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Ez év január 20-a és március 10-e 
várhatóan fontos dátumként fog be-
vonulni a modernkori Olaszország 

jogalkotásának történetét taglaló szakiro-
dalmakba. Ugyanis előbb a Köztársaság 
Szenátusa (Senato della Repubblica, az 
olasz törvényhozás felsőháza), majd – a 
politikai alkukat sem nélkülöző, hosz-
szas egyeztetéseket követően – második 
olvasatban a Képviselőház (Camera dei 
Deputati, az olasz törvényhozás alsóháza) 

is megszavazta a szenátus megreformá-
lását célzó törvénytervezetet. A reform-
ügyi miniszterről, Maria Elena Boschi-
ról elnevezett Boschi-törvény elfogadá-
sa ugyanakkor nem az egyetlen – bár a 
legfontosabb – eleme egy, már korábban 
elkezdődött reformfolyamatnak. A válto-
zás a Képviselőházra vonatkozó válasz-
tási törvény módosításával kezdődött, és 
– bizonyos tekintetben – azt egészíti ki. 
A parlament két háza ugyanakkor nem 
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2016. január 20-án előbb az Olasz Köztársaság Szenátusa, majd azt követően, március 10-én a 
Képviselőház is megszavazta második olvasatban a felsőház megreformálását célzó törvény-
tervezetet. De nem ez az egyetlen eleme a már korábban, a Képviselőházra vonatkozó válasz-
tási törvény módosításával elkezdődött reformfolyamatnak, hanem azt egészíti ki. A parlament 
két házát azonban nem azonos mértékben alakították át: míg a Képviselőház működésén és 
funkcióin csak keveset változtattak, a szenátus veszített a feladatköréből és rangjából is. Tanul-
mányomban be kívánom mutatni azt a folyamatot, amely az olasz parlamenti berendezkedést 
a második világháborút követően létrejött szimmetrikus bikamerális rendszertől elvezette a 
közeljövőben életbe lépő aszimmetrikus bikamerális rendszerhez.

On the 20th of January 2016, the Senate of the Republic of Italy and on the 10th of March 
2016 the Chamber of Deputies approved the bill for the second reading that would eventually 
reform the upper house. The acceptance of the bill was not the only element of the formerly 
initiated reform processes that started with the modification of the electoral laws pertaining 
to the Chamber of Deputies, and was amended with the bill in question. The Houses of the 
Parliament, however, were not equally transformed. While the duties and functions of the 
Chamber of Deputies were hardly modified, the Senate lost its role in many aspects as well as 
its reputation within the political system. In this study I would like to introduce the cause of 
events that has led the post-World War II symmetrical bicameral system to the asymmetrical 
bicameral system being inaugurated in the close future.

* * *
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azonos mértékben került átalakításra. 
Míg a Képviselőház működése és funk-
ciói – a vonatkozó választási törvény mó-
dosításai ellenére – csak kevés változá-
son mentek keresztül, a szenátus számos 
ponton veszített a funkcióiból, mi több, a 
rangjából is.

Az alábbiakban be kívánom mutatni 
azt a folyamatot és azokat a közjogi lé-
péseket, amelyek az olasz parlamenti be-
rendezkedést elvezették a második világ-
háborút követően létrejött szimmetrikus 
bikamerális rendszertől a közeljövőben 
életbe lépő aszimmetrikus bikamerális 
rendszerhez. Bár az említett reformfolya-
matok csak az elmúlt években gyorsultak 
fel látványosan, az értelmezésükhöz el-
engedhetetlen az ország második világ-
háborút követő alkotmányos berendezke-
désének vázlatos ismertetése.

A reformfolyamat elemzésekor be-
mutatom Olaszország Alkotmánya ide 
vonatkozó passzusainak a változásait, a 
hatályba lépő új rendelkezéseket, vala-
mint az egyes törvénytervezetek elfoga-
dásából, illetve elutasításából kiolvasható 
aktuális belpolitikai folyamatokat.

Az 1946-os alkotmány vonatkozó 
közjogi rendelkezései

Olaszország Alkotmányát az 1946. júni-
us 2-án – a köztársasági államformáról 
kiírt népszavazással egy időben – meg-
választott Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
hagyta jóvá, 1947. december 22-én. Az 
elfogadott alaptörvényt Olaszország ide-
iglenes államfője, Enrico De Nicola 1947. 

december 27-én látta el kézjegyével, és 
még aznap megjelent a Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (Olaszország 
hivatalos lapja) különkiadásában. Ha-
tályba 1948. január 1-jével lépett.1

Amennyiben a dokumentumot jogel-
méleti szempontból kívánjuk jellemezni, 
abból kell kiindulnunk, hogy a modern 
értelemben vett olasz közjogtudomány 
– amely erőteljes hatást gyakorolt a 
köztársasági alkotmány kodifikációjára 
is – a 19. és a 20. század fordulóján, az 
egységes nemzet megteremtését követő 
évtizedekben, erőteljes német hatások-
tól átitatva alakult ki. Németes vonása 
elsősorban Georg Jellineknek az Allge-
meine Staatslehre című munkájában ki-
fejtett nézetei adoptálásának köszönhető. 
Jellinek mellett a történeti jogi iskola, il-
letve az olasz politikatudomány is – minde-
nekelőtt Gaetano Mosca munkásságán 
keresztül – egyaránt formálta az alkot-
mányról alkotott közjogi nézeteket. Az 
előbbi az állam, a jog és az alkotmány 
vizsgálatának történeti perspektívájában 
nyilvánult meg, az utóbbi pedig – külö-
nösen Costantino Mortatinál – a közjog-
tudomány elméleti megalapozásában ját-
szott komoly szerepet.

Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk az 
olasz alkotmány jogelméleti hátteréről, 
elengedhetetlen a Jellinek államtani mun-
káját olaszra fordító Vittorio Emanuele 
Orlando – az Olasz Királyság későbbi mi-
niszterelnöke (1917–1919) – alkotmány-
jogi munkásságának említése. Orlando 
tudományos munkájában két meghatáro-
zó elem fedezhető fel. Az egyik az olasz 
alkotmány, illetve annak rendelkezéseiből 
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következően a politikai rendszer műkö-
désében tapasztalható jellemvonások szi-
gorú jogtudományi eszközökkel történő 
vizsgálata, a másik pedig az akkor még 
fiatal politikatudomány első eredménye-
inek és nézeteinek a tanulmányozása. 
Orlando munkásságának elemzői rávi-
lágítanak arra, hogy a jogtudós-politi-
kus érdeklődési területe négy téma köré 
csoportosítható: a szuverenitás elmélete, 
a végrehajtó hatalom elmélete, a képvi-
seleti kormányzás elmélete és a hatalmi 
ágak szétválasztásának elmélete.2

A – várhatóan már csak rövid ideig ha-
tályban lévő – 1946-os olasz alkotmány 
alapja a szimmetrikus bikameralizmuson 
nyugvó törvényalkotás. A törvényhozó 
hatalom létrejöttét, működési kereteit, 
illetve megszűnését a 139 paragrafus-
ból álló alkotmány3 II. része (55–139. §) 
szabályozza, amelynek a Köztársaság 
Szenátusára vonatkozó paragrafusait a 
közelmúltban elfogadott Boschi-törvény 
részben eltörli, részben pedig módosítja.

A törvényhozó hatalom megválasz-
tásának módját az 55–61. § tartalmaz-
za. A bennük foglaltak értelmében a 
630 tagú Montecitorio-palota (Palazzo 
Montecitorio, a Képviselőház épülete) 
tagjait a 18. életévüket betöltött olasz ál-
lampolgárok öt évre választják, és képvi-
selővé választható minden, a 25. életévét 
betöltött olasz állampolgár. Az 1946-os 
alkotmány tizenkét képviselői helyet tart 
fenn a külhoni olaszok számára, akik egy 
külön választókerületet (circoscrizione 
Estero) alkotnak.

Az alkotmány 57–58. §-a értelmében 
a Köztársaság Szenátusának 315 tagjából 

309-et a szavazópolgárok tartományi 
alapon választanak meg. Így 6 szenáto-
ri helyet tartanak fenn a külföldön tar-
tózkodó olaszok részére, akik szintén a 
számukra létrehozott választókerületben 
adhatják le a voksukat a jelöltjeikre. Itt 
szükséges megemlíteni, hogy a külföldi 
választókörzeten belül mind a képvise-
lőházi, mind a szenátusi választás ese-
tén négy alkörzet egyikéhez tartoznak a 
világban élő olaszok: Európa és Orosz-
ország; Észak-Amerika; Dél-Amerika; 
Ázsia, Afrika, Óceánia és Antarktisz. Az 
egyes alkörzetek képviselői számára la-
kosságarányosan tartják fenn a helyet a 
törvényhozás képviselői, illetve szenátori 
padsoraiban.

Az alaptörvény értelmében Olaszor-
szág valamennyi tartományát – a vá-
lasztások előtti legutolsó népszámlálási 
adatok arányában – legalább hét szená-
tori hely illeti meg. Valle d’Aosta, illet-
ve Molise kivétel ez alól, mert azoknak 
az alacsony lélekszámuk következtében 
egy, illetve két szenátori helyet tartanak 
csupán fenn a törvényhozás felsőházá-
ban.

Az olasz jogrendnek vannak bizonyos 
sajátos diszpozíciói. Kihangsúlyozandó 
például, hogy – számos állam gyakorlatá-
tól eltérően – a képviselőházi és a szená-
tusi választásokat azonos időben rende-
zik. Más országokban (gondoljunk csak 
az Amerikai Egyesült Államokra vagy 
akár a földrajzilag közelebb eső Fran-
ciaországra) a törvényhozás összetételét 
befolyásoló választásokat – kifejezetten a 
fékek és ellensúlyok rendszerének fenn-
tartása céljából – eltérő időben tartják.4 
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Nem általánosan alkalmazott rendelke-
zés az sem, miszerint a szenátusi válasz-
táson történő részvétel sem választóként, 
sem választhatóként nem alanyi joguk a 
nagykorú állampolgároknak. Szenátorrá 
ugyanis csak a 40. életévét betöltött ál-
lampolgárok választhatóak,5 a 25. élet-
évüket betöltött szavazópolgárok által. 
Ez a restrikció nem jelentős mértékű (alig 
néhány ezrelékes), de mérhető eltérést 
szokott eredményezni életkor szempont-
jából a két ház összetétele között.

Az olasz alkotmány további sajátossá-
ga az örökös szenátori tisztség fenntartá-
sa.6 Az 59. § kimondja, hogy mandátuma 
lejárta után alanyi jogon örökös szenátori 
címet kap az Olasz Köztársaság vala-
mennyi elnöke, továbbá minden hivatal-
ban lévő köztársasági elnöknek jogában 
áll örökös szenátorrá kinevezni öt olyan 
állampolgárt, aki szociális, tudományos, 
képzőművészeti vagy irodalmi téren ki-
magaslóan képviselte hazáját. A 2015. 
február 3-án hivatalba lépett Sergio 
Mattarella még nem élt e jogával, de a 
hivatali ideje végén örökös szenátor lett 
a korábbi államfő, Giorgio Napolitano is. 
Ő köztársasági elnökként olyan ismert 
személyeket nevezett ki örökös szená-
torrá, mint Mario Monti közgazdász (a ké-
sőbbi miniszterelnök), Elena Cattaneo 
neurobiológus egyetemi tanár, a 2014. 
január 20-án elhunyt világhírű karnagy, 
Claudio Abbado, illetve Renzo Piano, a 
Pritzker-díjas építészmérnök vagy a Nobel-
díjas fizikus, Carlo Rubbia.

A 2014–2015. évi
alkotmányos reformok

Az olasz közjogi berendezkedés megvál-
toztatásának első lépését éppen az olasz 
választási törvény Képviselőházra vonat-
kozó passzusainak a módosítása jelentet-
te. Ez elsősorban azért vált szükségessé, 
mert a 2005-ben életbe lépett szabályo-
zással kapcsolatban alkotmányossági ag-
gályok merültek fel, s az alkotmánybíró-
ság 2013 decemberében hozott ítélete sze-
rint is ütközött az alaptörvénnyel. 2014-
ben, az Enrico Letta vezette kormány 
működése alatt, Matteo Renzi – akkor 
még csak demokrata párti főtitkárként – 
megállapodást kötött az ellenzék akkori 
vezérével, Silvio Berlusconival egy kö-
zösen kialakítandó új választási törvény-
ről. Az egyezséget nazarenói paktumnak 
(Patto del Nazareno) nevezték el, mivel 
az aláírás helyszínéül a felek a Demok-
rata Pártnak (Partito Democratico, PD) 
a Róma szívében, a Nazareno téren álló 
országos központját választották. Bár a 
Forza Italia idővel kihátrált a megállapo-
dás mögül, a parlament 2015. május 4-én 
elfogadta a törvénytervezetet, melyet 
Sergio Mattarella államfő május 6-án lá-
tott el kézjegyével.

A rendelkezés, amelyet 2015. évi 52. 
törvényként jegyeztek be, az Italicum 
nevet viseli, és a Hare–Niemeyer-féle 
mandátumallokálási (ún. „legnagyobb 
maradék”) módszeren alapul.7 Az új tör-
vény8 Olaszországot 20 választókörzetre 
(circoscrizione) osztja; területük egybe-
esik az ország tartományaiéval. A vá-
lasztókörzeteket összesen 100 választási 
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kollégium (collegio elettorale) alkotja, 
amelyek mindegyikében lakosságarányo-
san – a mindenkori legfrissebb népszám-
lálási adatok alapján – 3–9 képviselő jut-
hat mandátumhoz. A választópolgárok 
a voksokat területi pártlistákra adhatják 
le, majd az egyes listák országosan elért 
szavazatarányát a módszer levetíti a 100 
választási kollégiumra. A listavezetők 
személyét a pártok központilag határoz-
zák meg, és az a hivatalos bejelentést kö-
vetően már nem módosítható, azonban a 
további mandátumokkal kapcsolatban a 
szavazópolgárok kinyilváníthatják a sze-
mélyes preferenciájukat.

A szavazólapon a pártemblémák mel-
lett felsorolják az adott szervezet által 
összeállított területi listát. A szavazópol-
gároknak az általuk preferált párt listáján 
két képviselőjelöltet kell megjelölniük 
(kötelezően egy férfit és egy nőt, külön-
ben érvénytelennek számítják a szavaza-
tot). Ez a jelöltek közötti választás azért 
bír különös fontossággal, mert a szava-
zatok mandátumra váltása során az adott 
pártra jutó mandátumok feltöltése a párt 
jelöltjei közötti belső verseny függvé-
nyében történik. A pártoknak a listave-
zetők kiválasztása során is törekedniük 
kell a nemek közötti egyenlőségre: egyik 
nem sem képviselhet 60 százalék fölötti 
arányt a területi listák vezetői között.

A jelentős lélekszámú nyelvi kisebbség 
jogérvényesítési képességének a meg-
őrzése érdekében Trentino–Alto Adige 
(amely magában foglalja Südtirolt is) 
és Valle d’Aosta (Vallée d’Aoste) tarto-
mányban – ahol jelentős arányt képvisel 
a német, illetve francia ajkú lakosság – a 

törvény egyéni választókörzeteket ír elő. 
A két tartomány kivételezett helyzete 
azzal indokolható, hogy a nyelvi kisebb-
ségek képviselete – mivel azok szinte 
kizárólag regionális pártok által nyerhet-
nek képviseletet a törvényhozásban – a 
Hare–Niemeyer-módszer által nem vol-
na biztosított. A regionális pártok (mint 
a Südtiroler Volkspartei vagy az Union 
Valdôtaine) ugyanis csak egy-egy tar-
tományban mérettetik meg magukat a 
választások során, és országos szinten 
olyan alacsony a támogatottságuk, ami 
talán még a parlamenti – amúgy igen ala-
csony: 3 százalékos – küszöb eléréséhez 
sem volna elegendő, így az adott pártok 
és velük együtt a nyelvi kisebbségek par-
lamenti képviselet nélkül maradnának. 
Ráadásul az országos választásokon csu-
pán egy-egy régióban történő indulás a 
módszer számára értelmezhetetlenné is 
tenné a szavazatarány 100 kollégiumra 
történő levetítését – tehát a korrekció ért-
hető és indokolt.

A stabil kormányzati többség létrejöt-
tének elősegítése érdekében – ami a ko-
rábbiakban gyakran okozott nehézséget – 
az új törvény szerint a legtöbb szavazatot 
kapó pártlista, amennyiben a voksok leg-
alább 40 százalékát megszerzi, jogosulttá 
válik a mandátumok abszolút többségére, 
vagyis 340 képviselői helyre (az összes 
mandátum 55 százaléka). Abban az eset-
ben, ha egyetlen pártlista sem szerezné 
meg a 40 százalékot, második fordulót 
tartanak a legtöbb szavazattal rendelkező 
két lista között, s az alapján dől el az úgy-
nevezett „többségi prémium” (premio di 
maggioranza) sorsa. Ahogyan azt már 
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korábban említettem, az Italicum a par-
lamenti bejutási küszöböt 3 százalékban 
állapítja meg. Fontos kiemelni, hogy ez 
a rendelkezés elsősorban a – többnyire 
centrista irányultságú – kispártok parla-
menti képviseletét igyekszik elősegíteni. 
Azok ugyanis az előrehozott választá-
sok és a parlamentből történő esetleges 
kiesésük elkerülése érdekében az esetek 
túlnyomó részében szavazataikkal a min-
denkori kormánytöbbséget támogatják. 
E kispártok bejutása további garanciája 
lehet a stabil kormánytöbbségnek.

Miként arról már szó esett, a törvény-
hozás jóváhagyta a szenátus szerepkörét 
(bizonyos tekintetben a lefokozását) és 
megválasztásának a módját alapjaiban 
módosító, úgynevezett Boschi-törvényt.9 
Az alkotmányos reformért és parlamenti 
kapcsolatokért felelős tárca nélküli mi-
niszter, Maria Elena Boschi által beter-
jesztett tervezet értelmében a szenátus 
tagjait a választópolgárok – a Képvise-
lőházzal ellentétben – közvetett módon 
választják. A helyhatósági választások 
során ugyanis a szavazópolgárok a tar-
tományi képviselőikre adják le voksukat, 
illetve az adott település polgármesteré-
re. Az így felálló képviselőtestületek a 
saját tagjaik, valamint a tartományi pol-
gármesterek közül megválasztják a sze-
nátusi delegáltjaikat.

Az olasz alkotmány szenátusra vonat-
kozó passzusainak a megváltoztatása ter-
mészetesen új regionális választási tör-
vényt is kíván. A törvényhozás által most 
elfogadott rendelkezés értelmében és a 
decentralizáció elősegítése érdekében a 
törvényhozásnak hat hónapon belül el kell 

készítenie egy választási kerettörvényt, 
amely a tartományi szinten kidolgozan-
dó helyi választási törvénynek kizárólag 
a sarokköveit lesz hivatott meghatározni. 
A szenátus összetételének átalakítását 
célzó tervezet minden tartomány számá-
ra legalább két szenátori helyet tart fenn, 
de az lakosságarányosan növekedhet. A két 
szenátor egyikének mindenképp egy ot-
tani polgármesternek kell lennie.

Az új rendelkezés értelmében a szená-
tus létszáma 315-ről 100 főre csökken. 
A közvetett módon, a regionális tanács 
által megválasztott 95 tag közül 74 tar-
tományi tanácstag, 21 pedig polgármes-
ter. Bár Olaszország 20 tartománnyal 
rendelkezik, tartományi székhelyeinek 
a száma némi pontosításra szorul. A te-
rületi autonómia érvényesítése, illetve 
a kisebbségi jogok tiszteletben tartása 
értelmében Trentino–Alto Adige tarto-
mány két megyére oszlik (az olasz ajkú 
Trentinóra és a német kisebbségi Alto 
Adige megyére), Trento, illetve Bolzano/
Bozen székhellyel. Bár közülük jogilag 
Trento számít a tartomány székhelyé-
nek, valójában a másik, Bolzano/Bozen 
sem tekinthető csupán egy megyeszék-
helynek: jóval több annál. A német ajkú 
kisebbség azonos jogainak érvényesítése 
érdekében a tartományi közgyűlés elnö-
ke a ciklus egyik felében Trentino me-
gye elnöke, trentói székhellyel, a másik 
felében pedig Bolzano megye elnöke, 
bolzanói székhellyel. Ez az oka annak, 
hogy bár Olaszországnak 20 tartománya 
van, a törvényhozás felsőházában mégis 
21 polgármester foglalhat majd helyet.
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Dél-Tirol autonómiájának a megőrzé-
se téma volt az Arno Kompatscher (Alto 
Adige Autonóm Megye elnöke) és Sebas-
tian Kurz osztrák külügyminiszter 2015. 
november 23-án, Bécsben rendezett két-
oldalú tárgyalásain is. A külügyminisz-
ter kijelentette, hogy Ausztria szoros 
figyelemmel kíséri az olasz alkotmány-
módosítási folyamatot, és szükség esetén 
érvényesíteni kívánja az osztrák és olasz 
részről 1946. szeptember 5-én aláírt pá-
rizsi egyezmény biztosította védhatalmi 
jogait.10

A Boschi-törvény óvatosan ugyan, de 
hozzá mert nyúlni az örökös szenátori 
intézményhez is. Míg korábban minden 

államfő a hétéves mandátuma során öt 
személyt nevezhetett örökös szenátorrá, 
a jövőben a mindenkori szenátusban leg-
feljebb öt olyan szenátor foglalhat majd 
helyet, akit az államfő nevezett ki – de ők 
is csak hét évig, és a mandátumuk meg-
hosszabbításának a lehetősége nélkül.

Az alábbi táblázatból áttekinthető, 
hogy a Boschi-törvény értelmében mi-
ként alakul majd az egyes tartományok 
szenátorainak a száma lakosságarányo-
san. Zárójelben szerepel az adott tar-
tomány székhelye, ugyanis várhatóan 
annak a polgármestere lesz a tartomány 
másik szenátusi képviselője.

Tartomány neve (székhelye) A tartomány által
a szenátusba delegáltak száma

Lombardia (Milánó) 14
Campania (Nápoly)   9
Lazio (Róma)   8
Piemonte (Torino)   7
Veneto (Velence)   7
Szicília (Palermo)   7
Emilia-Romagna (Bologna)   6
Puglia (Bari)   6
Toscana (Firenze)   5
Calabria (Catanzaro)   3
Szardinia (Cagliari)   3
Valle d’Aosta (Aosta)   2
Liguria (Genova)   2
Bolzano Autonóm Megye (Bolzano)   2
Trento Autonóm Megye (Trento)   2
Friuli–Venezia Giulia (Udine)   2
Umbria (Perugia)   2
Marche (Ancona)   2
Abruzzo (L’Aquila)   2
Molise (Campobasso)   2
Balisicata (Potenza)   2

1. táblázat
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A Boschi-törvény értelmében csök-
ken a szenátus törvényhozási szerepe, és 
nem kezdeményezhet bizalmatlansági 
indítványt a kormány ellen; ugyanakkor 
a szenátorok egyharmadának írásbeli 
kérésére törvénymódosítási javaslat-
tal továbbra is élhet – és arra a Képvi-
selőháznak 20 napon belül kell választ 
adnia. A szenátus továbbra is jelentős 
befolyással bír majd az olyan törvényter-
vezetekre, melyek a tartományokat és a 
helyi állami szerveket érintik. Az általa 
e szakterületekkel kapcsolatban megfo-
galmazott aggályokat és módosító indít-
ványokat a Képviselőház csak abszolút 
többséggel utasíthatja vissza.

Változik az államfőválasztás rendje 
is. A köztársasági elnököt továbbra is a 
két ház együttes ülésén választják meg, 
azonban míg korábban a képviselőkön 
és a szenátorokon kívül a tartományok 
küldöttei is részt vettek a szavazáson, az 
utóbbiak szerepe – tekintve, hogy a sze-
nátus átveszi a szerepüket – okafogyottá 
válik. Az államfő megválasztásához az 
első három fordulóban az összes képvi-
selő kétharmadának a támogató szavaza-
tára lesz szükség, a negyediktől elegendő 
az összes képviselő 3/5-e, míg a hetedik 
szavazástól az elnök megválasztható lesz 
a részt vevő képviselők 3/5-ének a rá 
adott voksával.

Megváltozik a közjogi méltóságok 
sorrendje is. A még hatályban lévő 
rendelkezés értelmében a köztársasági 
elnök általános helyettese a szenátus 
elnöke. A jövőben ezt a feladatkört a 
Képviselőház elnöke látja el, aki így 
előlép második közjogi méltósággá. 

A szenátus lefokozása ilyen szempont-
ból is vizsgálandó, és jogosan merül fel 
a kérdés, hogy a szenátus tekinthető-e 
még egyáltalán a törvényhozás tényleges 
felsőházának. Némi gesztusértékkel bír, 
hogy a szenátus a továbbiakban is meg-
nevezheti az alkotmánybíróság két tagját 
(míg a másik három tagot a Képviselőház 
választja).

Egy olyan változáshoz, amely Olaszor-
szág alkotmányos berendezkedését hiva-
tott módosítani, nem elegendő egy sza-
vazás. Az olasz törvényalkotási mecha-
nizmus a szimmetrikus bikameralizmus 
jegyében előírja, hogy a parlament mind-
két házának jóvá kell hagynia egy ilyen 
törvénytervezetet. A hagyományos jogal-
kotás során előbb az alsóház, majd annak 
jóváhagyása esetén a felsőház szavaz egy 
adott tervezetről. Az alkotmányt érintő 
módosítások esetében a folyamat fordí-
tott: a tervezet két olvasatban, előbb a sze-
nátus, majd a Képviselőház asztalán vár 
jóváhagyásra. Mint láthattuk, a Boschi-
törvényt a szenátus jóváhagyta, a Képvi-
selőház kormánypárti többségének jóvá-
hagyása pedig nem vetett fel sok kétséget.

Ugyanakkor a lakosság reakciója egy-
előre nem világos. Az alkotmányos re-
form életbe lépéséhez ugyanis az olasz 
választópolgároknak még idén népsza-
vazáson kell áldásukat adniuk a szenátus 
működésének és funkcióinak, illetve az 
alkotmány V. címének (az egyes tartomá-
nyok működését taglaló 114–133. §-nak) 
a megváltoztatására. A népszavazás ki-
menetele azonban még nem megjósolha-
tó, és akár meg is akaszthatja a folyamat 
véghezvitelét.
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Általánosságban elmondható, hogy 
Olaszországban az alkotmány nagy tisz-
teletnek örvend, és a megváltoztatására 
irányuló kísérleteket a társadalom a múlt-
ban nem fogadta pozitívan. Emlékezetes 
a Silvio Berlusconi által 2005-ben elin-
dított, sikertelenül végződött alkotmány-
módosítási kísérlet, amely több ponton 
is egyezést mutatott a Matteo Renzi-féle 
jelenlegi reformtervezettel. Az is módo-
sítani kívánta például a tartományok mű-
ködését, illetve csökkentette volna a kép-
viselők és szenátorok létszámát. A terve-
zetet Berlusconi a parlamenttel el tudta 
fogadtatni, ám a 2006. június 25–26-án 
rendezett népszavazáson a szavazópolgá-
rok meggyőző többséggel leszavazták azt 
(61:39 arányban).11

Az alkotmányjogi reformok
fogadtatása

A feudalizmus idején kialakult felsőhá-
zak a főrendek privilegizált törvényhozó 
szerepét voltak hivatottak biztosítani. 
A 18. század során látott napvilágot az az 
elmélet, amely szerint a második kamará-
nak közvetítő szerepet kell betöltenie az 
uralkodó és a népképviseleti kamara kö-
zött. Az alkotmányos monarchiák több-
sége elfogadta a kétkamarás rendszert, 
és az örökletességet a második kamarák 
egyik legfontosabb szervezési elvévé tet-
te. Napjainkban a felsőházak többsége 
már nem annyira az egykori arisztokráci-
ának a politikai döntéshozatalba történő 
befolyását akarja biztosítani, sokkal in-
kább a megfontoltabb törvényalkotást.12

Ez utóbbi szempont fontos szerepet ját-
szott az olasz törvényhozási mechaniz-
musnak a második világháborút követő 
kialakításában is. Az 1946. június 2-án 
megválasztott Alkotmányozó Nemzet-
gyűlés munkáját az évek múlásával mégis 
elsősorban a törvényhozás felépítése mi-
att érte egyre több éles kritika. Jogi szak-
értők egy része – részben költségvetési 
megfontolásokból – egyre gyakrabban 
vonta kétségbe a két, ugyanazt a feladatot 
párhuzamosan ellátó parlamenti ág fenn-
tartásának a szükségességét, hiszen a 
törvényalkotás nehézkessé és hosszadal-
massá vált a két testület egymást követő 
szavazása miatt. Más vélemények szerint 
a dupla szavazás lehetőséget biztosított 
az átgondoltabb döntéshozatalra.

De gyakran érte kritika az örökös 
szenátori intézmény fenntartását is. Az 
olasz demokrácia hajnalán az örökös sze-
nátori cím adományozásának célja nem 
volt egyéb, mint egyfajta tiszteletadás 
azok felé, akik a fasizmus évei alatt so-
kat tettek az antidemokratikus rendszer 
megdöntése érdekében, a háború vége 
után pedig közreműködtek a demokrá-
cia kiépítésében és megszilárdításában. 
Az első örökös szenátorok – mint Luigi 
Sturzo atya vagy Ferruccio Parri antifa-
siszta ellenálló, későbbi kormányfő – eb-
ből a körből kerültek ki. Érdekességkép-
pen megemlíthető, hogy 1949. december 
5-én Luigi Einaudi örökös szenátornak 
jelölte Arturo Toscanini karnagyot is, de 
ő két nappal később visszautasította a ki-
nevezést.



2016. tavasz 63

Az olasz alkotmányreform-folyamat főbb aspektusai

Bár az olasz társadalom mindig is elis-
meréssel adózott nagyjai világraszóló tel-
jesítménye előtt, egyre gyakrabban kér-
dőjelezte meg e tisztségnek nem csupán 
a szükségszerűségét, hanem egyenesen 
a demokrácia bizonyos szabályaival való 
konformitását is.

Emlékezetes, hogy a 2006. április 
9–10-én tartott parlamenti választás so-
rán a Romano Prodi vezette balközép 
koalíció többséget szerzett ugyan a Kép-
viselőházban, a szenátusban azonban ki-
sebbségbe szorult. A balközép koalíció a 
rá leadott 16.725.401 érvényes szavazat-
tal (48,96 százalék) 148 szenátori helyre 
vált jogosulttá, ám a Silvio Berlusconi 
vezette konzervatív-liberális jobbközép 
koalíció 17.153.978 szavazatot szerzett 
(50,21 százalék), s így megelőzte a kép-
viselőházi választás győztesét: 153 sze-
nátori hely lett az övék.13 Olaszországot 
a kormányozhatatlanság veszélye fenye-
gette, hiszen eltérő többség alakult a tör-
vényhozás két házában, és a két nagypárt 
semmi hajlandóságot sem mutatott nagy-
koalícióra vagy bármilyen együttműkö-
désre. Esetleges megoldásként felmerült 
ugyan a törvényhozás feloszlatásának és 
új választások kiírásának a lehetősége, 
arra azonban az örökös szenátorok várat-
lan és szokatlan döntése következtében 
végül nem került sor. Ők ugyanis úgy ha-
tároztak, hogy a kisebbségbe szorult Ro-
mano Prodi mellé állnak, és támogatják 
a kormányprogram megszavazását. Bár 
e döntésnek köszönhetően kétségtelenül 
sikerült elkerülni egy igen költséges is-
mételt választást és a kormányozhatat-
lan állapotot is, az is bizonyos, hogy az 

örökös szenátorok döntése nem tükrözte 
a választói akaratot: a választók felhatal-
mazása nélkül (hiszen ők a köztársasági 
elnök kinevezettjei) a felsőházban vesz-
tes pártformációt segítették hatalomra.

Bár az említett aktust alkotmányjo-
gilag nem lehetett kifogásolni, a 2006-
ban megkezdődött kormányzati ciklus 
az olasz kollektív emlékezetbe mégis 
a demokrácia szempontjából aggályos 
időszakként került be. Az örökös szená-
torok szavazataitól függő Romano Prodi 
2007. február 11-én éppen azért nyújtotta 
be a lemondását (amelyet akkor Giorgio 
Napolitano nem fogadott el), mert a kor-
mány hosszú távú külpolitikai stratégi-
ájáról szóló szenátusi szavazáson az ő 
támogató szavazatuk hiányában a kor-
mány alulmaradt.14 Annak ellenére, hogy 
a Boschi-törvény nem merte teljesen ki-
zárni az államfői jelölteket az új szená-
tusból, kétségtelen, hogy kísérletet tett a 
bejutásukra vonatkozó szabályok megre-
formálására.

Az új szenátusi törvénnyel kapcso-
latban gyakran felmerülő aggály, hogy 
nem szenved-e deficitet a pártok arányos 
képviselete. Ha Olaszországnak a ma-
gyarnál sokkal tagoltabb és sokszínűbb 
politikai spektrumát vizsgáljuk, felvető-
dik a kérdés, hogy miként lehetséges az 
egyes politikai erők arányos képviselete 
a szenátusban, hiszen a törvény egy tar-
tománynak csupán két vagy három sze-
nátori helyet biztosít, s azok egyike min-
denképpen egy polgármesteré.

További nehézséget okozhat, hogy lesz 
olyan tartomány, amelyik csak a 2018-
as törvényhozási választásokat követően 
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szavaz majd a saját közgyűlése összeté-
teléről. Ott egy rájuk vonatkozó kiegészí-
tő rendelkezés alapján még a hivatalban 
lévő tartományi közgyűlés delegál tago-
kat az új összetételű szenátusba. Az itá-
liai választási naptár alapján kiszámolha-
tó, hogy csak 2020 után áll fel egy olyan 
szenátus, melynek minden tagja a meg-
reformált tartományi választási törvény 
alapján kerül a Madama-palota (Palazzo 
Madama) üléstermébe.

A Képviselőházra vonatkozó válasz-
tási törvény megváltoztatása kapcsán 
korábban már szó esett a tervezet révén 
a Südtiroler Volkspartei és az Union 
Valdôtaine – illetve az általuk a nemze-
ti kisebbségek – számára biztosított, a 
parlamentbe jutásukat elősegítő pozitív 
diszkriminációról. Hasonló kérdések 
vetődnek fel manapság az Északi Liga 
esetében is. Habár az észak-olaszországi 
autonómiatörekvéseket felkaroló és az 
északi jogérvényesítést zászlajára tűző, 
önmagát etnonacionalistaként meghatá-
rozó Északi Liga nem képvisel egyetlen 
nemzeti kisebbséget sem, mégis olyan re-
gionális pártnak tekinthető, amely – an-
nak ellenére, hogy országos szinten indul 
a választási megmérettetésen – tudato-
san Észak-Itáliára koncentrál. Az Észa-
ki Liga országos szinten 14 százalékos 
támogatottságot tudhat maga mögött,15 

ám ez néhány északi régióban (különö-
sen Piemonte, Veneto és Lombardia tar-
tományban, melyek közül az utóbbi ket-
tőnek az Északi Liga adja az elnökét is) 
akár a 30 százalékot is megközelíti.

A kérdés ismét csak a választói aka-
rat hű visszatükröződése szempontjából 
merül fel. Az Északi Ligának az említett 
tartományokban mért magas támogatott-
sága ugyanis országos szinten várhatóan 
nem mutatkozik majd meg, és a 14 szá-
zalék vetül le a 100 választási kollégium 
mindegyikére, így a sokkal magasabb 
támogatottságúakra is. Vélhetően a Liga 
sokkal több képviselőt tudna a Képvise-
lőházba juttatni, ha az északi tartomá-
nyokra is az Alto Adigére és az Aosta-
völgyre vonatkozóhoz hasonló törvényi 
rendelkezések lépnének életbe.

Az olasz képviselőházi választási 
rendszerben már régóta szerepel, hogy a 
többségi prémiumot a legtöbb szavaza-
tot kapó választási koalíció kapja. Az új 
rendelkezés értelmében azonban nem ko-
alíció, hanem a legnagyobb támogatott-
sággal rendelkező pártlista kapná azt. Az 
elképzelés – amint arra a hagyományos 
jobb-, illetve balközép pártokhoz közel 
álló elemzők figyelmeztetnek – azért ad-
hat okot az aggodalomra, mert hosszabb 
távon a protestszavazatokat sikeresen 
összegyűjtő és politikai irányvonalá-
ban a populista elemeket sem nélkülöző 
Öt Csillag Mozgalomnak (Movimento 5 
Stelle) kedvezhet. Ugyanezek az elem-
zők nem véletlenül hívták fel a figyelmet 
Giorgio Napolitano volt államfő, örökös 
szenátor egyszerre diplomatikus és so-
katmondó szavaira, melyek szerint „az 
elkövetkező hetekben minden, az alkot-
mányos egyensúllyal kapcsolatban fel-
merülő aggodalmat alapos megfontolás 
tárgyává szükséges tenni”.16
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A kiolvasható
belpolitikai tendenciák

A bemutatott változtatások ugyanakkor 
nemcsak közjogi szempontból érdemel-
nek figyelmet, hanem belpolitikaiból is. 
Az egyes belpolitikai tendenciák elem-
zéséhez a 2016. január 20-ai szenátusi 
szavazás szolgálhat leginkább eszközül. 
Az eredmény – 180 szenátor szavazott 
igennel, 112 nemmel, 1 szenátor asszony 
pedig tartózkodott a szavazástól – min-
den kétséget kizáróan nagy győzelemmel 
ér fel Matteo Renzi miniszterelnök szá-
mára, ám az is bizonyos, hogy a folyamat 
során nem maradtak észrevétlenek a De-
mokrata Párton belüli törésvonalak sem.

A PD megosztottságának említésekor 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
szervezet 2007 októberében két közép-
párt, a Baloldali Demokraták (Democratici 
di Sinistra, DS) és az emblémája miatt 
Margarétának nevezett centrista-ballibe-
rális Democrazia è Libertà (DL), továbbá 
számos kisebb pártformáció fúziójából 
jött létre. A párt eddigi működésének 
mintegy nyolc évét mindig is a bal-balkö-
zép, illetve a liberális irányvonal közötti 
kompromisszumos útkeresés határozta 
meg. Ez a törésvonal az, amely ezúttal is 
erősen megmutatkozott, és meggátolta, 
hogy a demokraták egységes és határo-
zott politikai irány felmutatására képes 
pártot jelentsenek a választók számára. 
Némi vigaszt jelentett, hogy a végszava-
zás közeledtével Matteo Renzinek sike-
rült a pártot felsorakoztatnia a javaslat 
mellé.

A reform mellett szavazott – négy sze-
nátor kivételével – a kereszténydemok-
rata értékeket valló és Angelino Alfano 
belügyminiszter vezette Area Popolare 
pártszövetség, míg a Baloldal, Ökológia, 
Szabadság (Sinistra Ecologia Libertà) és 
a Forza Italiából kivált Reformkonzerva-
tívok (Conservatori e Riformisti) ellene.

Az ellenzék nagy többsége – a Forza 
Italia, az Északi Liga, illetve az Öt Csil-
lag Mozgalom – a rendelkezés ellen tet-
te le voksát, ugyanakkor megemlítendő, 
hogy az ellenzéki álláspont mögül kisza-
vazott a Forza Italia két jelenlegi, továb-
bá az Északi Liga három egykori, jelen-
leg független szenátora. A szavazás során 
a kormánytöbbség mellé állt az Öt Csil-
lag Mozgalmat 2013-ban elhagyó Adele 
Gambaro független szenátorasszony is.

A szavazás a Demokrata Párt meg-
osztottságánál erőteljesebben csak a 
jobbközép politikai oldalét mutatta meg. 
Ugyanis a kormány által előmozdított re-
form mellett szavazott 49 olyan szenátor 
is, akik 2013-ban még a Silvio Berlusconi 
vezette jobbközép pártszövetség színei-
ben nyertek mandátumot. A volt minisz-
terelnök egykor bizalmi emberei közül is 
átszavazott néhány, mint például a kultu-
rális minisztere, Alessandro Bondi. Ber-
lusconi számára fájdalmas lehetett annak 
tudomásul vétele is, hogy a Matteo Renzi 
által támogatott tervezet mellett tette le a 
voksát a Forza Italia egykori befolyásos 
elnökségi tagja, Denis Verdini által alapí-
tott és vezetett Liberális Népi Szövetség 
(Allenza Liberalpopolare) 12 szenátora 
is.17
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Elemzők szerint érdemes figyelmet for-
dítani az alkotmányos reformról kiírandó 
népszavazás időzítésére is: az várhatóan 
2016 októbere lesz. Amennyiben ugyanis 
a tavaszi helyhatósági választások – ame-
lyek olyan milliós nagyvárosok lakossá-
gát is a szavazóurnákhoz szólítják, mint 
Róma, Milánó és Nápoly – a kormány-
pártok számára negatív eredménnyel 
zárulnának, októberig még lehetőség 
nyílna a mérleg egyensúlyba hozására. 
A népszavazásra nagy várakozásokkal 
tekint az Angelino Alfano vezette Area 
Popolare pártszövetség, különösképpen 
pedig az abban részt vevő Új Jobbközép 
(Nuovo Centrodestra) párt. Ez 2013-ban 
azzal az indokkal vált ki a Berlusco-
ni vezette pártszövetségből, hogy – egy 
miniszterelnök-helyettesi és négy mi-
niszteri poszt fejében – a szavazataival 
hozzájáruljon az akkor még Enrico Let-
ta vezette, szintén demokrata vezetésű 
kormány reformintézkedéseihez. A nép-
szavazás eredménye a két évvel ezelőtti 
döntésüket éppúgy igazolhatja, ahogy el 
is marasztalhatja.18
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