választói regisztráció intézményét többek között a választójoggal való vissza-
élés megelőzése miatt tartja bevezethetőnek; a közéleti szereplők bírálhatóságának szigorítását „a 
szólás- és sajtószabadság jogával való visszaélés tömegessé válása” miatt tartja alkotmányosnak. Ez 
azonban félreértése a szabadságnak és szabadságjogoknak. A szabadságjogoknak természetesen 
vannak korlátai: mások alapjogai és más alkotmányos értékek. E korlátok alkotmányosságának 
megállapítására való az imént hiányolt szükségességi-arányossági teszt. Ami túllép e korlátokon, 
az már nem a szabadságjog gyakorlása - ám amit az alapjog alanya az alkotmányos korlátok között 
tesz, az sohasem lehet visszaélésszerű, akár tetszik másoknak a szóban forgó cselekedet, akár nem. 
Így a törvényes egyházi jogálláshoz kapcsolódó, törvényben meghatározott hitéleti támogatások 
igénybe vétele akkor sem visszaélés a szabadságjoggal, ha egy egyház tevékenysége az állam – vagy 
Dienes-Oehm bíró – szerint nem vallási jellegű, és ezért a támogatások igénybe vételét helytelení-
tik. A választójog gyakorlása akkor sem visszaélés-szerű, ha a választópolgár egy ellenzéki jelöltre 
szavaz. A véleménynyilvánítás szabadsága akkor sem visszaélésszerű, ha a kedvenc politikusunkat 
éri súlyos kritika vagy maró gúny. Ha egy nem bejegyzett vagy nem törvényesen működő egyház 
igényel hitéleti támogatást, ha valaki más nevében is szavaz, ha valaki erőszakra uszít, az viszont 
már nem a szabadságjogok gyakorlása, és az állam kötelessége ezek ellen fellépni, a törvénysértése-
ket kivizsgálni. A szabadságjogok korlátozása egyes törvénysértések nevében (különösen akkor, ha 
azok nincsenek bizonyítva, lásd “bizniszegyház”) pedig akkor is alapjog-sértés, ha az alkotmánybí-
ró is a kormánypropagandát visszhangozza.

Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró ítéleteinek 
mércéje nem egy jól leírható elképzelés az al-
kotmányosságról, az alapjogokról vagy az al-
kotmánybíráskodás feladatáról. Ha lenne ilyen, 
akkor lehetne egyetérteni vagy vitatkozni vele 
– de sajnos nem ez a helyzet. Az alkotmányos-
ságnak sokszor azt a minimum-követelményét 
sem tartja szem előtt, hogy az alacsonyabb ren-
dű jogszabályok tartalma nem lehet perdöntő 
(különbség van az alkotmányozó és a törvény-
hozó szándéka között, és az alkotmánybírósági 
döntések mércéje az utóbbi), vagy hogy a jövő-
beli jogalkotói szándékra való következtetés il-

legitim. Az alapjogok alapvető jellegét, korlátoz-
hatóságuk szigorú tesztjét is rendre figyelmen 
kívül hagyja, a szabadságjog gyakorlásának ter-
mészetével pedig félreérti és félremagyarázza. 
Alkotmánybírói feladatának láthatóan egyedül 
azt tekinti, hogy a kormányzat aktuális – ese-
tenként jövőbeli – szándékait, érdekeit érvénye-
sítse. Alkotmánybírói ténykedését tehát nem az 
elvek egy koherens – indokolható – készlete ve-
zérli, hanem inkább a jogalkotó és az alkotmá-
nyozó jövőbeli szándékaira vonatkozó intuíciói. 
A megválasztásához fűzött kormányzati remé-
nyeket tehát maradéktalanul beváltja.

Összegzés

Juhász Imre 1963-ban született, 1986-ban szerzett jogi diplomát, 2000-ben pedig euró-
pai szakjogász másoddiplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és ugyanitt védte 
meg PhD-disszertációját 2011 májusában. 1986 és 1992 között egyetemi tanársegéd volt 
az ELTE-n, később ügyvédkedett, 1992 óta pedig egyetemi adjunktus az ELTE ÁJK Pol-
gári Eljárásjogi Tanszékén. Juhász Imre 2008 február végén lett az újonnan létrehozott 
Független Rendészeti Panasztestület tagja, 2010 júliusa óta a testület elnöki tisztét töl-
tötte be. 2013. január 1-től Magyarország képviseletében az Európa Tanács Rasszizmus 
és Intolerancia Elleni Bizottságának tagja. Két petíciót nyújtott be az EU Parlamentjéhez 
a szlovákiai Benes-dekrétumok hatályon kívül helyezése érdekében. A 2006-os őszi em-
beri jogsértések okainak feltárására létrehozott Civil Jogász Bizottság alapító tagjaként ő 
jegyezte a bizottság jelentésének emberi jogi tárgyú fejezetét. 2013-ban választotta meg 
alkotmánybíróvá a parlament fideszes többsége. A megválasztása óta eltelt idő rövidsége 
miatt átfogó képet nem festhetünk bírói ténykedéséről. 

juhász imre 
Az alkotmánybíráskodás logikájának feladása a 
„megváltozott történelmi körülményekre” tekintettel
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Az Alkotmánybíróság a 36/2013. sz. határozatban ítélte alaptörvény-ellenesnek és nemzetközi szer-
ződésbe ütközőnek a bírósági ügyáthelyezési jogot, ám ekkorra a támadott szabályokat – a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó szakaszait – a 
jogalkotó hatályon kívül helyezte. A hatályon kívül helyezett szabályok vizsgálatával kapcsolatban 
Juhász bíró a különvéleményében az Alkotmánybíróság szerepének erősen leszűkített felfogását adja 
[96]. Azt ugyan elismeri, hogy az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján a nemzetközi szerző-
désbe ütközést a bíróság bármely eljárásában hivatalból vizsgálhatja (32. § (1) bekezdése), mégis arra 
a következtetésre jut, hogy hatályon kívül helyezett jogszabályokról csak az alaptörvény-ellenességet 
mondhatja ki az AB, a nemzetközi szerződésbe ütközést nem. Álláspontját arra alapozza, hogy az 
Abtv. szerint a hatályát vesztett jogszabály vizsgálatát csak az alkotmányjogi panasz-eljárásban nem 
kell visszautasítani (64. § e) pont), valamint arra, hogy az Abtv. külön és eltérően szabályozza az 
alaptörvény-ellenesség és a nemzetközi szerződésbe ütközés megállapításának jogkövetkezményeit. 
A felvetett dilemma valódi értelmezési kérdés, Juhász bíró megoldása azt eredményezte volna, hogy 
az alaptörvény-ellenes szabályozás megsemmisítésére eljárási okból nem került volna sor. A Juhász 
bíró álláspontjával szembeni érv nyilvánvaló: a nemzetközi szerződésbe ütközést nem indítvány alap-
ján állapította meg az AB, hanem hivatalból eljárva, ezért az indítványok visszautasítására vonatkozó 
szabályra utalni a konkrét esetben indokolatlan. Azt pedig az alaptörvény-elleneség megállapítása 
kapcsán írja az Abtv., hogy arra csak akkor kerülhet sor hatályon kívül helyezett szabály esetében, 
ha a konkrét esetben azt alkalmazni kellene. Nem mellesleg, a tárgyalt ügyben 17 konkrét eljárásban 
fordultak bíróságok az AB-hez normakontrollért.

A bíróságok igazgatásának absztrakt alkotmányos vizsgálatát elvégző 13/2013. sz. határozathoz fűzött 
különvéleményében ugyanakkor Juhász bíró karakteres – vitaképes – véleményt fejt ki az Alaptör-
vény negyedik módosításával „hatályon kívül helyezett” alkotmánybírósági határozatok hivatkozha-
tóságával kapcsolatban [191-203]. Juhász bíró szerint az alkotmánybírósági gyakorlat, ami alapve-
tően a ‘89-es Alkotmány talaján bontakozott ki, az Alkotmány hatályon kívül helyezését követően a 
történeti alkotmány részévé vált. Jó érvek szólnak szerinte amellett, hogy a történeti alkotmány valódi 
vívmányának tekintsük ezt a gyakorlatot, elismerve, hogy a történeti alkotmány tartalma, különösen 
azon jogi dokumentumok, amelyek a kartális alkotmány korában keletkeztek, jogtörténeti vita tárgya 
lehet. Márpedig ha elfogadjuk, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat a történeti alkotmány valódi 
vívmánya, akkor a citálása az Alaptörvény R. cikke alapján – ami explicite az alkotmányértelmezés 
egyik mércéjévé teszi a történeti alkotmány vívmányait – problémamentes lesz. Mindez azért fontos 
Juhász bíró számára, mert nem ért egyet az alkotmánybírák többsége által elfogadott – más ügyekben 
is kifejtett, illetve hivatkozott, tehát kanonizálódó – antipozitivista érveléssel, amely szerint az „Alkot-
mánybíróság az újabb ügyekben vizsgálandó alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi 
határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az Alaptörvény 
adott szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az Alaptörvény egészét illető kontextuá-
lis egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele és a konkrét ügy alapján a meg-
állapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik azoknak a meghozandó 
döntése indokolásába történő beillesztése.” [32] Egyet nem értését, illetve az R. cikknek tulajdonított 
feltétlen autoritást Juhász bíró megerősíti a 7/2014. sz. határozathoz fűzött különvéleményében is 
[97]. Bár véleményünk szerint a többségi álláspont tartalmi értelemben fölényben van a Juhász bíró 
által kifejtett nézettel szemben – előbbi az alkotmánybíráskodás természetére épít, és így megőrzi a 
korábbi AB-határozatok alkotmányjogi státuszát, míg az utóbbi a nem-kizárólagos, nem kényszerítő 
erejű jogtörténeti értelmezési szempontok sorába utalja azokat –, racionálisan, nyilvánosan, jogtörté-
net-tudományi és jogpozitivista elméleti eszközökkel ez is kifejthető. Ennek vitatása azonban átvezet-
ne az R. cikk elemzéséhez, és a jelen elemzés céljaira tekintettel elegendő itt annyit megjegyeznünk, 
hogy ez a vita leválasztható Juhász bírónak kormányzat iránti lojalitása megítélésétől.
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Az Alkotmánybíróság a 36/2013. sz. határozatban ítélte alaptörvény-ellenesnek és nemzetközi szer-
ződésbe ütközőnek a bírósági ügyáthelyezési jogot, ám ekkorra a támadott szabályokat – a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó szakaszait – a 
jogalkotó hatályon kívül helyezte. A hatályon kívül helyezett szabályok vizsgálatával kapcsolatban 
Juhász bíró a különvéleményében az Alkotmánybíróság szerepének erősen leszűkített felfogását adja 
[96]. Azt ugyan elismeri, hogy az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján a nemzetközi szerző-
désbe ütközést a bíróság bármely eljárásában hivatalból vizsgálhatja (32. § (1) bekezdése), mégis arra 
a következtetésre jut, hogy hatályon kívül helyezett jogszabályokról csak az alaptörvény-ellenességet 
mondhatja ki az AB, a nemzetközi szerződésbe ütközést nem. Álláspontját arra alapozza, hogy az 
Abtv. szerint a hatályát vesztett jogszabály vizsgálatát csak az alkotmányjogi panasz-eljárásban nem 
kell visszautasítani (64. § e) pont), valamint arra, hogy az Abtv. külön és eltérően szabályozza az 
alaptörvény-ellenesség és a nemzetközi szerződésbe ütközés megállapításának jogkövetkezményeit. 
A felvetett dilemma valódi értelmezési kérdés, Juhász bíró megoldása azt eredményezte volna, hogy 
az alaptörvény-ellenes szabályozás megsemmisítésére eljárási okból nem került volna sor. A Juhász 
bíró álláspontjával szembeni érv nyilvánvaló: a nemzetközi szerződésbe ütközést nem indítvány alap-
ján állapította meg az AB, hanem hivatalból eljárva, ezért az indítványok visszautasítására vonatkozó 
szabályra utalni a konkrét esetben indokolatlan. Azt pedig az alaptörvény-elleneség megállapítása 
kapcsán írja az Abtv., hogy arra csak akkor kerülhet sor hatályon kívül helyezett szabály esetében, 
ha a konkrét esetben azt alkalmazni kellene. Nem mellesleg, a tárgyalt ügyben 17 konkrét eljárásban 
fordultak bíróságok az AB-hez normakontrollért.

A bíróságok igazgatásának absztrakt alkotmányos vizsgálatát elvégző 13/2013. sz. határozathoz fűzött 
különvéleményében ugyanakkor Juhász bíró karakteres – vitaképes – véleményt fejt ki az Alaptör-
vény negyedik módosításával „hatályon kívül helyezett” alkotmánybírósági határozatok hivatkozha-
tóságával kapcsolatban [191-203]. Juhász bíró szerint az alkotmánybírósági gyakorlat, ami alapve-
tően a ‘89-es Alkotmány talaján bontakozott ki, az Alkotmány hatályon kívül helyezését követően a 
történeti alkotmány részévé vált. Jó érvek szólnak szerinte amellett, hogy a történeti alkotmány valódi 
vívmányának tekintsük ezt a gyakorlatot, elismerve, hogy a történeti alkotmány tartalma, különösen 
azon jogi dokumentumok, amelyek a kartális alkotmány korában keletkeztek, jogtörténeti vita tárgya 
lehet. Márpedig ha elfogadjuk, hogy az alkotmánybírósági gyakorlat a történeti alkotmány valódi 
vívmánya, akkor a citálása az Alaptörvény R. cikke alapján – ami explicite az alkotmányértelmezés 
egyik mércéjévé teszi a történeti alkotmány vívmányait – problémamentes lesz. Mindez azért fontos 
Juhász bíró számára, mert nem ért egyet az alkotmánybírák többsége által elfogadott – más ügyekben 
is kifejtett, illetve hivatkozott, tehát kanonizálódó – antipozitivista érveléssel, amely szerint az „Alkot-
mánybíróság az újabb ügyekben vizsgálandó alkotmányjogi kérdések kapcsán felhasználhatja a korábbi 
határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket, ha az Alaptörvény 
adott szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi egyezése, az Alaptörvény egészét illető kontextuá-
lis egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak figyelembevétele és a konkrét ügy alapján a meg-
állapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya, és szükségesnek mutatkozik azoknak a meghozandó 
döntése indokolásába történő beillesztése.” [32] Egyet nem értését, illetve az R. cikknek tulajdonított 
feltétlen autoritást Juhász bíró megerősíti a 7/2014. sz. határozathoz fűzött különvéleményében is 
[97]. Bár véleményünk szerint a többségi álláspont tartalmi értelemben fölényben van a Juhász bíró 
által kifejtett nézettel szemben – előbbi az alkotmánybíráskodás természetére épít, és így megőrzi a 
korábbi AB-határozatok alkotmányjogi státuszát, míg az utóbbi a nem-kizárólagos, nem kényszerítő 
erejű jogtörténeti értelmezési szempontok sorába utalja azokat –, racionálisan, nyilvánosan, jogtörté-
net-tudományi és jogpozitivista elméleti eszközökkel ez is kifejthető. Ennek vitatása azonban átvezet-
ne az R. cikk elemzéséhez, és a jelen elemzés céljaira tekintettel elegendő itt annyit megjegyeznünk, 
hogy ez a vita leválasztható Juhász bírónak kormányzat iránti lojalitása megítélésétől.

Nem függetleníthető azonban a kormányzat iránti elfogultság megítélésétől, és egyáltalán nem 
vitaképes viszont az alkotmánybíráskodás funkciójának az a félreértése, ami rendre megjelenik 
különvéleményeiben. Arról a hibáról van szó, amikor a bíró a vizsgált jogszabály alapján tölti meg 
tartalommal a felhívott alapjogot vagy alkotmányos értéket, holott a dolga éppen az volna, hogy 
az utóbbiak fényében ítélje meg az előbbieket. Az alkotmányos mérce gyakran értelmezést igényel, 
morális tartalmak tisztázását, érvelést és mérlegelést, ami nem spórolható meg, nem váltható ki a 
tételes és alacsonyabb rendű jogra való utalással. Az alkotmánybíráskodás „feje tetejére állítása”, az 
alkotmányos mérce tartalmának a tételes és alacsonyabb rendű jogszabályból való levezetése nem 
más, mint az alkotmánybíráskodás természetének, funkciójának – maguk a törvényi rendelkezé-
sek kerülnek mérlegre és megítélésre – figyelmen kívül hagyása. Hiszen ha az alkotmány mércék 
tartalmát a törvények adnák, a törvények soha nem lehetnének alkotmányellenesek.

Erre jó példa, hogy a bíróságok igazgatásának absztrakt alkotmányos vizsgálatát elvégző határo-
zathoz fűzött különvéleményében azért tekinti tévesnek a többségi indoklás azon kiindulópontját, 
hogy a bírói pályázatok értékelésekor – különösen pedig a pályázat érvénytelenné nyilvánításakor – 
indokolási kötelezettség terhelné a döntésre jogosult személyét, mert a bíróságok jogállásáról szóló 
törvény vizsgált szakasza nem tartalmazta az indokolási kötelezettséget. Valóban nem tartalmazta 
– a kérdés azonban éppen az, hogy helyes-e, hogy nem tartalmazta, erre pedig értelemszerűen nem 
lehet választ adni a törvény alapján. Az OBH elnökének ügyáthelyezési jogát vizsgáló 36/2013. sz. 
határozathoz fűzött különvéleményében a törvényes bírótól való elvonás tilalmát szintén a vizsgált 
jogszabály, a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló törvény tételes rendelkezéseiből vezeti 
le. A bírósági elnök számára adott azon törvényi felhatalmazást, hogy a korábban megállapított 
ügyelosztási rendtől szolgálati érdekből vagy a bíróságot érintő más fontos okból eltérjen, minden 
további nélkül elfogadja a tisztességes eljáráshoz való jog alkotmányos korlátjaként. Hogy e kivételes 
jogosítványok gyakorlása milyen feltételek mellett alkotmányos, nem merül fel kérdésként. Az új 
Ptk-nak a közéleti szereplők személyiségi jogait védő szabályát megszorító 7/2014. sz. határozatához 
fűzött különvéleményében pedig már nem is a vizsgált törvény szövegét tekinti kényszerítő erejű 
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Az alkotmánybíráskodás feladatának kifordítása önmagából, azzal együtt, hogy Juhász bíró az ál-
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Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

A bírósági igazgatás normakontrollját elvégző 13/2013. sz. határozat szerint „az Országgyűlés mu-
lasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy [...] nem szabályozta [...] 
a jogbiztonság követelményének megfelelően, hogy az OBH elnöke [...] milyen esetkörökben, milyen 
indokok alapján nyilváníthatja eredménytelennek az olyan bírói álláshelyre kiírt pályázatot, amelyre 
több érvényes és a bírói tanácsok által rangsorolt pályázat is időben beérkezett.” A vitatott szabá-
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lyozás szerint az OBH elnöke eredménytelenné nyilváníthatott bírói pályázatot pusztán azon az 
alapon, hogy „a pályázók egyikével sem kívánja betölteni az álláshelyet” (Bjt. 20. §). Juhász bírónak 
egy negatív és a pozitív érve is van különvéleménye alátámasztására. A negatív érv az imént ismer-
tetett hibán alapul: a többségi döntés téves előfeltevése az indokolási kötelezettség igénye – és azért 
téves ez az előfeltevés, mert ezt az igényt a törvény vizsgált szabálya nem elégíti ki [186]. De talán 
Juhász bíró maga is tisztában van érvelésének elégtelenségével, mivel kifejezetten meg is erősíti 
az álláspontját azzal, hogy a kormányzatnak a bírósági adminisztrációban bevezetett egyszemélyi 
igazgatási koncepciójával való tartalmi egyetértését is kifejezi. Ez a pozitív érve: „a szubjektív és 
diszkrecionális döntés lehetőségét látom a jogintézmény lényegi elemének”. [187-188] Ennek alátá-
masztására a döntések meghozataláért viselt vezetői felelősségre hivatkozik, sőt még a bíróságok 
szervezetéről szóló törvényt is citálja: „Az OBH elnöke a határozatait a szükséghez képest indokol-
ja.” [Bszi, 77. § (2) bekezdés]. Miközben azonban igaz az, hogy az egyszemélyi vezetés egyszemélyi 
felelősséget is jelent, ettől még nem lesz kevésbé igaz az a megállapítás, amivel az alkotmánybírák 
többsége indokolta a jogintézmény alaptörvény-ellenességét: a pályázati eljárás végén a szubjektív 
és diszkrecionális, törvényben meghatározott objektív feltételeket és kritériumokat nélkülöző dön-
tés lehetősége az eljárásban tüzetesen szabályozott garanciális elemeket relativizálja, lerontja [82]. 
Erre Juhász bírónak nincs érve, és így különvéleménye ebben az esetben is abszurd következmé-
nyekkel jár: a pályázati eljárás, annak különböző szakaszai, az eljárásban résztvevő bírósági vezetők 
és tanácsok közreműködése, a pontozás és a rangsor felállítása teljes mértékben fölösleges. 

Mit gondol a szabadságjogokról?

A bírósági ügyáthelyezési jog alkotmányosságának vizsgálatával kapcsolatban (36/2013. sz. határo-
zat) az alkotmánybírák többségétől eltérően Juhász bíró arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a 
törvényes bíróhoz való jog nem értelmezhető mereven, ezzel ugyanis kiüresedik a bíróság elnökének 
szignálási joga” [98]. Úgy tűnik, hogy Juhász bíró a tisztességes eljárás garanciáit jelentő alapjo-
gokkal szemben a bíróság elnökének biztosított, egyébként törvényes felhatalmazást – a tárgyévet 
megelőzően kialakított ügyelosztási rend a tárgyévben kizárólag szolgálati érdekből vagy a bíró-
ság működését érintő fontos okból módosítható – összemérhetőnek tekinti. E kategóriatévesztés 
nyomán pedig semmi sem akadályozza meg abban, hogy olyan szempontoknak rendelje alá a tör-
vényes bíróhoz való jogot, mint „amelyek az egyes bírók speciális (szak)ismereteivel, vagy a jogtudo-
mány adott ágának kiemelt szintű ismeretével függnek össze” [98].

Bár Juhász bíró példái még az egyébként az ügyelosztási rend módosíthatatlanságának az AB által 
korábban és most sem kifogásolt azon kivételeivel sincsenek összhangban, mint a szolgálati érdek, 
vagy a bíróság működését érintő fontos ok, az igazán problematikus eleme az érvelésnek az alapjog 
státuszának félreértése. A tisztességes eljáráshoz való jog alkotmánybírósági – Juhász által sem 
vitatott – értelmezéséből az következik, hogy az többek között az objektivitást és a személytelen-
séget szolgálja. (A többségi érvelés éppen amiatt találja alaptörvény-ellenesnek az OBH elnökének 
ügyáthelyezési jogát, mert annak gyakorlására a mérlegelés feltételeinek és objektív szempontjai-
nak előzetes, törvényi meghatározása nélkül, ellenben a konkrét ügy körülményeinek ismeretében 
került sor, és a döntés kizárólag az OBH-elnök személyes belátásán múlt.) Bár a határozat indoklá-
sa nem mondja ki, de világos, hogy az ügyelosztási rend módosíthatatlansága alóli törvényi kivéte-
lek – amelyek létezésére Juhász a saját álláspontját alapozza – maguk is csak akkor alkotmányosak, 
ha a szervezeti érdek érvényesítése nem rontja le az objektivitás és a személytelenség alkotmányos 
értékeinek érvényesülését. Ezeknek az értékeknek a felhívása a „szignálási jog” értelmezésekor Ju-
hász bíró részéről elmarad: számára az ügyelosztási rend módosíthatatlansága alóli kivétel egysze-
rűen a tisztességes eljáráshoz való jog korlátjaként, határaként működik.
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Végül, a bírósági elnöknek tulajdonított „szignálási jog” koncepciója úgy tűnik, Juhász bíró számá-
ra olyan megkérdőjelezetlen dogmatikai konstrukció, ami automatikusan alkalmas arra, hogy az 
OBH elnökének is tulajdonítson ilyet a jogalkotó. Arról ugyanis mélyen hallgat a különvélemény, 
hogy vajon milyen indokok alapján kellene megadni a közvetlen, a bírósági elnökök feje fölött át-
nyúló szignálás lehetőségét annak a vezetőnek, aki nem egy konkrét bíróság működéséért, hanem 
egy szervezetrendszerért felel. 

A 7/2014. sz. határozatához fűzött különvéleményében Juhász bíró azon az állásponton van, hogy a 
többségi döntés indokolatlanul szélesen szabja meg a véleménynyilvánítás szabadságának határait, 
ezzel veszélyeztetve az emberi méltósághoz való jog érvényesülését. Meglátása szerint „nem az 
emberi méltóságnak kell meghajolnia a véleménynyilvánítás szabadsága előtt, hanem fordítva” [94]. 
A szóban forgó AB-határozat absztrakt normakontroll eredményeként született, és a vélemény-
nyilvánítás szabadságának átfogó, a teljes alkotmánybírósági gyakorlatot összefoglaló értelmezését 
adja – ehhez képest a különvélemény kifejezetten elmarad a többségi indoklás mélységétől.

Amikor kritizálja az alapjogi konfliktus – közéleti szereplők kritizálásának szabadsága vs. szemé-
lyiségi jogok védelme – többségi megoldását, Juhász bíró maga is az Alaptörvény jogkorlátozási 
tesztjét tekinti kiindulópontnak [I. cikk (3) bekezdés]. A teszt alkalmazása a szóban forgó jogkér-
désben azonban már kérdéses. Egyrészt annak alátámasztására, hogy a közéleti szereplők kritizá-
lása méltányolható közérdek hiányában már a személyiségük érinthetetlen magját érinti, Juhász 
nem hoz meggyőző érveket: maga is „értékválasztásnak” nevezi, és a maga részéről is csak a saját 
meggyőződésére hagyatkozik. Másrészt az alapjog-korlátozási tesztnek a véleménynyilvánítási 
szabadság oldalán való lefuttatása gyakorlatilag hiányzik. Juhász bíró ugyanis azt veti a többség 
szemére, hogy kritika nélkül emelte át a korábbi Alkotmány alapján született határozatainak 
megállapításait a jelen ügybe. Juhász bíró a rendszerváltás óta eltelt idő és a „megváltozott törté-
nelmi körülmények”, valamint az azóta bekövetkezett technikai fejlődés (internet elterjedése) és 
annak a nyilvánosságra gyakorolt hatása figyelmen kívül hagyását kéri számon a többségi határo-
zat indoklásán. Miközben azonban ezek relevánsak lehetnek a véleménynyilvánítás szabadságá-
nak értékelése körében, önmagukban nem mondanak semmit arról, hogy indokolt-e szűkebben 
értelmezni e szabadságot, vagy sem. Juhász bíró következtetése sejthető – de az érvelése ebben a 
formában inkább csak intuitívnek mondható, mint jól megalapozottnak.

Különvéleményét Juhász azzal zárja, hogy felrója mind a jogalkotónak, mind az AB-nak, hogy nem 
alkotta meg vagy dolgozta ki a „közéleti szereplő” pontos fogalmát. E mostani határozatot is bírál-
ja, amiért összemossa a közéleti szereplő és a közhatalmat gyakorló személy fogalmát, illetve nem 
tesz különbséget a közéleti és a nem közéleti szereplő között. Ebben a tekintetben igazat kell ad-
nunk Juhász bírónak: a fogalmi tisztázás hiánya a véleménynyilvánítási szabadság körében komoly 
károkat okoz. Az azonban minden bizonnyal tévedés, hogy a „méltányolható közérdek”-formula 
tenné lehetővé ennek a fogalmi tisztázásnak a jogalkalmazói elvégzését [101]. A jogalkalmazó nyil-
ván e törvényi formula híján is képes lesz a releváns különbségek megtételére (megkülönböztetni 
a politikust a tehetségkutató résztvevőjétől). Fontosabb azonban, hogy a formula éppenséggel nem 
elősegítette volna, hanem önkényes döntésekre kárhoztatta volna a jogalkalmazót a közhatalmat 
gyakorlókkal szembeni kritika megítélésénél: utóbbiak esetében ugyanis nincs helye annak mérle-
gelésének, hogy fűződik-e valamilyen közérdek a kritikához.
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Bár a demokráciáról és a demokratikus vitáról 
vallott felfogásáról nem sok minden derül ki, a 
vizsgált három különvéleménye ahhoz elegen-
dő alapot szolgáltat, hogy az alkotmánybírás-
kodásról vallott felfogása egész jól kirajzolód-
jon, és hogy bepillantást nyerjünk a bíróságok 
függetlenségéről, illetve két fontos alapjog, a 
véleménynyilvánítás szabadsága és a törvényes 
bíróhoz való jog tartalmáról vallott nézeteibe. 
A mégoly kevés különvélemény alapján is elég 
nagy biztonsággal megállapítható, hogy Juhász 
Imre erőteljes védelmezője a kormányzat érde-
keinek az Alkotmánybíróságon belül. Rendre 
azokkal a bírákkal együtt szavaz, akiket kizá-
rólag a 2010 óta regnáló parlamenti többség 
választott meg. A kormány érdekei iránti, és az 

alkotmányossággal szembeni elfogultságai vilá-
gosan kirajzolódnak a vizsgált határozatokhoz 
fűzött különvéleményeiből. Ebben a tekintetben 
a legfontosabb az a részletesen kifejtett hibás 
felfogás, miszerint az alkotmányos elvek, jogok, 
értékek tartalmát konkretizáló jogszabályhelyek 
kényszerítő erővel töltik meg tartalommal a szó-
ban forgó elveket, jogokat, értékeket. Kizártnak 
tartjuk, hogy e felfogás inkoherenciájával Juhász 
bíró ne lenne tisztában – ragaszkodását e felfo-
gáshoz csak annak számlájára írhatjuk, hogy a 
feltétlen autoritást tulajdonít az őt is megválasz-
tó parlamenti kétharmadnak. Kíváncsiak len-
nénk, hogyan ítélkezne akkor, ha megváltozná-
nak az erőviszonyok a törvényhozásban.

Összegzés


