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A Lisszaboni Szerződést megelőzően a tagállami kilépés kérdését nem szabályozta az uniós 

(illetve jogelődje, a közösségi) jog. Az Európai Unióról Szóló Szerződés 50. cikkének jelen-

tősége tehát sem uniós jogi, sem tagállami nemzeti jog szempontjából nem elhanyagolható. 

Ennek megfelelően a Lisszaboni Szerződést megelőző időszakban amennyiben egy tagállam 

kilépésére sor került (volna), annyiban a nemzetközi jog szabályai, nevezetesen a Szerződések 

jogáról szóló 1969-es bécsi egyezmény rendelkezései lettek volna irányadók. Az 1980-as 

években Grönland kvázi-tagállami kilépése jó példát jelent a pre-lisszaboni kilépési eljárásra, 

amelynek hátterét és főbb elveit rögzíti e tanulmány. 

Kulcsszavak: Grönland kilépése az EK-ból, kvázi-tagállami kilépés, a pre-lisszaboni ki-

lépési eljárás, Brexit 

 

Brexit highlights the significance of Article 50 TEU which specifically regulates the unilateral 

withdrawal of a Member State. The aim of this paper is to analyze the issue of a quasi-

Member State’s (namely: Greenland) withdrawal of the European Communities, taking into 

account the legal circumstances of the pre-Lisbon era. This means, that before the Lisbon 

Treaty, the Community Law did not contain any opportunities for a Member State to decide 

about its exit, thus international law could fill this gap. In this paper I present the pre-Lisbon 

way of the withdrawal using the example of Greenland. 

Keywords: Greenland’s withdrawal of EC, Quasi-withdrawal of a Member State, Pre-

Lisbon withdrawal, Brexit 

 

 

BEVEZETÉS 

A tagállami kilépés kérdésének időszerűségét a 2016. június 23-ai brit nép-

szavazás adja, melyen a brit választójoggal rendelkező lakosság 51,9%-a 

megszavazta az Egyesült Királyság (továbbiakban: UK1) kilépését (a továb-

biakban: Brexit) az Európai Unióból. Az Európai Gazdasági Közösséget 

(EGK) létrehozó Római Szerződés (1957/1958) preambulumában alapvető 
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célkitűzésként fogalmazta meg az „Európa népei közötti egyre szorosabb 

egység alapköveinek létrehozását”. A Római Szerződés „szoros európai 

egység” koncepciója az integráció kezdetén még főként gazdasági egységet 

jelenthetett a közös alkotmányos és kulturális hagyományokkal bíró európai 

államok között.2 Az EGK Szerződés 240. cikke deklarálta, hogy a Szerződés 

határozatlan időre jött létre, mely azt jelenti, hogy állandóan működő nem-

zetközi szervezet létrehozására törekedett. Ezen túl korlátozásokat is beveze-

tett a tagállamok szuverén jogaira vonatkozóan, mely korlátozásokat a C-

6/64. sz., Costa v. ENEL ügyben3 értelmezett a Bíróság. A Bíróság kimond-

ta, hogy „az EGK Szerződés saját jogrendszert teremtett, mely a tagállamok 

jogrendszerének részévé vált, s mely jogrendszerhez a nemzeti bíróságok 

kötve vannak. A Közösség határozatlan időre történő létrehozásával, saját 

intézményeinek felállításával, jogképességének elismerésével, s azáltal, hogy 

a Közösség nemzetközi színtéren is képviselteti magát, a tagállamok felha-

talmazást adtak (szuverenitásuk korlátozásával és bizonyos hatásköreik Kö-

zösségre ruházásával), mellyel alávetették magukat és állampolgáraikat a 

közösségi jognak.”4 Ebből kifolyólag az alapító szerződések nem tartalmaz-

nak a Közösség elhagyására lehetőséget adó rendelkezést (egészen a Lissza-

boni Szerződésig), amely egyfelől az integráció bővülését és erősödését volt 

hivatott ösztönözni, másfelől értékelhető akár a közösségi jog hiányossága-

ként is.  

Az EGK Szerződés nem rendelkezett tehát kifejezetten a kilépés jogáról5, 

a tagállamok egyoldalú kilépési lehetősége mégis többször is felmerült az 

elmúlt évtizedekben. Példának okáért 1974 februárjában (az Egyesült Ki-

rályság 1973-as csatlakozását követően) a brit munkáspárt kiáltvánnyal állt 

elő, amiben a csatlakozási feltételek újratárgyalásának szándékát rögzítette, 

az EGK-ban maradás kérdésében tartandó népszavazás kiírásával együtt. 

1975 márciusában az EGK tagállamainak államfői Dublinban találkoztak a 

tárgyalások véglegesítése érdekében, majd a brit kabinet többsége az EGK-

ban maradásra tette le szavazatát. Ezt követően a britek 1975 júniusában 

népszavazást tartottak az EGK-ban maradás kérdésében, s a szavazóképes 

lakosság 67,2%-a a Közösséghez tartozás mellett döntött.6 Nem sokkal ezt 

                                                           
2  Az integrációról és bővítéséről lásd még többek között: KERTÉSZNÉ VÁRADI 

Szilvia: Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai. CompLex, Wolters 

Kluwer, Budapest, 2014, 76. 
3  A C-6/64., Costa v. ENEL ügy (1964), ECLI:EU:C:1964:66, http://curia.europa. 

eu/juris/celex.jsf?celex=61964CJ0006&lang1=en&type=TXT&ancre=, 2018. április 5. 
4  Uo. 3. pont  
5  ANGYAL Zoltán: Az Európai Unióból való kilépés aktuális jogi kérdései. Publi-

cationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica XXXIV. 2016, 

116. 
6  HILL, John A.: The European Economic Community: The Right of Member State 

Withdrawal. 12 Georgia Journal of International & Comparative Law, 1982. 

336., http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol12/iss3/4, 2018. április 6. 

http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol12/iss3/4
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követően, 1981-ben a brit munkáspárt választási győzelmük esetére ígéretet 

tett a Közösségből történő kilépésre – népszavazás tartása nélkül.7 Az 1980-

as években John A. Hill8 és Joseph H. H. Weiler9 már felvetették a britek 

kilépésének későbbi esélyét – bár ők gazdasági indokokra alapozták ezen 

következtetéseiket. Az 1980-as években Görögország vezetősége10 is tett a 

közösség elhagyására vonatkozó kijelentéseket, de ezeket a nyilatkozatokat 

sem követte tényleges cselekvés.  

Az EGK-ból történő kilépés kilátásba helyezése jó eszköznek tűnhetett a 

tagállamok számára az együttműködési feltételek esetleges újratárgyalására, 

de egészen a 2016-os második „Brexit-ügyi” népszavazásig, ezek csupán 

„politikai játszmák” szintjén maradtak. 

A Brexit valóban megrendítő esemény az EU történetében, viszont nem 

teljesen példanélküli. A konkrét példa nem más, mint Grönland, amely mint-

egy 10 éves kvázi tagállami státusz gyakorlását követően döntött a kilépés 

mellett az 1980-as években. Tény, hogy Grönland Dánia jogán volt tagja11 az 

Európai Közösségeknek, s kilépése is jóval egyszerűbb együttműködés fel-

bontását jelentette az 1980-as években. 

 

1. GRÖNLAND SAJÁTOS HELYZETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKBEN 

Grönland ugyan saját jogán sosem volt az európai integráció tagja – már 

csak földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően sem nevezhető „európainak” 

– ám Dánia társországaként, különleges helyzetére tekintettel tagja lehetett 

az Európai Közösségeknek (Dánia 1973-as csatlakozásától Grönland 1984-

ben bekövetkezett kilépéséig). Grönland szavazóképes lakossága egyébként 

nem támogatta a közösségi tagságot a dán csatlakozási népszavazáson.12 

Grönlandnak számos sajátossága van13 mind földrajzilag, mind szociológiai-

lag. Mivel ezek a sajátosságok hozzájárultak kilépésükhöz is, érdemes rövi-

den ezeket áttekinteni.    

                                                           
7  Ismeretlen szerző: European Community: We’ll Love You and Leave You. 

Economist, 25 July 1981, 53. 
8  HILL, John A.: i. m. 336. 
9  WEILER, Joseph H. H.: Alternatives to Withdrawal from an International Organi-

zation: The Case of the European Economic Community. 20 Israel Law Review, 

282, 1985, http://heinonline.org/HOL/LandingPage? handle=hein.journals/israel 

20&div=26&id=&page=, 2018. április 7. 
10  Ismeretlen szerző: Greece and Europe, Would the Socialists pull out? Economist, 

15 August 1981, 36–37.  
11  Ezért is jelöltem kvázi-tagállamnak. 
12  A grönlandi szavazók 70,3%-a szavazott nemlegesen a dán csatlakozási népsza-

vazáson, míg 29,7%-a támogatta a csatlakozást az Európai Közösségekhez. 
13  Ezekről lásd részletesen: KING, David C.: Cultures of the world Greenland. 

Marshall Cavendish, New York, 2009, 7. 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?%20handle=hein.journals/israel%2020&div=26&id=&page
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?%20handle=hein.journals/israel%2020&div=26&id=&page
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Grönland a Föld legnagyobb szigete, földrajzilag Észak-Amerikához tarto-

zik, politikailag Európához. Őslakosai az eszkimók (inuitok), éghajlata ark-

tikus, területének több mint 80%-át jégtakaró borítja. Mindezekre tekintettel 

gazdasága leginkább vadászatra és halászatra, valamint juh- és rénszarvaste-

nyésztésre épül, infrastrukturális hálózata pedig kiépületlen (leggyakoribb 

közlekedési eszköz a szán és a helikopter, esetleg a vízi közlekedés bizonyos 

formái). Különlegessége földrajzi adottságai mellett abban áll, hogy már a 

XIV. századtól dán érdekeltséghez tartozott, a XVIII. században kolonizál-

ták, mely gazdasági kapcsolat mára, köszönhetően az 1953-as dán alkot-

mánynak, Dánia autonóm tartományává tette, így társországaként vesz részt 

a nemzeti és nemzetközi politikában. A dán–grönlandi együttműködésben 

Grönland az 1979-es autonómiatörvény alapján teljes belügyi autonómiával 

rendelkezik, dönthet nemzetközi szervezetekben vállalt tagságáról (pl. tagja 

az Északi Tanácsnak, s Dániával ellentétben mára már nem tagja az európai 

integrációnak). A dán csatlakozási szerződés rögzít néhány – közösségi szer-

ződéses kerettől eltérő – Gröndlandra alkalmazandó kivételt. A dán csatla-

kozási szerződéshez14 kapcsolt 4. jegyzőkönyv lehetővé teszi a halászati 

termékek piacának összeszervezését Grönland számára, a csatlakozási szer-

ződés pedig kijelölt egy 12 km-es kizárólagos halászati zónát a grönlandi 

halászok részére 1983. január 1-jéig. Ez kedvező csatlakozási feltételt bizto-

sított a grönlandiak számára is, akik a csatlakozási népszavazáson nem tá-

mogatták a közösségi tagságot.  

Közösségi tagsága alatt jelentős pénzügyi támogatásokban részesült Grön-

land mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból, mind az EMOGA-ból15. Ezen túlmenően energiaforrások lokalizáció-

jára is felvehettek támogatást, melyek mind gazdasági és infrastrukturális fej-

lődésüket szolgálták, csakúgy, mint a juhtenyésztés ösztönző és halászat tá-

mogató programok. Agrárgazdaságuk fejlesztése érdekében az Európai Beru-

házási Bank kedvezményes kölcsönöket biztosított számukra. Valamennyi 

közösségi jogi aktus megalkotása és alkalmazása során tekintettel voltak 

Grönland kivételes szociális, etnikai, gazdasági és strukturális feltételeire.16 

Számos kivételt és kiegészítést fűztek különböző jogegységesítést célzó kö-

zösségi jogszabályhoz, például az áfáról szóló 77/805/EGK tanácsi irányelv 

nem volt alkalmazható Grönland esetében, tekintettel arra, hogy Grönlandon 

nem létezik ez az adó. Kérdés, hogy mindezen előnyök biztosítása mellett, 

miért döntött Grönland az Európai Közösségekből való kilépés mellett. 

                                                           
14  Treaty of Accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom (1972) OJ L 

73, 27. 3. 1972. 
15  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciális Alap 
16  HARHOFF, Frederik: Greenland’s withdrawal from the European Communities, 

Common Market Law Review, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Vol. 20. 

1983, 15. 
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Azon túl, hogy az európai integráció a közös demokratikus és alkotmá-

nyos hagyományokkal, kulturálisan és szociológiai szempontokat illetően is 

hasonló sajátosságokkal bíró európai államokat rendez érdekszövetségbe – 

melyek egyike sem egyezik Grönland tulajdonságaival – nem szabad megfe-

ledkezni arról, hogy a grönlandiak gazdasága a vadászatra és halászatra épül, 

melynek mértékét az Európai Közösségek – még ha kizárólagos halászati 

zónát is biztosítottak 1983. január 1-jéig a grönlandiaknak – meghatározta. 

Nyilvánvaló, hogy a halászati szakigazgatás feletti kontrolt nem kívánták a 

grönlandiak végleg átengedni a Közösségeknek, bármennyire is kedvező 

feltételeket biztosítottak számukra más területeken. Grönland lakosságának 

csaknem egésze a halászatból vagy ahhoz kapcsolódó más tevékenységből 

biztosítja megélhetését, tehát gazdaságuk teljes mértékben függ a halászat – 

és a halászati igazgatás – sorsától. Mivel népességük relatíve kicsi17, terüle-

tük objektíve nagy18, nem szorulnak más államokhoz tartozó vízfelületek 

használatára. Az 1976-os hágai csúcstalálkozó19 lehetett a grönlandi döntés 

egyik alapja, melyen az Európai Tanács kifejtette, hogy azok a térségek, ahol 

a gazdaság a halászati szakpolitikára épül, fokozottan tekintettel kell, hogy 

legyenek a halállományok helyzetére a kihalászás (túlhalászás) elkerülése, 

valamint a fenntarthatóság és az ökoszisztéma védelme érdekében. Grönland 

szeretett volna más kérdésekhez hasonlóan kedvezőbb feltételeket a halászat 

igazgatásában is elérni, s amennyiben kapacitásuk lehetővé teszi kihalászni a 

teljes kifogható mennyiséget, azonban az Európai Bizottság deklarálta20, 

hogy efféle kizárólagos jogosultságot nem élvezhetnek a grönlandi halászok 

a közös halászati terület elvének sérelme nélkül.         

Grönland sajátosságain21 és halászati politikáján túl a kilépés mellett 

szólhatott „önkormányzatiságának”, autonómiájának kivívása iránti igény is. 

Grönlandon ugyanis – a Feröer-szigetekhez hasonlóan – bevezették (először 

1979-ben) az autonómiatörvényt, amely lehetővé teszi számukra a független-

séget, de a dán „birodalom” részeként. Az autonómiatörvénynek köszönhe-

tően számos kérdésben önálló hatáskörrel rendelkezik Grönland, amely kér-

désekben az Európai Közösségek is kompetens a csatlakozási szerződésnek 

                                                           
17  Grönlandnak 2017-ben 50 094 lakosa volt. Forrás: Statbank Greenland: 

http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/table/

tableViewLayout1/?rxid=ddc54239-d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6, 2018. április 7. 
18  Területe 2 130 800 négyzetkilométer. Viszonyításképp: Magyarország területe a 

Földrajzi Világatlasz szerint 93 036 négyzetkilométer. Grönland területét szem-

léletesebben csak úgy lehet leírni, hogy legészakibb és legdélibb pontjai közti tá-

volság megegyezik a Koppenhága–Szicília távolsággal.  
19  European Council meeting on 29 and 30 November 1976 in The Hague Pre-

sident’s conclusions, http://www.consilium.europa.eu/media/20791/the_hague_ 

november_1976__eng_.pdf, 2018. április 5. 
20  Commission opinion on the status of Greenland in Bulletin of the European 

Communities, Suplement 1/83. 1983. február 2. 
21  Ezekről részletesebben lásd: HARHOFF, F.: i. m. 

http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=ddc54239-d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6
http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=ddc54239-d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6
http://www.consilium.europa.eu/media/20791/the_hague_%20november_1976__eng_.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/20791/the_hague_%20november_1976__eng_.pdf
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köszönhetően. Ezen tény pedig szükségszerűen a tagállami hatáskörök csor-

bulását eredményezte volna, melyet a grönlandi gazdaság és társadalom 

fejlődése szempontjából akadályként értékelt az akkori grönlandi nemzeti 

döntéshozó testület (a Landsstyre). Az autonómiatörvény 1981-es hatályba-

lépését követően az új grönlandi kormány népszavazást írt ki a közösségi 

tagság kérdésében 1982-ben. A népszavazáson22 a grönlandi lakosok 

53,02%-a döntött a kilépés mellett, 46,98%-a a tagság fenntartása mellett.  

 

2. GRÖNLAND KILÉPÉSE A NEMZETKÖZI JOG SZABÁLYAI SZERINT 

Ahogyan Harhoff is fogalmaz23, „Grönlandnak életbevágó érdeke fűződik a 

Közösségekkel fennálló gazdasági-kereskedelmi kapcsolataihoz, melyeket 

nem kívánt megszüntetni tagságával együtt”. Épp ezért volt fontos számukra 

a Tengerentúli Területek és Külbirtokokhoz24 való csatlakozás. Így – a Kö-

zösségek és a tengerentúli közösségek közti megállapodásra tekintettel – 

gazdasági kapcsolatuk megmaradhatott az európai államokkal, amellett, 

hogy Dánia társországaként is lehetett volna erre lehetőségük. Viszont az 

integrációba kényszerítésük és bent tartásuk gyarmati múltjukat idézhette 

volna, melyet a fejlődő Dánia nem engedhetett meg. Így, Dánia már a nép-

szavazás előtt deklarálta, hogy tiszteletben fogja tartani a grönlandi népsza-

vazás eredményét. Ennek megfelelően 1983-ban kérelmet nyújtott be a Ta-

nácshoz a Szerződések módosítására vonatkozóan, hogy lehetővé tegyék 

Grönland kilépését a Közösségekből és áthelyezésüket az OCT-államok 

státuszába. A Bizottság és a Parlament is nyitottan állt a kérdéshez, a Bizott-

ság javasolta az OCT-státusz biztosítását Grönland számára25, melyet az 

Európai Parlament – kevés ellenszavazattal – jóváhagyott. A Tanács felkéré-

sére a Bizottság kiegészítő javaslatokat dolgozott ki a grönlandi halászati 

kérdések megfelelő képviselete érdekében.26 A szerződéseknek az EGK 

Szerződés 236. cikke szerinti egyhangúsággal történő módosítását követően, 

miután valamennyi tagállam ratifikálta a módosításokat, hatályosult Grön-

land kilépése 1985. február 1-jével. Fontos, hogy a tagállami kilépés joga 

ekkor még nem került be a közösségi joganyagba, tehát a kilépési eljárás 

nem a közösségi jog alapján folytatódott le.  

                                                           
22  A népszavazásról lásd: KRÄMER, H. R.: Greenland’s European Community (EC)-

Referendum, Background and Consequences, German Yearbook of International 

Law, Vol. 25. 1982, 273–289. 
23  HARHOFF, F.: i. m. 26. 
24  Overseas Countries and Territories (OCT) 
25  WEISS, Friedl: Greenland’s Withdrawal from the European Communities, Euro-

pean Law Review, 1985/3., 173. 
26  Grönland kilépéséhez kapcsolódó részkérdésekről lásd még többek között: TAT-

HAM, A. F.: ’Don’t mention divorce at the wedding Darling!’: EU Accession and 

Withdrawal after Lisbon. In: (eds.): Andrea BIONDI–Piet EECKHOUT–Stefanie 

RIPLEY: EU Law after Lisbon. Oxford Scholarship Online, 2012, 128–154. 
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Milyen jogalapra hivatkozással léphetett ki Grönland? Közösségi jog nem 

szabályozta a Lisszaboni Szerződés előtt a kilépés jogát. Bár a fent leírt fo-

lyamat sokkal inkább volt egy tárgyalásokkal lebonyolított, konszenzusos 

kilépési megállapodás, valamint „státuszváltás” (tagságról OCT-állam státu-

szára), mégis kellett, hogy valamilyen jogalapra támaszkodjanak a tárgyalá-

sok során. A nemzetközi jog általános szabályait – melyekhez képest a kö-

zösségi jog különös szerepben működik azokon a területeken, ahol a nem-

zetközi és a közösségi/uniós jog párhuzamosan jelen van – tették a kilépés 

alapjául szolgáló joganyagként. 

A kilépés tehát gyakorlati szempontból már 1983-ban is több eljárási és 

anyagi jogi kérdést vetett fel. Elsőként felmerül, hogy jogilag megengedhető 

volt-e Grönland kilépése. A kilépésére a nemzetközi jog szabályai lehettek 

irányadóak, nevezetesen a szerződések jogáról szóló 1969-es bécsi egyez-

mény rendelkezései. A bécsi egyezmény a clausula rebus sic stantibus elvén 

alapuló normákat rögzít. A szerződések univerzális szabályai szintén érvé-

nyesülnek. Így például a pacta sunt servanda elvvel ellentmondó lenne, 

amennyiben egy szerződés egyoldalú felmondására nem lenne lehetőség.  

A szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény rendelkezik a szerződések 

felfüggesztéséről és a szerződésekből történő kilépésről is.27 Rögzíti, hogy 

csak annyiban alkalmazható az Egyezmény, amennyiben a szóban forgó 

szerződés (nevezetesen a Római Szerződés) nem tartalmaz kilépésre vonat-

kozó rendelkezéseket – tehát generalis háttérszabályként áll rendelkezésre a 

nemzetközi szervezetre vonatkozó specialis joganyag hiányosságait orvoso-

landó. Ebből az is következik, hogy jelenleg – uniós jogi rendelkezés meglé-

tére28 tekintettel – a nemzetközi jog általános szabály anyaga mellőzendő 

mind az Egyesült Királyság29, mind pedig más esetlegesen kilépni szándéko-

zó tagállam esetében.  

A bécsi egyezmény három rendelkezését érdemes vizsgálni a kilépés 

kapcsán. Az egyezmény 54. cikke kimondja, hogy a felek közösen megálla-

podhatnak, hogy az egyik fél elhagyja az együttműködést. Mivel maga az 

együttműködés is közös megegyezésen alapul, így a kilépés is történhet 

eképpen. A dán kormány végül is kimondva-kimondatlanul, ezt az eljárást 

választotta. Az 56. cikk a megegyezés hiányában történő kilépést rögzíti. 

Ilyenkor is lehetőség van az egyoldalú szerződés-felmondásra, de ha a szer-

ződés szellemisége ezt nem teszi lehetővé, akkor is biztosítani kell a tagság-

ról történő lemondás egyoldalú jogát. A szerződés szelleme – jelen esetben a 

Római Szerződésé – az “ever closer Union” megteremtése, mely paradigma 

                                                           
27  Az 1969-es bécsi egyezmény a szerződések jogáról, V. rész, 42. cikk. 
28  EUSz. 50. cikk 
29  Az Egyesült Királyság kilépéséről lásd többek között: HILLION, Christophe: 

Accession and Withdrawal in the Law of the European Union. In: (eds.: Damian 

CHALMERS–Anthony ARNULL) The Oxford Handbook of European Union Law. 

2015. 
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kétségtelenül nem teszi lehetővé a kilépést. Viszont tény, hogy Grönland – a 

fentiekben bemutatott jellemzői alapján – nem sorakoztatható fel a közös 

európai alkotmányos és kulturális hagyományokkal bíró államok körében, 

ráadásul már a csatlakozási népszavazás alkalmával sem erősítette meg kö-

zösségi tagság iránti igényét, Dánia jogán mégis csatlakoznia kellett. Tehát 

magával a Római Szerződés szellemével is ellentmondó lett volna az integ-

rációban való maradásra kényszeríteni Grönlandot, mely érvet – amennyiben 

az 54. cikk szerinti konszenzusos tárgyalás nem következett volna be – al-

kalmazhatott volna a dán kormány.30  

Végül szükséges vizsgálni az egyezmény 62. cikkét, amely a fentebb em-

lített clausula rebus sic stantibus elvet rögzíti. A körülmények jelentős vál-

tozását eredményezte többek között az autonómiatörvény bevezetése, ám ez 

Grönland „saját felróható magatartása”, vagyis, a fennálló közösségi joggal 

esetlegesen ellentmondó nemzeti szabály megalkotása nem teremti meg a 

fenti klauzula alkalmazásának lehetőségét. Így, ez az alapelv nem volt al-

kalmazható.31 Felmerülhet az is kérdésként, hogy bizakodhatott-e alappal 

Grönland vezetése a kezdeti kedvezményekhez hasonlók megszerzésében, 

vagy biztosabbnak tűnt a halászati-kvótáktól mentes, Közösségen kívüli 

zónához való tartozás.  

Grönland kilépésére tehát az 54. cikk szerinti tárgyalásos úton közös meg-

egyezéssel került sor.32 Nyilvánvaló, hogy gazdasági érdekekre tekintettel 

határozták el kilépésüket elsősorban (halászati szakigazgatás feletti kontrol 

megőrzése), mely érdek nem volt összhangba hozható a közösségi halászati 

kvóták rendszerével. Grönland gazdaságilag és népességére tekintettel sem 

volt jelentős az európai integráció többi államához viszonyítva 1983-ban, így 

kilépésének gazdasági, politikai és jogi (pl. a közösségi jog területi hatályának 

csökkenése) következményei össze sem hasonlíthatók az Egyesült Királyság 

kilépésével. Ezért, maga a folyamat is sokkal összetettebb napjainkban – amel-

lett, hogy már az EUSz tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést.  

 

3. GRÖNLAND KILÉPÉSÉNEK TANULSÁGAI 

Grönland kilépése tükrözi a nemzetközi jog letisztult értékeket mutató és 

érvényre juttató jellegének a továbbélését. A nemzetközi jog hatása fellelhe-

tő az Európai Unió adta jogi keretek közt, amelynek jellemzőit, jogi termé-

szetét az uniós jog belső szabályanyagával és értékrendjével együtt kell érté-

kelni, értelmezi. Tehát ősi értékek új formában kiegészülve jelennek meg, 

amelyek alkalmazása folyamatban van. Az Egyesült Királyság kilépéséről 

szóló döntés meghozataláról, a kilépés folyamatáról jelen tanulmány keretei 

között nincs lehetőség részletekbe menő elemzést nyújtani, de a következők-

                                                           
30  Erről lásd részletesebben: HARHOFF: i. m. 30. 
31  Lásd: HARHOFF: uo. 
32  Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the Euro-

pean Communities. OJ, No. L 29/19, of 1. 2. 1985. 
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ben egy rövid összehasonlítást teszek a grönlandi példa aktualitásának alá-

támasztására – ám a teljesség igénye nélkül.  

Jelen tanulmány célja az EUSz. előtti eljárási folyamat bemutatása, érté-

kelése, mely nem más, mint egy kvázi-tagállam konszenzusos eljárása a 

nemzetközi jog szabályai adta keretek között. Az, hogy mind Grönland, 

mind az Európai Közösségek számára is fontos volt a békés, közös meg-

egyezésen alapuló kilépés és ezzel egy időben Grönland jogállásának OCT 

állami keretek közé helyezése, jelzi, hogy ezen esemény nem „rengette meg” 

sem gazdaságilag, sem más szempontból egyik szerződő felet sem. Tény, 

hogy az integráció sem volt annyira előrehaladott állapotban, mint napjaink-

ban, de annyi bizonyos, hogy gazdaságilag nem jelentett sem az Európai 

Közösségek, sem Grönland számára visszaesést a kilépés.  

Ezzel szemben napjaink Európai Uniója a Brexitnek ugyanúgy vesztese, 

mint az Egyesült Királyság, hiszen a világ legnagyobb – mintegy 500 millió 

fogyasztót tömörítő – piaca elveszítheti a közel 66 millió főt jelentő UK-t. 

Az Egyesült Királyság elengedése többek között ezért is ennyire bonyolult 

jogi, gazdasági és társadalmi kérdésekkel bíró folyamat. 

A jelenlegi – EUSz. 50. cikk szerint33 rendezett – szabályozáshoz hasonló 

értékeket közvetít a nemzetközi jog keretjellegű, alapelveken nyugvó szabá-

lyozása is. Mivel a tagállamiság egy szerződéses, általában hosszú távra 

tervezett, szerves kapcsolat egy állam és egy nemzetközi szervezet között, 

így az idő múlása, a körülmények változása, az érdekek alakulása hozhat 

olyan új tényezőket, amelyek a szerződések alapelveinek (pacta sunt ser-

vanda, clausula rebus sic stantibus, stb.) alkalmazását szükségessé teszik, s 

adott esetben elősegítik egy más, kevésbé előnyös együttműködés felbontá-

sát. Az uniós jog is tiszteli ezeket az ókori alapelveket, amelyek – még ha 

magából az EUSz. 50. cikkéből nem is derülnek ki egyértelműen – mögöttes 

elvekként, értékekként jelen vannak. Az, hogy a Lisszaboni Szerződéssel 

bekerült az uniós joganyagba az egyoldalú tagállami kilépés elhatározásának 

joga, azt jelzi, hogy az uniós jogalkotó elismeri a körülmények változását, 

tiszteletben tartja, ha egy tagállam az Unión kívül képzeli el jövőbeni műkö-

dését. Ez pedig nem más, mint a fenti alapelvek hallgatólagos elismerése.  

Hasonló az uniós keretszabály a nemzetközi szabályanyaghoz abban is, 

hogy magának a döntésnek a meghozatala egyoldalúan a tagállam kezében 

van. Addig, míg a döntést nem hozták meg a belső jogszabályoknak megfe-

lelően, addig hivatalosan a másik félnek nincs tudomása a folyamatban lévő 

lépésről, arra nem reagál, a folyamat tehát egyoldalú. Mind a nemzetközi 

jog, mind az uniós jog a kilépni szándékozó tagállamra bízza a kilépésről 

                                                           
33  Ehhez lásd még többe között: CIRCOLO, Andrea–HAMUĽÁK, Ondrej–BLAŽO, 

Ondrej: Article 50 of the Treaty on European Union: How to Understand the 

‘Right’ of the Member State to Withdraw the European Union? In: Brexit: His-

tory, Reasoning and Perspectives. 2018 (eds: David Ramiro Troitiño–Tanel Ke-

rikmäe–Archil Chochia), 199–215.  
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szóló döntés meghozatalának módját. A döntés közlésétől válik kétoldalúvá 

a folyamat, melyben a kilépő állam és a nemzetközi szervezet tárgyalásokat 

folytatnak le.  

A tárgyalás eredményeképp kilépési szerződés jöhet létre, amely a kilé-

pés főbb pontjait rögzíti. Az EUSz. 50 cikk szerint megtörténhet a tagállam 

kilépése szerződés hiányában is, azonban ez nem valószínű, hiszen sem az 

Egyesült Királyságnak, sem az Európai Uniónak nem érdeke a rendezetlen 

viszonyokat lehetővé tevő „válás”. Mind az uniós polgárok, mind a vállal-

kozások érdeke, hogy bizonyosság övezze mindennapjaikat, mely jelentős 

hatással van a gazdaságra is, épp ezért valószínűsíthető egy konszenzusos, 

tárgyalások eredményeképp megalkotott kilépési megállapodás, mely rende-

zi az uniós polgárság helyzetét – éljenek akár brit állampolgárként az Euró-

pai Unióban, akár más uniós tagállam polgáraként az Egyesült Királyságban 

–, a kilépés pénzügyi vonatkozásait, és nem utolsó sorban az ír–észak ír ha-

tárok kérdését. Ezek azok a minimumkérdések, amelyekről rendelkezni kell 

a kilépési megállapodásban.  

Ezeken túlmenően, legalább ennyire fontos meghatározni a kilépést köve-

tő átmeneti időszak jogi természetét, amelyre – tekintettel arra, hogy az Eu-

rópai Tanács iránymutatásai szerint a jövőbeni kapcsolat rendezése csak a 

kilépést követően kezdődhet meg – feltétlenül szükség van. Nem következ-

het be egy esetlegesen hónapokig vagy évekig tartó bizonytalan időszak, 

mely az uniós tagság zárása és az új együttműködés kezdete között tartana. 

Így a kilépési tárgyalások során, majd a szerződésben rögzíteni szükséges az 

átmeneti időszak terjedelmét, jellegét, az együttműködés formáját (esetlege-

sen a tagállami státusz bizonyos elemeinek ideiglenes fenntartását) a jogbiz-

tonság megőrzése érdekében. 

Tehát számos hasonló elem van a nemzetközi jog adta keretek s az uniós 

jog adta keretek között a kilépés tekintetében. Így a tárgyalások, a konszen-

zus, a kilépésre vonatkozó megállapodás mind közös elemek. Talán az 1969. 

évi egyezmény 54. és 56. cikkeinek ötvözeteként említhetnénk az EUSz. 50. 

cikkének34 koncepcióját. Az 54. cikk kimondja, hogy a felek közösen megál-

                                                           
34  Az EUSz. 50. cikke: (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a 

tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. 

(2) A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az Európai Tanács-

nak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyaláso-

kat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett állam-

nak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető 

állam kilépésének részletes szabályait. Ezt a megállapodást az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell 

megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített 

többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően. 

(3) A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, il-

letve ennek hiányában a (2) bekezdésben említett bejelentéstől számított két év 

elteltével a Szerződések az érintett államra többé nem alkalmazhatók, kivéve 
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lapodhatnak, hogy az egyik fél elhagyja az együttműködést. Ezután tárgyal-

nak és pontjaikat rögzítik egy megállapodásban. Az 56. cikk az egyoldalú 

felmondást teszi lehetővé a tagállam számára. A döntést tehát – az 56. cikk-

től eltérően – nem közösen hozzák meg a felek, hanem a tagállam egymaga. 

Az EUSz. 50. cikk esetében az (1) bekezdés alapján meghozza saját hatás-

körben a döntést a tagállam, majd a (2) bekezdés szerint erről értesíti az Eu-

rópai Uniót. Ezt követően kezdődhetnek a tárgyalások, s az esetleges – ám 

nagyon valószínű – megállapodás létrehozása. Tehát az egyoldalú döntésho-

zatal szempontjából az 56. cikk szerinti felmondásra hasonlít az EUSz-beli 

rendelkezés, míg a tárgyalásos folyamatot deklaráló 54. cikkre pedig az 

EUSz. 50 cikk (2)–(4) bekezdései utalnak. Az egyezmény 62. cikke a clau-

sula rebus sic stantibus elvet rögzíti, amely a szerződés megkötésekor fenn-

álló körülményektől való jelentős változás esetén engedné e külső, korábban 

ismeretlen körülményre hivatkozással felbontani a szerződést az egyik fél – 

vagy mindkét fél – kérésére. Ez Grönland esetében sem volt alkalmazandó, 

ahogyan alapvetően és önmagában az Egyesült Királyság esetében sem. 

Mindazonáltal az a tény, hogy az Egyesült Királyság szavazóképes lakossá-

ga véleménynyilvánító népszavazáson megszavazta a kilépést, kellően meg-

alapozza a körülmények jelentős változását. Más kérdés, hogy az elv érvé-

nyesülése sokkal inkább abban mutatkozik meg, hogy az uniós jogalkotó 

lehetővé teszi a tagállami kilépés uniós jog alapján történő elhatározását, s 

nem bízza a kérdést a nemzetközi jog – egyébként általános – szabályaira. 

Tehát az elv, a körülmények jelentős változásának a lehetősége elismerésre 

került, még ha nem is közvetlen módon. Azonban, az Egyesült Királyság 

kilépésére vonatkozó döntés alapját jogilag nem a véleménynyilvánító nép-

szavazás, hanem az azt tiszteletben tartó parlamenti döntés jelenti, mely a 

szerződéses alapelveknél közjogi szempontból jelentősebb értékeket juttat 

érvényre, melyek az alkotmányos és demokratikus értékek. 

Koncepcionálisan tehát az Európai Unióról Szóló Szerződés nem rugasz-

kodik el a nemzetközi jog normáitól, nem teszi teljesen új alapokra a nem-

zetközi szervezetekből történő kilépés elhatározását és a folyamat lebonyolí-

tását, de uniós jogi keretek és mechanizmusok közé tereli. Ez pedig korlátot 

jelent a felek részére mind időben, mind értelmezési kérdésekben, amelyek 

így az Európai Bíróság joghatóságát képezik. 

                                                                                                                                        
ha az Európai Tanács az érintett tagállammal egyetértésben ennek a határidő-

nek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz. 

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az Európai Tanácsnak, illetve a Ta-

nácsnak a kilépő tagállamot képviselő tagja az Európai Tanács, illetve a Tanács 

rá vonatkozó tanácskozásain és a rá vonatkozó határozatok meghozatalában 

nem vesz részt. 

A minősített többséget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cik-

ke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell meghatározni. 

(5) Amennyiben az az állam, amely kilépett az Unióból, később újra felvételét 

kéri, kérelmére a 49. cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni. 
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ÖSSZEGZÉS 

Grönland „barátságos kilépése” – amellett, hogy a közösségi jog területi 

hatályának csökkenését eredményezte, mely sajnálatos – alapvetően sem 

gazdaságilag, sem kulturálisan nem rengette meg az integrációt. Az OCT-

állam jogállásának megszerzésével gazdasági kapcsolatot továbbra is ápol a 

Közösség – ma már Unió – államaival, Dániának továbbra is társországa, s 

ami szintén fontos európai szempontból: nem került az Amerikai Egyesült 

Államok vagy Kanada gazdasági befolyása alá. 

Összességében az mondható, hogy Grönland kilépésének jogalapja és 

mikéntje tanulságos lehet az Egyesült Királyság által folyamatban lévő eljá-

rás lefolytatása során is, hiszen jelentős elveket és értékeket tart tiszteletben 

az a jogi bázis, amely alapján Grönland az 1980-as években elhagyta az Eu-

rópai Közösségeket.     

Tanulmányom célja tehát az volt, hogy bemutassa Grönland kilépésének 

jogalapját, eljárásának menetét az 1980-as években ennek keretet adó nem-

zetközi jogi rendelkezések szerint, s mindez rávilágítson a jelenleg folyó 

kilépési folyamat jelentőségére.  

 


