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M

anapság kétségkívül a német alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht,
BVerfG) az egyik legnagyobb tekintéllyel rendelkező bírói testület nemcsak
Németországban, hanem nemzetközi összehasonlításban is. Ez a tekintély
azonban nem öröktől fogva adatott meg a vörös talárba öltözött bírákból álló testületnek: mivel a német jogrendszerben a második világháború előtt teljesen ismeretlen
volt az alkotmánybírósági felülvizsgálat intézménye (judicial review), az 1951 szeptemberében felállt testületnek is meg kellett találnia a helyét a német politikai rendszeren
belül.1 Ezt ugyan két dokumentum is rögzítette, ám sem az 1949 májusában elfogadott
német alaptörvény (Grundgesetz), sem pedig az 1951 februárjában jóváhagyott alkotmánybírósági törvény nem tisztázott részletkérdésnek tűnő, ám a valóságban nagyon
is fontos kérdéseket.
Nem volt egyértelmű, hogy az alkotmánybíróság vajon a bírósági rendszer szerves részét képezi-e, mint a többi szövetségi bíróság (Bundesgerichtsof, Bundesverwaltungsgericht,
Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht), vagy pedig egy elkülönült alkotmányos szerv (Verfassungsorgan). Az is kérdéses volt, hogy az alkotmánybíróságnak
van-e önálló költségvetése, vagy az igazságügyi minisztérium költségvetésének egy
alfejezete illeti meg a testületet. Újabb kérdésként vetődött fel, hogy a bírák az igazságügyi minisztérium hivatalnokai vagy egy elkülönült alkotmányos szerv munkatársai.
Annak a szabályozása sem történt meg egyértelműen, hogy az alkotmánybíróság csak
a minisztériumon keresztül érintkezhet-e a többi alkotmányos szervvel, vagy közvetlenül is – mint ahogy nem rendelkezett írott jogszabály arról sem, hogy tudományos
munkatársaikat maguk az alkotmánybírák vagy az igazságügyi minisztérium választja ki és alkalmazza. Tisztázatlan volt továbbá, hogy csak és kizárólag az alkotmánybíróság értelmezheti-e az alkotmányt, vagy esetleg más bírói szerveknek is joguk van
erre. De nem szabályozták egyértelműen az alkotmánybírák kiválasztásának (nem
a megválasztásuknak!) a mechanizmusa sem. Első pillantásra ezek részletkérdéseknek tűnnek, de mint alább látni fogjuk, az önálló és nagy tekintéllyel rendelkező
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alkotmánybírói hatalom kiépítésének megkerülhetetlen feltételei voltak. Ha ezek a kérdések nem az alkotmánybíróság számára kedvezően dőltek volna el az ötvenes évek
elejének politikai csatározásai során, akkor ma egész bizonyosan egy jóval kisebb hatalommal felruházott intézménnyel lenne dolga a német politika szereplőinek, s ebből
következően a közép-európai átalakulások során sem tekintettek volna a német alkotmánybíróságra követendő mintaként. Könnyen lehet, hogy a magyar Alkotmánybíróság és alkotmánybíráskodás fejlődése is más utat járt volna be.
Mindezeket a kérdéseket figyelembe véve érdemes lesz számba venni, hogy milyen
rögös út vezetett a német alkotmánybíróság hatalmának kiépítéséhez, milyen politikai
csatákat, hatalmi harcokat kellett megnyernie ahhoz, hogy aztán később, a nyolcvanas
évektől kezdődően már csak igen ritkán kérdőjelezzék meg hatalmát a politikai szereplők. Jelen írás tulajdonképpen egy, a témában hamarosan megjelenő, nagyobb lélegzetű
munka előkészületének, előtanulmányának is tekinthető. (A készülő, átfogó összehasonlító elemzés a kommunizmus bukása után Közép-Európában elterjedt alkotmánybíráskodás gyakorlatára fókuszál majd.) Jelen tanulmány célja ezért, hogy felvázolja a
közép-európai alkotmánybíráskodás számára mintául szolgáló német alkotmánybíróság felállításának körülményeit, illetve hogy bepillantást nyerjünk az első napok eseményeibe. Ezek a napok ugyanis döntőnek bizonyultak a későbbiekre nézvést is.

A konfliktusok elnapolása:
a német alaptörvény és az alkotmánybíróság
A német alkotmánybíróságról igen gyakran állították történészek, politikatudósok és
jogászok is, hogy bizonyos értelemben a második világháború utáni nyugatnémet politikai rendszer „későszülött” gyermeke.2 Első ülését ugyanis csak bő két és fél évvel
a német alaptörvény elfogadását követően, 1951. szeptember elején tartotta meg.3 Bár
az alaptörvény megalkotása folyamán még úgy tűnt, hogy többé-kevésbé minden politikai szereplő egyetért a német joghagyománytól amúgy idegen alkotmánybírósági
intézmény létrehozásának szükségességében, annak vonatkozásában fontos, alkotmányba illő kérdésekről mégsem döntöttek 1949 májusáig. Sőt, azt követően is bő másfél évbe telt, míg egy konfliktusokkal és politikai blokádokkal terhelt folyamat végén
sikerült elfogadniuk az alkotmánybíróságról szóló törvényt. Igaz ugyanakkor, hogy
a minősített többséget nem igénylő alkotmánybírósági törvényt hatalmas többséggel
fogadta el a Bundestag (csak a kommunista párt szavazott nemmel).4 A szövetségi alkotmánybíróság felállításának szüksége már az egyes tartományok alkotmányának kialakításakor is szóba került, és a tartományi miniszterelnökök által 1948 augusztusára,
Herrenchiemseebe egybehívott szakértői értekezleten szintén tárgyaltak a legfontosabb
kérdésekről. Ez az értekezlet az alkotmányozó gyűlésként funkcionáló és a tartományi
gyűlések által megválasztott képviselőkből álló Parlamenti Tanács munkáját készítette
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elő. A Parlamenti Tanács 1948 szeptemberében ült össze, 1949. május 8-án fogadta el a
német alaptörvényt, benne az alkotmánybíróságra vonatkozó 92–94. cikkelyekkel. Az
alaptörvény azonban csak azokat az alapelveket rögzítette, amelyek meghatározták az
alkotmánybíróság szerepét és kompetenciáit. A részletkérdéseket, amelyek valójában
fontos szervezeti kérdések voltak, az első választások után összegyűlt parlamentnek
kellett szabályoznia. Miután az alkotmánybíróság – részletesnek éppen nem mondható – alkotmányos, illetve törvényi szabályozása elkészült, még egy nehéz feladat várt
az első parlamentre: meg kellett választania az akkoriban még 24 fős, két szenátusból
álló testület bíráit. Történeti perspektívából nézve azt mondhatjuk, ez nem volt könnyű
szülés.
Amellett, hogy a tartományi alkotmányok mindegyike tartalmazott a helyi alkotmánybíróságra vonatkozó paragrafusokat, a nagyobb pártok szakértői munkacsoportjai
már a háborút követő első években foglalkoztak egy szövetségi alkotmánybíróság létrehozatalának lehetőségével. A CDU/CSU munkacsoportja, a Kereszténydemokrata Unió
(Christlich Demokratische Union Deutschlands) és testvérpártja, a Bajor Keresztényszociális
Unió (Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.) föderális elköteleződéséhez híven, az alkotmánybíróság feladatát elsősorban a szövetségi kormány és a tartományok közötti konfliktusok feloldásában látta. Az alkotmánybíróság a szövetségi kormány ellensúlyaként
és a tartományi érdekek védelmezőjeként jött volna létre.5 A CDU/CSU elképzelése szerint a testület célja elsősorban a tartományi érdeksérelmek megakadályozása lett volna,
nem pedig az állam egyes szervei között kialakult konfliktusok eldöntése vagy éppen
a törvények alapjogi szempontból történő felülvizsgálata.
A másik nagy párt, a Németország Szociáldemokrata Pártja (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands, SPD) képviselői, érdekes módon, közvetlenül a háború után még
kifejezetten bizalmatlanok voltak az alkotmánybírósággal kapcsolatban, mivel meglátásuk szerint a bírói kar, a háború alatt a jogpozitivizmus talaján állva, tulajdonképpen
lehetővé tette a nemzetiszocialista diktatúra kiépítését.6 Ráadásul képviselői köztudottan nem éppen szociáldemokrata beállítottságúak voltak. Az SPD számára így az vált a
legfőbb kérdéssé, hogy hogyan lehet egyszerre egy független bírói hatalmat létrehozni,
illetve demokratikus kontrollt gyakorolni felette, nehogy a bíróságok ismételten egy
diktatórikus rendszert szolgáljanak ki a politikai semlegességre és jogpozitivizmusra
hivatkozva.7 Mindezen fenntartások ellenére, mindkét nagy párt munkaanyagaiban,
ahogy a szövetségesek elképzeléseiben is, jelen volt a központi alkotmánybírósági intézmény felállításának terve.8
A tartományi miniszterelnökök által Herrenchiemseebe összehívott szakértői értekezleten a nagyobb pártok szakértői – a különbségek ellenére – néhány kérdésben már
a kezdet kezdetén meg tudtak egyezni: az alkotmánybíróság intézményének felállítása
is ilyen tétel volt.9 A szakértők egyetértettek abban, hogy az alkotmánybíróság a harmadik hatalmi ág csúcsszerve lesz, amely minden tekintetben egyenrangú a végrehajtó
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és a törvényhozó hatalommal, így döntései kötelező érvényűek minden állami és alkotmányos szerv számára. Egyetértés mutatkozott abban is, hogy az alkotmánybíróság
két szenátusába a Bundestag (a német parlament alsóháza) és a Bundesrat (Szövetségi Tanács) fele-fele arányban válasszon bírákat; a bírák ne tölthessenek be semmilyen
funkciót más alkotmányos szervnél. Ugyanígy konszenzus alakult ki arról is, hogy a
bírák legalább felének hivatásos bírónak kell lennie, azaz valamelyik szövetségi vagy
tartományi bíróságról kell érkeznie.10 Abban ugyanakkor már nem tudtak megállapodni, hogy az alkotmánybíróság a bírósági rendszer szerves részeként legyen-e annak
csúcsszerve, vagy attól elkülönülten álljon.11 A herrenchiemseei előkészítő testület tagjai alapvetően szakértői gyűlésként tekintettek magukra, ebből kifolyólag több kérdésben nem is kívántak döntést hozni.
Nem véletlen, hogy a politikai szempontból kényesebb kérdések az 1948. szeptember
1-jén összeült Parlamenti Tanácsra maradt.12 Már e tanács plénumán is jól kivehetőek
voltak a szociáldemokrata és a kereszténydemokrata-polgári liberális demokráciakoncepció, illetve ezek részeként az alkotmánybíróságokra vonatkozó elképzelések közötti
különbségek.13 A CDU-s képviselők java része az alkotmánybíróságra a hatalommegosztás rendszerének egyik olyan fontos elemeként tekintettek, amelynek teljes önállóságot kell élveznie, a törvényhozó hatalom nem gyakorolhat semmiféle ellenőrzést felette.
A szociáldemokraták ugyanakkor – a párt munkacsoportjai által megfogalmazottak
szellemében – elismerték ugyan a harmadik hatalmi ág csúcsszervének függetlenségét,
de a bírákkal szembeni fenntartásukból, illetve a többségi modellre támaszkodó demokráciakoncepciójukból következően azt sem tartották elképzelhetetlennek, hogy az
alkotmánybírákat a megválasztott parlamenti többség valamilyen formában felügyelje/
ellenőrizze.
A Parlamenti Tanácsban az alkotmánybíróság ügyében a törésvonalak legtisztábban
három kérdés kapcsán rajzolódtak ki: a bíróság szervezeti felépítése és kompetenciái, a
laikus bírák kérdése, illetve a bírák felelősségre vonhatóságának kérdésköre váltotta ki
a legtöbb vitát.14 A CDU szakértői egy, a rendes bírói szervezettől különálló alkotmányos szervként képzelték el a német alkotmánybíróságot, amelynek nem csak korábbi
bírák lennének a tagjai, hiszen a felállítandó szerv kifejezetten politikai kérdésekkel is
foglalkozik majd. Érdekes módon, éppen a laikus alkotmánybírák inkorporálása szolgáltatta az érvet arra is, hogy bizonyos kompetenciákkal ne ruházzák fel a szervezetet:
Walter Strauß (CDU) elképzelése szerint ugyanis a törvények alapjogi szempontú alkotmányossági vizsgálatát nem az alkotmánybíróságnak, hanem a kizárólag hivatásos
bírákból álló Legfelsőbb Szövetségi Bíróságnak (Oberster Bundesgericht) kellene végeznie, hiszen ehhez az alapjogi bíráskodáshoz valóban jogi szakértelemre van szükség.
A Parlamenti Tanács illetékes bizottságában (Ausschuß für Verfassungsgerichtsbarkeit und
Rechtspflege) Strauß ugyanerre hivatkozva utalta volna a szövetségi és a tartományi törvények, valamint a nemzetközi szerződések alkotmányossági felülvizsgálatának jogát
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is a Legfelsőbb Szövetségi Bírósághoz. A bizottság SPD-delegáltja, August Zinn viszont
azzal érvelt, hogy ezek a feladatok nagyon is politikai jellegűek, így nem pusztán jogászi szakértelmet, hanem a laikus tagok által képviselt egyéb (elsősorban politikai)
szempontokat is be kell építeni az alkotmányossági felülvizsgálati eljárásba. Ezért nem
a hivatásos bírákból álló Legfelsőbb Szövetségi Bíróság, hanem a laikusokat is magában foglaló alkotmánybíróság kompetenciájába kell tartoznia a törvények alapjogi alkotmányossági felülvizsgálatának.15
Végeredményben a Parlamenti Tanács illetékes jogi bizottsága – meggyőző többséggel (14:5 arányban) – nemcsak a két bírósági szerv elválasztásáról döntött, hanem
amellett is letette a voksát, hogy az ily módon elkülönült, laikus bírákat is magában
foglaló alkotmánybíróság kompetenciája maradjon a szövetségi és a tartományi törvények alkotmányossági felülvizsgálatának jogköre.16 E szervezeti és a vele egybekötött
kompetenciakérdés mellett nem született megegyezés a „laikus” és a hivatásos bírák
pontos arányáról sem, így végül – a herrenchiemseei tervezettel ellentétben – nem került bele az alaptörvénybe ennek szabályozása. A kérdés eldöntését az egyszerű többséget igénylő alkotmánybírósági törvényre hagyták.
Hosszabb vitát váltott ki a harmadik kérdés: a bírósági rendszer többi részében tevékenykedő bírák felelősségre vonhatóságának ügye. Carlo Schmidt, a szociáldemokraták képviselője a bizottságban kiállt ugyan a hatalommegosztás elve mellett, de szerinte
intézményi garanciákat kell beépíteni a rendszerbe, amelyek megakadályozzák, hogy
a rendes bíróságok bírái visszaéljenek a hatalmukkal, és egy elnyomó rezsim szolgálatába álljanak. A Walter Menzellel közösen megfogalmazott javaslatuk szerint az alkotmány szellemisége ellen vétő bírákat fel lehetett volna menteni a hivatalukból.17 Mivel
a kereszténydemokraták, sőt a szövetségesek képviselői is komolyan aggódtak amiatt,
hogy ez a megoldás visszaélésekre adhat alkalmat, így, egy kompromisszumos megoldásként, a Bundestagnak megadták ugyan a felmentési eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezés jogát, ám ilyen ügyekben az alkotmánybíróság lett kompetens.
A döntést ugyanakkor nem egyszerű, hanem kétharmados többséggel kellett meghozniuk az alkotmánybíráknak.
A Parlamenti Tanácsban lezajlott viták legfőbb eredménye az lett, hogy a német
alkotmánybíróság nem tagozódott be a rendes bírói rendszerbe, hanem megőrizte önállóságát. Bár az alaptörvényben az igazságszolgáltatási fejezet részeként jelenik meg
az alkotmánybíróság, feladatainak és jogköreinek tárgyalása a rendes bírósági rendszertől elválasztva, nem pedig annak részeként történik. A Parlamenti Tanács ugyanakkor olyan kérdéseket hagyott nyitva, amelyek szabályozását a későbbiek folyamán,
az alkotmánybírósági törvényben látták kívánatosnak. Az alkotmánybíróságnak a német politikai rendszerben elfoglalt pontos helyét nem határozták meg. Az alkotmány
92. cikke mindössze arról szól, hogy az igazságszolgáltatást a bírákra bízzák. Ezt a
hatalmat az alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Szövetségi Bíróság és az alkotmányban
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meghatározott további bíróságok gyakorolják.18 Hierarchikus rendet viszont nem teremtett az alkotmány e passzusa a bíróságok között, mint ahogy azt sem határozta
meg, hogy az alkotmánybíróság felett is ugyanúgy gyakorolja-e felügyeleti jogát az
igazságügyi minisztérium, ahogyan azt a többi bíróság felett teszi. Nem szabályozták a
laikus és a hivatásos bírák arányának kérdését, és a laikus bírák szakmai kvalifikációjának kérdése sem került bele az alkotmányba. Szintén vitatott volt az alkotmánybírák
megválasztási módjának a kérdése: mindössze annyiban tudtak megegyezni a Parlamenti Tanács tagjai, hogy a Bundestag és a Bundesrat fele-fele arányban választja a
bírákat.19 Konszenzus vagy kompromisszum hiányában minden további eljárási kérdés
szabályozását az alkotmánybírósági törvényre bízták.20 Érdekes módon, ez a „halogató” hozzáállás megfelelőnek bizonyult mindkét nagy párt számára, mivel abban bíztak,
hogy az első szabad választásokat követően parlamenti többséget tudnak szerezni, így
a kérdést, a Bundestag egyszerű többsége révén, majd egymaguk el tudják dönteni.21 Ez
a stratégiai magatartás vezetett végül oda, hogy csakis azt írták bele az alaptörvénybe,
amiben mindenki meg tudott egyezni. Az alkotmánybíróság szabályozása körül kialakult vita lanyhaságát pedig az is elősegítette, hogy az új nyugatnémet politikai rendszer
más alkotmányos szerveit illető jogi szabályozást jóval fontosabbnak tekintették, mivel
ezeknek a szerveknek a későbbi hatalmi harcokra nézve nagyobb jelentőséget tulajdonítottak.22

A konfliktus elnapolása: az alkotmánybírósági törvény
Miután 1949. augusztus 14-én megtartották az első parlamenti választást, szeptember
15-én pedig a CDU/CSU, a Szabaddemokrata Párt (Freie Demokratische Partei, FDP)
és a Német Párt (Deutsche Partei, DP) képviselői – egyetlen fős parlamenti többséget
alkotva – Konrad Adenauert választották kancellárrá, az első Bundestag előtt kétségkívül hatalmas feladatok tornyosultak. Az alkotmánybírósági törvény elfogadása és
az alkotmánybírák megválasztása csak egy (és sokak szerint nem is a legfontosabb)
volt az égető és megoldandó problémák közül. Adenauer számára kezdetben nem is
tűnt különösebben sürgősnek a kérdés megoldása. Csakhogy az SPD korán felismerte,
hogy az elveszített választások után egy gyorsan felálló alkotmánybíróság megfelelő
ellensúlyt képezhet Adenauerrel szemben, vagy legalábbis megteremti annak a lehetőségét, hogy a parlamenten kívül is esély nyíljon a kancellár politikájának megvétózására. Bár az igazságügyi minisztériumban is elkezdtek dolgozni egy tervezeten, az
SPD „koronajogásza”, Adolf Arndt már 1949 decemberében a Bundestag elé terjesztette
a szociáldemokraták alkotmánybíróságról szóló javaslatát.23 Ezt látván az igazságügyi
minisztérium is felgyorsította a törvény-előkészítés folyamatát, és 1950 februárjában a
parlament elé terjesztette saját tervezetét.24 A két törvényjavaslat érdemi vitája március
közepén kezdődött el, de csak 1951 januárjára sikerült egy olyan változatot elfogadni,
amely a kormánykoalíció és az SPD számára is vállalható volt.
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Az ellenzék együttműködésére formálisan nem volt szükség ugyan, mivel az alkotmány a megalkotandó alkotmánybírósági törvény esetében nem írta elő a minősített
többség követelményét, ám a CDU vezető politikusai határozottan úgy ítélték meg, hogy
ilyen fontos kérdésben nem lehet az ellenzék bevonása nélkül dönteni. Kurt Kiesinger, a
Bundestag jogi bizottságának CDU-s tagja, a későbbi nagykoalíció kancellárja azt hangsúlyozta, hogy ha egyszerű kormánypárti többséggel, az ellenzék szavazatai nélkül fogadnák el a törvényt, akkor annak nem lenne meg a kellő autoritása a későbbiek folyamán,
mivel mindig a kormánypárt által létrehozott intézményként tekintenének rá.25 E gesztus
jelentőségéről tanúskodik az is, hogy a Bundestagban az ellenzék kulcsfigurája, a szociáldemokrata Adolf Arndt személyesen köszönte meg azt Kiesingernek 1951 februárjában.26
Ugyanakkor a kompromisszum elérése nem tűnt könnyűnek: a Bundestag illetékes bizottsága tucatszám ülésezett, a júliusban felállított albizottsága, amely a megfeneklett
tárgyalásokat volt hivatott kimozdítani a holtpontról, szintén számos alkalommal ült
össze a nézetek egyeztetésre.27 Az alkotmánybíróság felállításának ügyét ugyanakkor
két dolog is előmozdította. Egyrészt a szövetségesek deklarálták: amennyiben feláll az
alkotmánybíróság, ők abban a pillanatban lemondanak arról a jogukról, hogy az új alkotmány védelme érdekében a német belpolitikába beavatkozhatnak.28 Másrészt a két
nagy párt között kialakult véleménykülönbségek és viták az alkotmánybíróság tekintetében korántsem érték el azt a mélységet és intenzitást, amely a Bundesrat vagy a kormány jogállásának szabályozását jellemezte, még az alkotmányozás során. Ennek okát
egyesek abban vélik felfedezni, hogy ebben a korai időszakban valójában a politikusok
még nem ismerték fel teljes mértékben az alkotmánybíróság politikai jelentőségét.29
A két legnagyobb pártnak az alkotmánybíróságról alkotott elképzelései ugyanakkor több ponton is különböztek: az SPD a többi alkotmányos szervvel azonos rangú
bíróságot szeretett volna létrehozni, 14 bíróval, akiknek a mandátuma mindössze az
adott parlamenti ciklus idejére szól.30 A szociáldemokraták elképzelései szerint az alkotmánybíróság egy saját költségvetéssel rendelkező intézmény lett volna, berlini székhellyel, Bonntól távol. Az Adolf Arndt által írt tervezet lehetőséget biztosított volna
a különvélemények nyilvánosságra hozására, ráadásul akár teljesen laikusok, azaz
jogászi végzettséggel egyáltalán nem rendelkezők is lehettek volna alkotmánybírák.
Ezzel szemben a kormány és a kormánypárti képviselők egy része nem akart egy sui
generis alkotmányos szervet létrehozni. A CDU és az FDP elképzelése szerint az alkotmánybíróság a bírói hatalmi ág szerves részeként lett volna annak csúcsszerve. Az alkotmánybírák létszámát 24 főben határozták meg, és előfeltételként szerepelt a jogászi
végzettség. A kereszténydemokrata-liberális kormánykoalíció tervezete szerint a különvélemények nyilvánosságra hozatala nem megengedett, mivel az az intézmény tekintélyét rombolhatja, a bírósági határozat egységességét kezdheti ki. Koncepciójukban
önálló költségvetési fejezetet sem szántak az alkotmánybíróságnak, azaz az intézmény
az igazságügyi minisztérium alá tartozott volna a pénzügyek és a szervezeti kérdések
tekintetében.31
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A Bundestag jogi bizottságában ebből kifolyólag az egyik leginkább vitatott pont
az alkotmánybíróság jogállásának egyértelmű szabályozása volt. A vita táptalajául az
alaptörvénynek az alkotmánybíróságra vonatkozó homályos passzusa szolgált, amelyből nem derült ki világosan, hogy a testület egy olyan alkotmányos szerv, amely teljes
mértékű autonómiát élvez, vagy pedig beszámolási kötelezettséggel tartozik a szövetségi igazságügyi minisztérium felé – így az ebben az értelmezésben az alkotmánybíróság szervezeti és működési kérdéseiben is kompetens marad. A kormányzati anyagot
elkészítő (később alkotmánybíróvá választott) Willi Geiger koncepciója szerint egyértelműen ez utóbbit foglalták volna törvénybe, míg az SPD-frakció javaslata az alkotmányos szerveket megillető, széles körű szervezeti autonómiával ruházta volna fel az
alkotmánybíróságot.32 Az alkotmánybíróság autonómiájának ügye az önálló költségvetés és a bírák bérezése kapcsán már a törvény tervezetének vitájában is felmerült: bár a
pénzügyminisztérium azt az álláspontot képviselte, hogy ne egy külön törvénybe, hanem az igazságügyi minisztérium bérszabályzatába foglalják bele az alkotmánybírák
bérének szabályozását, ám végül a Bundestag nagy többsége elfogadta azt a megoldást,
miszerint az alkotmánybírák fizetését a hivatalnoki bérezéstől elkülönülve szabályozzák.33
Végeredményben hosszas tárgyalások után, 1950 decemberére készült el a törvény
kompromisszumos változata. A törvénytervezet előkészítésének elhúzódása több okra
is visszavezethető; ezek közül a legfontosabb talán a hatalmas munkateher, illetve az,
hogy az alkotmánybírósági törvény megalkotása előtt fel kellett állítani a rendes bíróságokat is, hiszen onnan érkezett volna a bírák harmada.34 Ez utóbbi törvényt pedig csak
1950 augusztusában sikerült elfogadni. Ráadásul 1950 júliusában az alkotmánybíróság
szervezeti kérdésében megmerevedtek a frontok, így az említett egyeztető albizottságot
kellett létrehozni, amelynek 1950 októberére sikerült a vitás kérdéseket feloldania.35
A kompromisszum eredménye egy 24 fős testület lett, a CDU és az FDP elképzeléseinek megfelelően, ám a bíróságot két ikerszenátusra osztották, amelyek önállóan működnek. Ezzel tulajdonképpen két külön alkotmánybíróságot hoztak létre. Bár az SPD
nem csak jogászokat szeretett volna látni a testületben, a közösen kialakított változat
értelmében a jogászi végzettség mindenféleképpen szükséges lett, ám csak nyolc bíró
esetében volt követelmény a bíráskodási tapasztalat. Mivel a bírák neve nyilvános volt,
a CDU engedett az eredeti elképzeléseiből, az SPD cserébe viszont belement abba, hogy
különvéleményeket ne hozhasson nyilvánosságra a testület. Ugyanakkor épp elég homályosan fogalmazták meg az alkotmánybíróság jogállását is ahhoz, hogy mindkét fél
elfogadja a tervezetet: „Az alkotmánybíróság a szövetség többi alkotmányos szervétől
független és önálló bíróság.”36 Így aztán továbbra is nyitva maradt a kérdés, hogy vajon
az alkotmánybíróság egy teljesen különálló alkotmányos szerv, vagy pedig egy rendes
bíróság, amely betagozódik a bírósági rendszerbe.37 Amit nem sikerült eldönteni az
alkotmány megalkotásakor, azt végül az alkotmánybírósági törvényben sem tudták
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szabályozni. A bírák megválasztása az SPD elképzelései szerint alakult: a Bundestagban egy 12 fős választói testületre bízták a bírák személyéről szóló döntést, igaz háromnegyedes minősített többségre volt hozzá szükség. A Bundestag illetékes bizottságát a
frakciók erejének arányában kellett megválasztani. A Bundesrat teljes ülésén, kétharmados többséggel választja meg a kompetenciájába tartozó 12 bírót. Végeredményben
az SPD-nek még azt is sikerült elérnie, hogy nem a bírák fele, hanem csak harmada rendelkezzen bírói múlttal. A törvényt végül az 1951. február 1-jei ülésén fogadta el a Bundestag, és miután a Bundesrat is jóváhagyta, 1951. március 12-én jogerőre emelkedett.38

Az alkotmánybírák megválasztásának „misztériuma”
Mivel az alkotmánybírák megválasztása az alkotmánybíróság felállításának talán a
legnehezebb és egyben a politikailag legkényesebb kérdése volt, a testület tényleges
működésének kezdete még tovább húzódott. A Bundestag illetékes, csak erre a célra
létrehozott választóbizottságát (Wählmännerkommission) 1951. április 25-én alakították
meg. Az arányos választási rendszer szerint létrehozott bizottságban a kormánypártoknak 7:5 arányú többségük volt (5 CDU-, 1 FDP- és 1 DP-tag állt szemben 5 SPDképviselővel), ám a háromnegyedes minősített többségi szabályozás szerint legalább 9
fő szavazatára volt szükség ahhoz, hogy megválasszanak valakit alkotmánybírónak.39
A Bundestag választóbizottságának, illetve a Bundesratnak a tárgyalódelegációja 1951.
július 3-ra állított össze egy olyan 24 fős kompromisszumos listát, amelyet mindkét
testület minősített többsége jóváhagyott. A leginkább vitatott pontban azonban egyáltalán nem tudtak megegyezni: az alkotmánybíróság elnökének személye elhúzódó
konfliktus tárgyát képezte.40
Az elnök személyétől eltekintve annak ellenére sikerült viszonylag gyorsan megállapodniuk a tárgyalódelegációknak, hogy a két nagy párt szakértői eltérően ítélték meg
az első, illetve a második szenátus szerepét és jelentőségét. Míg a kereszténydemokraták és az FDP – Adenauer kancellárral és a szabad demokraták soraiba tartozó Thomas
Dehler igazságügyi miniszterrel az élükön – úgy vélték, hogy az államszervezeti konfliktusok terén kompetens második szenátusnak lesz nagyobb a jelentősége, addig a
szociáldemokraták úgy gondolták, hogy az alapjogi bíráskodásban kompetens első szenátus jelentősége lesz a későbbiek folyamán a nagyobb.41 A végeredmény pártpolitikai
aspektusból nézve ezt a felfogást tükrözi: a felállítását követően az alkotmánybíróság
első szenátusában hét alkotmánybíró volt az SPD-hez köthető, négy a kormánykoalícióhoz (három CDU/CSU-, egy FDP-jelölt), egy főt pedig semlegesnek lehetett tekinteni. A második szenátusban nyolc kormánypárti (a CDU/CSU által támogatott) jelölttel
szemben állt három SPD-jelölt, és köztük is volt egy olyan alkotmánybíró, akit pártpolitikailag nem lehetett kategorizálni. Természetesen a pártpolitikai kötődésen túl
más szempontokat is figyelembe kellett venni a bírák megválasztásakor: a tartományok
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megfelelő képviselete legalább ilyen fontos elemnek tűnt a képviselők szemében. E tekintetben egyértelmű északnémet fölényről beszélhetünk.42 Ennek a patikamérleggel
kimért kompromisszumos listának köszönhető végül, hogy mind a Bundestag illetékes
bizottsága, mind pedig a Bundesrat ellenszavazat nélkül fogadta el az azon jelölt alkotmánybírákat. A kivételt az elnök és az elnökhelyettes személye jelentette: a Bundestag
illetékes bizottságának bajor tagjai tartózkodtak, akárcsak a Bundesratban Bajorország,
mindkét jelölt esetén. Az indok: a megválasztásukkal végképp túlsúlyba került volna
az északnémet lobbi, amely elfogadhatatlan volt a bajorok számára.43
A legvitatottabb pont, ahogy említettem, az elnök és az alelnök személyének kérdése
volt. A megválasztásukhoz szükséges kompromisszumot végeredményben csak egy
külső kényszer tudta kiváltani: a délnyugati tartományok (Südweststaat) újrafelosztása
körüli vita ugyanis azzal fenyegetett, hogy ha nem választják meg az alkotmánybírákat, ha nem áll fel időben a bírói testület, és nem hoz döntést az országrész közigazgatási határainak ügyében, akkor Leo Wohleb (CDU), Baden miniszterelnöke nem fogja
végrehajtani a Bundestag által a tartományok újrafelosztásáról korábban elfogadott
törvényt.44 Egy szövetségi törvény elszabotálása veszélyes precedenst teremtett volna
a Szövetségi Köztársaságban, és a dezintegráció első jele lehetett volna, amit nemcsak
Adenauer, hanem az ellenzéki pártok is meg akartak akadályozni a Bundestagban.
Ugyanakkor Wohleb elkötelezte magát a tekintetben, hogy elfogadja az alkotmánybíróság döntését a vitás kérdésben – már ha megkezdi egyáltalán a működését a szervezet. 1951 nyarán ugyanis még remélhette, hogy nem sikerül megegyeznie a CDU-nak
és az SPD-nek az elnök és az alelnök személyében. Azonban nem számolt azzal, hogy
éppen az ő aktivitása fogja előmozdítani a megegyezést a két nagy párt között.45 És bár
Adenauer kifejezetten ellenezte, hogy az FDP jelölje, Hermann Höpker-Aschoff legyen
az alkotmánybíróság elnöke, nagyobb veszélyt látott a szövetségi törvény elszabotálása következtében esetlegesen lábra kapó dezintegrációs tendenciákban, mint HöpkerAschoff személyében. Így végül a Bundestag választóbizottsága az 1951. szeptember 4-i
titkos ülésén döntést hozott a német alkotmánybíróság első 12 bírájának személyéről,
majd ezt követően, szeptember 6-án a Bundesrat is megnevezte az általa választott 12
bírát.46
Az 1951. március 12-én jogerőre emelkedett alkotmánybírósági törvény alapján az
alkotmánybíróság 12 fős szenátusainak 4-4 tagját kellett aktív bírák közül választani,
ráadásul úgy, hogy csak addig maradhattak az új hivatalukban, ameddig az eredeti
bírói megbízásuk szólt. A törvény szerint a maradék 16 bírót nyolc évre választotta
volna ugyan a Bundestag, illetve a Bundesrat, ám a gyakorlatban ezek felét csak négy
évre választották meg, hogy a következő parlamentnek is lehetősége legyen új bírákat
küldeni.47 Ez a furcsa, öszvér megoldás egy kompromisszum eredménye volt, mivel
a szociáldemokraták eredetileg minden egyes parlamenti ciklus elején újra kívánták volna választani a testület tagjait.48 A fokozatos cserélődés mind az álláspontok
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megmerevedését, mind pedig az alkotmánybíróság hirtelen profil- és karakterváltását
volt hivatott megakadályozni.49 Ennek köszönhetően viszonylag nagy volt a rotáció az
alkotmánybíróságon, ami egyesek szerint az intézményi kontinuitás szempontjából kifejezetten jó,50 mások szerint viszont éppen a hosszabb mandátum biztosíthatja a bírói
függetlenséget és a kiszámítható, stabil ítélkezési gyakorlatot.
A bírák megválasztása és mandátumuk hossza tekintetében tehát komoly különbségek mutatkoztak: „élethosszig”, nyolc évre és négy évre megválasztott bírák ültek
kezdetben a bíróságon, miközben a bírák újraválasztása sem volt jogilag kizárt. Sőt,
a későbbi informális gyakorlat az volt, hogy ha valamelyikük továbbra is alkotmánybíró szeretett volna maradni, akkor a nagy pártok újraválasztották őt.51 Csak jóval később, 1970-ben módosították az alkotmánybírósági törvényt: attól kezdve egységesen
kilenc évre választották a bírákat, mind a Bundestag választóbizottsága, mind pedig a
Bundesrat kétharmados többséggel, ráadásul nem lehetett újraválasztani őket, miközben a bírák száma egy 1956-ban elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően fokozatosan (előbb 20, majd 1963-tól) 16 főre csökkent.52
A száraznak tűnő adatokon túlmenően ugyanakkor nagyon nehéz pontosan rekonstruálni a bíróválasztás menetét. Az alkotmánybírósági törvény ugyanis csak annyit szabályoz, hogy a Bundestag által választandó bírákat az alsóház speciálisan erre a célra
létrehozott, tizenkét fős alkalmi választóbizottsága, illetve a többi bírát a Bundesrat
egésze választja. Ám a törvény 6. paragrafusának 4. cikkelye kifejezetten hallgatásra
kötelezi valamennyiüket a választási eljárással kapcsolatos mindenféle információ tekintetében.53 Ahogy azt az alkotmánybírák megválasztási módjára vonatkozó kritikák
megfogalmazzák, ez az eljárás több mint problematikus, demokratikus legitimáció
szempontjából pedig komoly defektusokkal bír.54 A Bundestag bizottsági üléseinek titkosságán túl a legkomolyabb kritika arra vonatkozik, hogy a gyakorlatban még csak
nem is ez a testület hozza meg a legfontosabb döntést: a jelölt kiválasztásáról ugyanis
előzetesen és informálisan a két nagy párt vezetői egyeztetnek, így az illetékes bizottság tulajdonképpen csak rábólint az általuk kiválasztott jelöltre/jelöltekre.55 A transzparencia teljes hiányával jellemezhető, nem nyilvános háttéralkuk révén válogatódnak
ki a jelöltek, hogy aztán a Bundestag illetékes választóbizottsága, illetve a Bundesrat
jóváhagyja a másutt már meghozott döntést.56 A két nagy párt közötti megállapodás
az összes megválasztott bírát érinti, hiszen csak valamennyiük figyelembe vétele révén
lehet fenntartani azt az egyensúlyt, amely szerint egy bírát a CDU, egyet pedig az SPD
jelölhet, ha megüresedett egy pozíció. Ez nem azt jelenti, hogy ne emelhetnének vétót
egymás jelöltjeivel szemben: e kamarillapolitikának köszönhetően a politikai középtől
jóval távolabb eső jelölteknek ugyanis nincs is esélyük.57
Bár a későbbiek folyamán a kialakult gyakorlat szerint valóban a két nagy párt tárgyalói állapodnak meg a színfalak mögött, azért néha a kisebbik koalíciós partner, az
FDP is bele tudott szólni a bíróválasztásba. Az alapvető hozzáállás az „egyet nekem,
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egyet neked” elve volt, szinte a kezdetektől fogva.58 Ugyanakkor az első bíróválasztás
körülményeiről valójában mindmáig nem sokat tudunk, noha ez több tekintetben is
döntő lehetett.59 Az akkor kialakult arányokat ugyanis nagyon nehéz volt megváltoztatni, noha erre előbb Adenauer kancellár, majd megválasztását követően Willy Brandt
is kísérletet tett. Az előbbi hosszas próbálkozásait siker koronázta, az utóbbi kevésbé
bizonyult sikeresnek. Ami a jelöltek kiválasztását illeti, erről a folyamatról hivatalos dokumentum egyáltalán nem maradt fenn. Mindössze annyi biztos, hogy az alkotmánybírák megválasztása során teljes mértékben figyelembe vették az ad hoc jelölőbizottság
javaslatait, amely viszont a már említett tárgyalódelegációk megállapodását követte.
A bírák pártkötődése ekkoriban ugyan még nem minden esetben volt teljesen nyilvánvaló, de a későbbi rekonstrukciók révén mégis jól beazonosíthatónak tűnik az, hogy
melyik bírát melyik párt jelölte. Hat bíróról már a megválasztásukkor is egyértelmű
volt, hogy az SPD-hez kötődnek, kettőnek a CDU-hoz való közelisége, egy bíró esetében
pedig az FDP-hez kötődése tűnt már a kortársak számára is nyilvánvalónak. A többiekkel kapcsolatban az utókor többé-kevésbé megbízható kutatómunkájára vagyunk
bízva. Mindenesetre a szakirodalom abban egységesnek tűnik, hogy az illetékesek már
a kezdet kezdetén is megpróbáltak valamiféle egyensúlyt kialakítani a koalíciós kormánypártok és a szociáldemokrata ellenzék által jelölt alkotmánybírák között.60
A megválasztásuk pillanatában is aktív bírók – elviekben – akár mindkét bírói pozíciót beölthették, nem kellett lemondaniuk a másik posztjukról, ugyanakkor a gyakorlatban csak két olyan bíró volt, aki ténylegesen is megpróbálta ellátni mindkét
feladatát, a többiek inkább feladták a korábbi tevékenységüket.61 A legrövidebb ideig
Kurt Zweigert és Claus Leusser volt alkotmánybíró: ők 5, illetve 4 hónap után távoztak Karlsruhéból. Ez bizonyos értelemben nem csoda: az ötvenes évek elején inkább
nyűgnek tűnt a rosszul felszerelt irodával rendelkező, a végső székhelyet egyelőre még
nélkülöző, komolyabb presztízzsel sem bíró, és nem is különösebben jól fizető alkotmánybírói állás. Ezért is választotta több alkotmánybíró inkább a hivatalnoki pályát,
amely karrier, presztízs és fizetés szempontjából akkoriban még jóval kecsegtetőbbnek
tűnt.62 Ettől függetlenül, az első 24 alkotmánybíró átlagos hivatali ideje (a néha előfordult újraválasztással együtt) elérte a tíz és fél évet, ami igen jelentősnek mondható.63
Szociológiai összetételüket tekintve roppant változatos képet mutattak: öt egykori politikus mellett „mindössze” négy egyetemi tanár, nyolc hivatalnok, két ügyvéd és hét
bíró volt köztük. Ez a sokszínűség egyébként idővel megszűnt, és egyre inkább egykori
bírák, valamint egyetemi tanárok lettek alkotmánybírák.64 Az első testület tagjai közül
négyen emigrációból tértek vissza, nyolcat korábban a nemzetiszocialisták távolítottak
el az állásukból, háromnak pedig egyéb úton akadályozták a karrierjét.65 Ez azonban
nem jelentette azt, hogy a bírák egy részének ne lett volna kicsit „szürke” a múltja: a
leghosszabb ideig, 26 évig hivatalában maradt (később ellenfelei elismerését is kivívó)
Willi Geiger például az SA tagja volt, bár időközben kiesett a nácik kegyeiből, így aztán
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a háború után meg is kapta a náci múltját „tisztára mosó” Persilscheint. A második szenátusban ugyanakkor Geiger kezdettől fogva azzal a Gerhard Leibholzcal ült együtt,
akit 1935-ben a nácik zsidó felmenői miatt eltávolítottak az egyetemről, majd nem sokkal később emigrálni kényszerült. Bizonyos értelemben áldozat és tettes ült egy asztal
mellett a kezdeti időkben.66

A kezdet: súlyos döntés, nehéz körülmények között
A kezdeti személyi nehézségeken túl (l. bíróválasztás) az első alkotmánybírák munkakörülményei sem voltak ideálisak: a karlsruhei Prinz Max-palota átalakítása még be
sem fejeződött, az építési munkálatok még folytak, sőt igen gyakran két bíró osztozott
egy szobán, amikor – egy nappal hivatalba lépésük után, 1951. szeptember 8-án – a
bíráknak már döntést kellett hozniuk egy kényes kérdésben.67 Az alkotmánybíráknak
kezdetben nem voltak tudományos munkatársai, akik a munkájukban segítették volna
őket (először 1952 júniusában kaptak munkatársakat), sőt a lakhatásuk kérdése sem volt
megoldott, így a családjukat nem is hozták Karlsruhéba. És hogy az állam, legfőképpen az igazságügyi minisztérium mennyire nem tekintett autoritásként és alkotmányos
szervként az alkotmánybíróságra, jól jellemzi, hogy ilyen körülmények között is csak
negyedévente egy alkalommal finanszírozták a bírák hazautazását a családjukhoz –
ekkor is csak harmadosztályú jegyet térítettek vissza nekik.68 Az igazságügyi minisztérium ilyen gyakorlatias módon (is) éreztette, hogy az alkotmánybírák tulajdonképpen
az igazságügyi miniszter beosztottjai. Mivel az alkotmánybíróság költségvetése a minisztérium büdzséjének a része volt, így bizonyos tekintetben igaza is volt a szabad demokraták soraiból érkezett Dehlernek.69 Mindezeket figyelembe véve, korántsem voltak
irigylésre méltó helyzetben az alkotmánybíróság első bírái: ebben az időszakban még
nem volt ritka, hogy valamelyikük egy hivatali pozícióért vagy egy másik bírósági állásért odahagyta az alkotmánybíróságot, ha volt rá módja. A többség azonban maradt,
és a testület a nehéz munkakörülmények ellenére az NSZK politikai rendszerét nagymértékben befolyásoló döntéseket hozott. Nem is egyet. Az elsőt, ahogy azt fentebb is
említettem, rögtön az eskütételük másnapján.
Hiszen alighogy letették az esküt az új alkotmánybírák, máris egy kényes ügyben
kellett dönteniük. A szövetséges hatalmak Baden, illetve Württemberg tartomány
megszállásakor ugyanis nem a kettő közötti hagyományos határvonal mentén, észak–
déli irányban osztották amerikai és francia zónára a területüket, hanem kelet–nyugati irányban vágták keresztbe őket. Az északi fele mindkettőnek amerikai, a déli felük
pedig francia ellenőrzés alá került. A helyzetet tovább bonyolította, hogy míg Baden
és Württemberg északi részét az amerikaiak egy tartománnyá alakították (Württemberg-Baden), addig a francia fennhatóság alatt álló Dél-Baden és Dél-Württemberg (ez
utóbbi Württemberg-Hohenzollern név alatt) önálló tartomány maradt. A feszültséget
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az okozta, hogy az új határok semmilyen mértékben nem fedték a történetileg kialakultakat. Az újonnan kreált három tartomány vezetőit egy asztal mellé ültették ugyan
az amerikai és a francia szövetségesek, ám míg Württemberg-Hohenzollern és Württemberg-Baden vezetése egyetlen nagy tartományba olvasztotta volna mindhármukat,
addig Baden tartományi kormányfője, Leonhard Wohleb (CDU) a történeti határokat
állította volna vissza.70 A helyzet bonyolultságát az alkotmányozó atyák is érzékelték,
megoldani azonban nem tudták, így került bele a német alaptörvénybe a híres 118. paragrafus, amely szerint a három mesterséges tartomány határainak újrarajzolása csak
mindhármuk egyetértésével lehetséges. Amennyiben a konszenzus nem jönne létre,
úgy a szövetségi törvényhozás kap felhatalmazást arra, hogy törvényi úton alkossa meg
a tartományi határokat, amit aztán népszavazáson hagynak jóvá (Alaptörvény 11. cikk).
Mivel azonban az illetékeseknek nem sikerült megegyezniük, a Bundestag – a 118. paragrafus alapján – egy egyesített nagy tartomány (Baden-Württemberg) létrejöttét foglalta törvénybe. Csakhogy ezt a döntést még népszavazáson is jóvá kellett hagyatni.71
Az ördög persze itt is a részletekben rejlett. Wohleb elképzelése szerint ugyanis a történeti tartományok külön-külön szavaztak volna az egyesülésről, s az csak akkor történt
volna meg, ha mindkét tartományban többségbe kerülnek az egyesülést támogatók.
A szövetségesek és a Bundestag viszont azt akarta, hogy a négy kerület mindegyikében
(francia Baden, amerikai Baden, francia Württemberg, amerikai Württemberg) külön
szavazzanak, és ha három területen többségbe kerülnek az egyesüléspártiak, akkor
megvalósulhat az egységes tartomány. Csakhogy a népszavazás végeredménye éppen
annak kiírásától, az alkalmazott modelltől függően alakult volna. Mivel 1950 szeptemberében egy informális, jogi érvénnyel nem bíró népszavazást már tartottak a négykerületes modell alapján, annak eredményeiből az is kikövetkeztethető volt, hogy ha
az első modell szerint tartják a népszavazást, akkor épp ellenkező előjelű eredményre
lehet számítani.72 A módja körül kialakult vita ellenére, 1951 decemberére végül mégis
kiírták a népszavazást, s vele egy időben a Bundestag meghosszabbította a tartományi
gyűlések mandátumát 1952 márciusáig. Erre azért volt szükség, hogy ne kelljen az esedékes tartományi gyűlési választást megtartani, ha pár hónappal később az egyesülés
miatt úgyis feloszlatják a az új testületet. Wohleb ezen a ponton fordult az akkor már jogilag létező, de a bíróválasztás elhúzódása miatt még fel nem állt alkotmánybírsághoz:
meglátása szerint a Bundestag tulajdonképpen a gerrymandering eszközével próbálta a
népszavazás kimenetelét befolyásolni, ráadásul a szövetségi törvényhozásnak nem állt
jogában a tartományi gyűlések mandátumának meghosszabbítása. Wohleb ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elfogadja az alkotmánybíróság döntését (legyen az a számára
pozitív vagy negatív), ha az 1951. szeptember 16-ig, a kitűzött referendum időpontjáig
megszületik.
Ahogy fentebb is jeleztem, ezért vált olyan sürgetővé az alkotmánybírák megválasztása: ha nem sikerül időben dönteni a személyükről, akkor az a veszély fenyegetett
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volna, hogy egy tartomány megtagadja a szövetségi törvényhozás által elfogadott törvény végrehajtását, bojkottálja a referendumot, ami súlyos dezintegrációs folyamatokat
indíthatott volna el. Jobb esetben is precedenst teremtett volna más tartományok számára, ha azok más ügyben valamilyen okból kifolyólag nem akartak volna végrehajtani egy, a szövetségi törvényhozás által elfogadott törvényt.73
Habár ebben a konfliktusban nem az alkotmánybíróság és a kormányzat állt egymással szemben, az alkotmánybírák a későbbi státuszuk kapcsán már fontosnak tekintett alapelveket rögzítettek rögtön az első ítéletben, amelyek végül hivatkozási alapként szolgálhattak a kormányzattal szembeni csatározások során is. Az alkotmánybírák
1951. szeptember 8-án egy olyan döntést hoztak, amely szerint a népszavazást nem lehet megtartani addig, amíg érdemi döntés nem születik az ügyben. Ennek a határozatnak Wohleb még kifejezetten örült. Nem úgy az 1951. október 31-i tartalmi döntésnek,
amely végeredményben szabad utat engedett a referendumnak. Utólag derült ki, hogy
a szenátus tizenkét tagjából hat támogatta, hat pedig elutasította Wohleb beadványát,
ami az akkori szabályok értelmében a beadvány elutasítását vonta maga után. Azaz az
elutasítás nem is szűk többséggel, hanem szavazategyenlőséggel történt. Ráadásul az
alkotmánybírák érvelése ma már nehezen tarthatónak tűnik, alkotmányjogilag ugyancsak kétséges, hogy a helyes döntést hozták-e meg.74
A döntés lényege azonban az utókor szempontjából nem is annak tartalmában keresendő, hanem azokban az elvekben, amelyeket az alkotmánybírák az indoklásukban
megfogalmaztak: deklarálták ugyanis, hogy ha az alkotmánybíróság alkotmányellenesség okán megsemmisít egy törvényt, akkor sem a szövetségi, sem a tartományi törvényhozás nem hozhat azt követően hasonló jellegű törvényt. A bírák megállapították
továbbá, hogy az alaptörvény egyes rendelkezései csak a többi rendelkezéseinek a figyelembe vételével értelmezhetőek, nem pedig kizárólag önmagukban. Harmadrészt a
bírák deklarálták, hogy a törvényhozást, sőt még magát az alkotmányt is egy magasabb
törvény köti. Egyes szerzők szerint ezek az alapelvek olyan jelentőséggel bírtak, hogy
az alkotmánybíróság első döntése csakis a „Marbury vs. Madison”-ügy fontosságához
és hatásához mérhető.75 Ugyanakkor az ügynek az alkotmánybíróság szempontjából
pozitív sajtóvisszhangja jó alapot nyújtott a későbbi viták során arra, hogy a közvélemény szimpátiáját viszonylag gyorsan elnyerjék, és kényes döntések esetén is meg tudják azt tartani.76 Márpedig az alkotmánybíróság hatalmának szinte egyelten, majdnem
kizárólagos forrása a közvéleménynek a belé vetett bizalma.
Miközben azonban az európai védelmi erő felállításról szóló, a közvéleményben is
feltűnést keltő, első nagy konfliktust generáló – Adenauernek nagyon nem tetsző – döntésüket meghozták a bírák (1952. december 8.), a közvéleményt kevésbé érdeklő, ám az
alkotmánybíróság későbbi presztízsét és sorsát annál inkább meghatározó csatát kellett megvívniuk a bíráknak az igazságügyi miniszterrel és Adenauerrel. Ráadásul az
ún. „státuszvitában” nem is támaszkodhattak a közvélemény kialakuló szimpátiájára,
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mivel az ügy kellőképpen bonyolult és jogi finomságokat rejtő kérdések körül forgott
ahhoz, hogy a sajtó számára ne legyen kellőképpen izgalmas.77 Az alkotmánybírák
ezért szép csendben, nem a közvélemény szimpátiájára, hanem a hatalommegosztás
rendszerének további szereplőire támaszkodva küzdöttek a saját hatalmukért az Adenauer-kormánnyal szemben.78 Az 1952. június 27-én, nagy többséggel (20 igen, 2 nem)
elfogadott „státuszirat” arról tanúskodik, hogy az alkotmánybírák pártállástól (értsd:
jelölőszervezetüktől) függetlenül, szinte egységesen tudatában voltak annak, hogy a
kezdeti döntéseik és lépéseik hosszú távra meghatározhatják az alkotmánybíróság sorsát, hatalmi potenciálját és helyét a német politikai rendszerben. Pláne, ha már az első
lépések során, rögtön konfliktusba keverednek a kormánnyal vagy a parlamenti kormánytöbbséggel.

Összegzés
Tanulmányomban a német alkotmánybíróság felállításának körülményeit kívántam
tisztázni, mivel úgy vélem, hogy azok, illetve az alkotmánybíróság helyzetét meghatározó kezdeti inputtényezők rávilágíthatnak arra, hogy miként harcolta ki sajátosan erős
pozícióját az alkotmánybíróság a német politikai rendszeren belül. Az inputtényezőknek az alkotmánybíróság tekintélyére (ezáltal pedig a tényleges hatalmára) gyakorolt
hatását egy átfogóbb kutatás keretében kívánom a későbbiekben elemezni, így jelen
összegzés egy előzetes analízis, amelyet egy előzőleg meghatározott szempontrendszer
alapján végeztem el.
Ennek fényében azt mondhatjuk, hogy az alkotmánybíróság a német politikai rendszer utolsó elemeként, már a demokratikus pártversengés közepette jött létre. Ez elviekben akár a pártok csataterévé is változtathatta volna az alkotmánybíróságot. Ugyanakkor ez ellen hatott, hogy végül az alkotmánybírósági törvényt nagy konszenzusban
hozták meg, annak ellenére, hogy az alkotmánybíróság intézménye a német joghagyománytól teljesen idegen. Ez a látszólagos egyetértés ugyanakkor az alkotmánybíróság
státuszának szabályozatlanságából ered. Látszólagosnak tűnik az egyetértés, mivel sok
fontos kérdésben nem tudtak megegyezni sem az alaptörvény megírásakor, sem pedig
az alkotmánybírósági törvény elfogadásakor. Ezeket a kérdéseket az arra hivatott kompetens szervek nyitva hagyták. Ezzel ugyanakkor a felálló alkotmánybíróságot nehéz
helyzetbe sodorták: létrehoztak egy erősnek tűnő intézményt, amelynek pontos státusza mégsem volt tisztázott. Mindazonáltal ez a sok nyitva hagyott kérdés tette lehetővé,
hogy végül mind az alkotmányt, mind az alkotmánybírósági törvényt olyan nagy többséggel fogadják el, ahogyan azt tették. A konszenzus az alkotmányozás során jól ismert
stratégia szerint, a kérdések el nem döntése révén jöhetett létre.79 A nyitott kérdések az
alkotmányozás konszenzusos jellege szempontjából pozitívan értékelhető eredményt
hoztak ugyan, ám az alkotmánybíróság működése tekintetében korántsem jelentettek
előnyt. Sőt.
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Mivel nem volt még tisztázott a státusza, az alkotmánybíróságra kezdetben úgy tekintett a minisztérium, mint egy neki alárendelt bíróságra. Akkoriban a kormány szemében sem bírt a testület különösebb tekintéllyel, miközben a nyitva hagyott kérdések
sora eleve megnehezítette, hogy döntéseivel azt ki tudjon vívni magának. Előbb ugyanis a saját státuszának kérdését kellett tisztáznia ahhoz, hogy a döntéseit annak megfelelően fogadják el. A tekintélyt parancsoló státuszért azonban komoly harcot kellett
vívnia működésének kezdetén: korántsem volt eldöntött tény ugyanis, hogy egy olyan
erős és nagy tekintéllyel bíró testület jön létre, amilyennek ma látjuk.
Az alkotmánybíróság ugyanakkor viszonylag szerencsésnek mondható közegben
kezdhette el a működését: a föderális berendezkedés, a tartományok öntudatossága és
központosítás-ellenes hozzáállása, valamint az ellenzék sajátos érdeke (legyen még egy
erős ellensúly a szövetségi kormányzattal szemben) kellő manőverezési lehetőséggel
kecsegtette. Az elnöki pozíció nem volt erős ugyan, de a Bundestag belső megosztottsága, a kormánykoalíció tagoltsága és szűk többsége, valamint a Bundesrat tagoltsága
potenciális és taktikai „koalíciós” partneri pozíciót jelenthetett az alkotmánybíróság
számára. A hatalommegosztás ilyetén rendszerének is köszönhető, hogy a tisztázatlanul hagyott „státuszkérdést” a későbbiekben a maga javára tudta eldönteni, illetve
hogy tekintélyét, s annak révén a tényleges hatalmát is ki tudta terjeszteni az ötvenes
évektől kezdődően. Részben tehát e szerencsésnek mondható konstelláció tette lehetővé, hogy az alkotmánybíróság a német hatalommegosztás rendszerének egyik legfontosabb szereplőjévé vált.
Érdekes módon, az alkotmánybíróság hatásköre tekintetében már korán kialakult
egy széles konszenzus, azaz külön kompetenciákért nem kellett megküzdenie. Egy
igen széles jogkörű bíróságról lévén szó, inkább az okozott a bírák számára problémát,
hogy az alkotmánybírósági törvénybe végül belekerült az alkotmányjogi panasz lehetősége. Ez nagyon nagy munkaterhet jelentett, főleg a kezdeti időkben és kifejezetten
csak az első szenátusnak, amelyik kezdetben kizárólagos kompetenciával rendelkezett
az alkotmányjogi panaszok elbírálása terén. Ami problémának tűnt az első szenátus
szempontjából, az ugyanakkor elősegítette az alkotmánybíróság beágyazódását. A választópolgárok viszonylag gyorsan és igen nagy számban éltek az alkotmányjogi panasz lehetőségével, ami az alkotmánybíróság tekintélyének növekedéséhez is pozitívan
járult hozzá.80
Az alkotmánybíróság döntéseinek elfogadását, legitimitásának növekedését ugyanakkor az is elősegítette, hogy a bírákat is konszenzusos módon választották meg – még
ha e kompromisszum nehéz szülés is volt, és leginkább egy külső kényszer hatására jött
létre, ráadásul akkor is csak titkos, a nyilvánosság számára teljesen átláthatatlan háttéralkuk segítségével. Bár ez utóbbi demokratikus legitimációs szempontból kérdésesnek
tűnik, az alkotmánybíróság tekintélyét mégiscsak növelte. Az a tény, hogy kompromisszum révén választják a bírákat, nagymértékben elősegítette azt, hogy a későbbiek
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során a politikai szereplők elfogadják az alkotmánybíróság döntéseit, ne próbálják meg
azokat elszabotálni.
A bírói mandátumok hossza eléggé vegyes képet mutatott kezdetben: három külön
kategória létezett, ráadásul a bírák újraválaszthatóak voltak. Ez minden bizonnyal feszültségekhez is vezetett a bíróságon belül, mivel ily módon voltak a politikától független és attól többé-kevésbé függő bírák, valamint olyanok is, akik négyéves terminusuk
kezdetén az újraválasztásuk szem előtt tartásával hozták meg döntéseiket. A politikai
befolyásolásra elviekben komoly lehetőség nyílt volna. Hogy ez mennyire volt jellemző
a kezdeti időszakban, az már egy másik tanulmány tárgya.
Ugyanakkor a szervezeti autonómia megoldatlan kérdése egyértelműen egy olyan
probléma volt, amely szintén lehetőséget teremthetett (volna) a politikai befolyásolásra. Úgy tűnik azonban, hogy az alkotmánybírák – pártállástól függetlenül – tudatában voltak annak, hogy a pártok közvetlen és nyilvánvaló befolyása nem tesz jót az
alkotmánybíróság hírnevének és tekintélyének, ebből kifolyólag már a kezdet kezdetén
elutasították a nyilvánvaló pártérdekek nyílt megjelenítését. A testület tekintélyének
növekedéséhez kezdetben egészen biztosan hozzájárult az is, hogy különvéleményeket nem lehetett nyilvánosságra hozni, azaz az alkotmánybíróság egységes döntésének tűnt minden egyes ítélet. A szavazási eredmények sem kerültek nyilvánosságra,
így például csak történészi kutatómunka révén sikerült kideríteni, hogy az első fontos
döntés alkalmával a szavazatok egyenlősége vezetett ahhoz, hogy Wohleb beadványát
elutasította az illetékes szenátus.
Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy az alkotmánybíróság tekintélyének növekedéséhez kezdetben számos inputtényező hozzájárulhatott, noha voltak olyan elemek is a bírák munkájának szabályozásában, amelyek az átpolitizálódás, ezáltal pedig
a tekintélyvesztés irányába tolhatták volna el az alkotmánybíráskodást. Hogy végül
milyen további tényezők járultak hozzá a német alkotmánybíróság tekintélyének (ezáltal pedig hatalmának) növekedéséhez, az egy újabb tanulmány tárgya lesz.
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Résumé
Politics and Constitutional Court: the Creation of the Bundesverfassungsgericht
This paper explores the political battles around the establishment of the German Federal
Constitutional Court from 1948 to 1951. Since the German political elite agreed on the
necessity of a special court which could serve as a guardian of the constitution, the task
to institutionalise the court by different legal documents promised an easy job for the
founding fathers. In spite of this fact, several particular questions remained unclear:
the exact constitutional status of the FCC was one of the most important questions
which had not been determined either by the Grundgesetz or by the act on the FCC.
This meant that the FCC should struggle for recognition with other political actors
while the implementation of its decisions required obedience from the same political
actors. This paper summarises the starting point of this struggle by giving an overview
of the first steps of the FCC’s institutionalisation.
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