
munkál. Visszavonásukat Csehszlovákia korábbi, és 
utódállamainak jelenlegi vezetői sem kezdeményezték. 
Elmaradt a bocsánatkérés, esetleg egy szolid főhajtás a
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nek az erkölcsi jóvátételnek pedig már régen elérkezett 
volna az ideje.1
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DISPUTA
Máthé Gábor:

A hatalommegosztás 
kérdései1

ELŐSZÓ
„Három rendbéli hatalom van minden országban: a 

törvényhozó hatalom; a végrehajtó hatalom azon dol
gokra nézve, amelyek a nemzetek törvényétől függnek; 
és azon dolgokra nézve, melyek a polgári törvényekből 
folynak. Az első által a fejedelem, vagy az elöljáró kar 
ideig-óráig tartó, vagy örökös törvényeket hoz, meg
jobbítja, vagy eltörli az eddig fennállókat.

A második (hatalom) által békességet köt, vagy há
borút indít; követeket küld és elfogad; a bátorságot esz
közli...

A harmadik által megítéli a gonosztételeket, vagy el
intézi a pörlekedők közt fennforgó ügyeket. Ezen utób
bit bírói hatalomnak lehetne mondani; az előbbit pedig 
egyszerűen az ország végrehajtó hatalmának.” -  írja a 
XVIII. század leghíresebb államelméleti bölcselője 
Montesquieu, az 1748-ban kiadott: „A törvények leiké
ről” c. monográfiájában, amely mindmáig meghatáro
zó változásokat hozott az európai gondolkodó elmék
ben. (Montesquieu: A törvények leikéről -  Pozsonyban 

__1833, XI. könyv Hatodik cikkely (239-255 p.)

A hatalommegosztás eszmerendszere a polgári for
radalmak nyomán, a XIX. századi nemzetállamok szer
vezetrendszerének kiépítésénél érvényesül igazán. 
Ugyanis a hatalmi ágak elkülönülésének igénye a köz
jót megteremtő Rechtsstaat alapvető szervezeti garan
ciája. A hatalom mikénti érvényesülésében pedig a má
sik domináns kritérium: a joghoz kötöttség.

A XIX. századi nemzeti alkotmányok ezért gondo
san ügyelnek arra, hogy e szervezeti garanciákat ér
vényre juttassák. Ugyanaz a törekvés jellemzi az ún. 
történeti alkotmánnyal bíró országokat is, ahol az egy
másra épülő törvények sajátos rendje fejezi ki a hata
lommegosztást.

A XVIII. század virágzó természetjogi, észjogi isko
lájának eredményeivel szemben a század végén, illetve 
a XIX. század elején fellépett jogtörténeti iskola 
ugyancsak jelentős segítséget nyújtott: a minden hely
re és minden időre érvényes változatlannak tekintett 
természetjog tételeinek meghaladására.

A jogtörténeti iskolának -  egyes negatívumai ellené
re -  kimagasló eredménye volt abban, hogy közelebb 
hozta a jogot a történeti tényékhez és a társadalmi élet 
realitásaihoz. A pozitív jog elsődlegessége a formális 
és materiális állam dichotomiája, a joghoz kötöttség 
követelménye a jogfilozófia géniuszainak munkássága 
mellett, a jogtörténeti iskola eredményein is nyugodott.

Való igaz azonban az is, hogy a jogtörténeti iskola 
felfogása, miszerint a tételes jogon kívül nincs más jog, 
igen nehézzé tette a jogfilozófiának a jogi szaktudo
mányoktól történő elhatárolását. Mint ahogy azt Moór 
Gyula a XX. századi magyar jogfilozófia kiváló műve
lője megjegyzi: „...most már a jogfilozófia nem irá
nyulhatott a természetjog vizsgálatára, hanem ugyanazt



történeti uemle

a tételes emberi jogot kellett tárgyául elfogadni, amely- 
lyel a tételes jogtudomány és a többi jogi szaktudo
mány is foglalkozik.” így a természetjog bölcseleté he
lyére a pozitív jog filozófiájának kellett lépnie. Ugyan
akkor a pozitív jog filozófiáját, a pozitív jog tudomá
nyától, a juriszprudenciától két módon próbálták elha
tárolni: vagy általános jogtannak,

ti igény csak a XVIII. századtól jelentkezik nálunk. így 
elsőként Wolff követőjeként Martini hatása lelhető fel 
a hazai természetjogi munkákban, majd Virozsil Antal, 
Pauler Tivadar, PulszJcy Ágost, Somló Bódog munkás
sága reprezentálja jogbölcseleti gondolkodásunk főbb 
irányait.

vagy a jog szociológiájának tekin
tették a jogbölcseletet. Rövidesen 
bebizonyosodott azonban, hogy 
az általános jogtan kérdései nem 
jogbölcseleti kérdések, hanem a 
tételes jogtudomány kérdései.

Végül azért hangsúlyozzuk, 
hogy a jogtörténeti iskola mara
dandó értéke: a jogtörténetnek jo
gi szaktudománnyá történő fej
lesztése volt.

Nos a jogtörténeti metodika 
alkalmazásával kívántuk meg
vizsgálni a hatalommegosztás 
XIX-XX. századi kérdését, a ma
gyar polgári nemzetállam, illetve 
a jogállam intézményrendszerén 
keresztül. Figyelmünket a Mon- 
tesquieu-féle megosztás érvénye
sülése mellett, az elméleti tétel fi
askóira is fordítottuk.

A munka öt témakört emel ki. 
Az első a hatalommegosztás pol
gári kori modelljét, és egyben a 
két hatalmi ág: a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás elkülönülé
sének folyamatát tekinti át.

A polgári államot tárgyaló rész 
mintegy bevezetőjeként kerül tár
gyalásra a magyar Szentkorona
tan, amely a magyar alkotmány- 
történetben különleges helyet fog
lal el. A magyar korona, az ezer
éves magyar államiság szimbólu
ma, és az államalapítástól (1000) 
a köztársasági államforma tör
vénybeiktatásáig (1946. évi I. tv.) 
egy sajátos kettős szerződésként 
funkcionált. Noha a középkori 
hatalomátruházási szerződések és 
a Montesquieu-féle hatalommeg
osztási tan között nincs közvetlen

i  \ r . A K i * r i i r  n t r i i T M i i s i O H l k t  h

G ábor Mállu-

DIE PRÜBLEMATIK 
DÉR GEW ALTENTREW l NG

< rfimtolai

A magyar jogtörténet-tudomány kiad
ványai között új sorozat a M agyar jog
történészek. Gondozója a Magyar Tu
dományos Akadémia Jogtörténeti Albi
zottsága és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem MTA Jogtörténeti Kutató- 
csoportja. A  szerkesztők és a kiadó el
határozása szerint célja a német és a 
német nyelvet értő jogtörténész, jogász 
és történész társadalom megismerteté
se a múlt és a jelen legértékesebb ma
gyar joghistorikus eredményeivel. A so
rozat nyelvválasztása tudatos, hiszen a 
magyar jogtörténet erős német-osztrák 
gyökérzete, kötődései és nem kevésbé 
a Kárpát-medence jogtörténészeinek 
évszázada tradicionálisan német kom
munikációs nyelve indokolja ezt. Hitünk 
szerint ez az új sorozat méltó módon 
közvetíti majd a magyar jogtörténet-tu
domány értékeit Európa felé.

Munkánk második része a bíró
sági szervezetet tárgyalja, mégpe
dig a XIX. századi átmenettől az 
általános bírósági szervezet kiépí
tésén át, az igazgatás és a bírásko
dás szétválasztásának következet
len megoldásáig. Ugyanis a teljes 
elkülönítés akadályát az ún. kis 
polgári, avagy bagatell ügyek ké
pezték, amelyeknél a szubsztrá- 
tum csekélysége indokolatlanná 
tette a bírói út alkalmazását. Ezek 
tehát visszamaradtak az igazga
tásban, s a nemzetközi megoldá
soknak megfelelően vagy az angol 
békebíróság vagy az osztrák szol
gabírói hivatal (Stuhlrichteramt) 
modellben éltek tovább. A szétvá
lasztás lehetetlenülésének másik 
vonzata az állami büntetőhata
lomhoz, a kriminalitás határán 
mozgó cselekményekhez kötött. 
Ezeknél mind a jogalkotásban, 
mind a jogalkalmazásban kedvez
ményezett maradt a végrehajtó
hatalom, a közigazgatás. A jogal
kotásban törvényi felhatalmazás
sal a kormányzat is pönalizáihat 
büntetendő cselekményeket. Azaz 
az anyagi jogi egység (bűntett-vét- 
ség-kihágás) hangsúlyozásával, az 
eljárásjogi megosztottság (bűn
tett-vétség bírósági úton; kihágás 
igazgatási és bírósági úton) hidal
ta át az elméleti problematikát. Ez
zel egyben korrigálni is lehetett a 
klasszikus alkotmányos tételt; ne
vezetesen: az igazságszolgáltató 
kizárólag bíróságok útján formu
lát. Az már viszont a praxis kény
szerítő erejének tudható be, hogy 
az igazságügyi büntetőjog (Jus- 
tizstrafrecht) mellett a XX. század 
elejére J. Goldschmidtnek kö-korreláció, mégis az országgyűlés 

és az uralkodó, a törvényhozás és 
a végrehajtás, témánk szempontjából releváns ténye
zők. Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy az Opus 
Tripartitum Juris Consvetudinarii inclyti Regni 
Hungáriáé, a Werbőczy-féle Hármaskönyv integrálja a 
Szentkorona-tant is, amely szerint a nemzet a forrása 
az összes magán- és közjogoknak, az uralkodói jogokat 
is beleértve. A magyar jogi gondolkodásra különösen 
ható mű miatt, az absztrakt filozófiai spekulációk irán

szönhetően megjelenik a közigaz
gatási büntetőjog is (Verwaltungsstrafrecht).

A kötet a téma negyedik szegmenseként a közigaz
gatás és a gazdaság összefüggéseivel foglalkozik. Az 
államháztartás, államgazdaság-magángazdaság köl
csönhatásai különösen fontosak az állami funkciók 
gyakorlatában, az állami szerepvállalás kényszerű túl- 
tengésében, a közigazgatásra háruló, fokozatosan bő
vülő feladatok mikénti ellátásában. A XX. század kö



zepén, a polgári kor közép-európai átmeneti lezáródá
sának, az ún. koalíciós korszaknak a gazdaságot érintő 
jogalkotását külön is vizsgálat tárgyává tettük.

Végül a négy évtizedes jaltai intermezzo-t, a hata
lomkoncentráció államát követő, újfent a hatalommeg- 
osztásos eszmerendszert realizáló, közép-európai rend
szerváltozásból merítettünk két fontos témát. Mindket
tő, az európai jogfejlődés további alakulásának megha
tározója: az egyik a közigazgatási bíráskodás, a másik 
a közigazgatási büntetőjog jelenkori problematikája.

A jogállam „netovábbjának” tekintett intézmény a 
Közigazgatási Bíróság 1896-tól 1949-ig működött Ma
gyarországon. Érdekes, hogy a jelenkori megoldás nem 
a jogtörténeti relevanciájú osztrák-német különbírósá
gi fórumot preferálta, hanem az angol bírósági rend
szerből építkezett. Ugyancsak a mintavétel következet
lenségeit tárgyazza a zárófejezet, amely a XX. század 
60-as éveitől szinte megállíthatatlan expanziójú admi
nisztratív büntetőjoggal, s ennek német példájával, ha
zai adaptációjával foglalkozik.

UTÓSZÓ
A hatalommegosztás rendszere a nemzetállamok sa

játja. Európa az elmúlt két évszázadban ezt az állam- 
szervező elvet tartja a demokratikus legitimáció bizto
sítékának és az alapjogok maradéktalan érvényesülése 
garanciájának. Igaz, hogy az elvek következetes meg
valósítása -  mint az a korábbi fejtegetésekből is kivi
láglott -  a jelenkor megváltozott körülményeire tekin
tettel egyre nehezebbé válik.

Ám a XXI. században újabb kihívásokkal találko
zunk. Az egységesülő Európa a nemzetek sajátos integ
rációjával formálódik, mégpedig úgy, hogy mindegyik 
állam alkotmányos rendjének alapja a klasszikus triász 
intézményrendszere.

A XXI. században így a legfontosabb államelméleti 
kérdés, hogy hogyan tartható fenn az emberi gondolko
dás történetében a legmaradandóbbnak vélt eszme- 
rendszer?

A hatalommegosztás témáját alkotmányjogi és poli
tológiai megközelítésben tárgyaló hazai monográfia (A 
hatalommegosztás, OSIRIS Bp. 1995) szerzője Sári 
János professzor szerint az államok felett álló közös 
törvényhozás, végrehajtás és jogérvényesítés, tehát az 
eszmerendszer kivetítése az államok közötti kapcsola
tokra lényegében a „világállam utópiához” vezet el 
bennünket.

A bővülő Európai Unió intézményeinek kialakítása 
azonban nemcsak a nemzetközi közjog szabályrend
szerén nyugszik. Tehát nemcsak az államok közötti vi
szonyt szabályozó normák dominálnak, hanem főként 
az ún. közösségi jog, amely a tagállamok és a magán- 
személyek viszonyrendszerét is regulálja. S itt jutunk 
el a hagyományos nemzetközi közjog és a hatalom- 
megosztás hagyományos összeférhetetlenségéből való 
másik kitörési ponthoz, az állampolgári alapjogok terü
letéhez. Ebből következik a nemzetközi színtéren meg
jelenő jogi norma és annak bíróság által való kikény-

szeríthetősége, s nemkülönben az államokra illetékes 
nemzetközi szervezetek létrehozása.

Az Európai Unió átalakuló szervezetrendszerének 
formálója a Konvent, mely a tagállamok konszenzusán 
alapuló nemzetközi szerződést készíti elő. A működő
képes EU kritériuma az, hogy a tagállamok egyenjogú
sága érvényesüljön, mégpedig úgy, hogy az EU-t 
releváló eddigi szerződésekben foglalt értékek, célok, 
jogelvek megőrződjenek.

Igen, de példaként nézzük meg a demokratikus legi
timáció jegyében a nemzeti parlamentek és az Európai 
parlament viszonyát; a közösségi intézmények és a 
nemzeti kormányok hatáskörét, az Európai Bíróság és 
a nemzeti bíróság döntéseinek korrelációit, s rögtön 
szembetűnik, hogy a klasszikus hatalommegosztás szét
esett.

De már abban a triviális kérdésben is, hogy mi az 
EU jogi minősítése, csak a jogászi tradícióhoz tudunk 
fordulni. Azaz amikor képtelenek vagyunk tiszta fogal
mat adni, akkor a sui generis kategóriát használjuk.

Így jutunk el ahhoz a leíráshoz, amely a jogi dogma
tika szempontjából elégtelen, ám a jelenkori valóságot 
híven tükröző formula. E szerint „az EU egy folyama
tosan alakuló, szupranacionális és kormányközi ötvö
zetet magánviselő államjellegű kormányközi szervezet 
(new polity), amely a vizsgálat céljától függően egya
ránt tekinthető intézményrendszernek, kormányzati 
rendszernek vagy politikai arénának. Összességében az 
EU egyedi sui generis forma, amelyet leginkább csak 
önmagával lehetne összehasonlítani.

Ez az egyediség az UNIO-t alkotó államok egyedi
ségével összevetve a parlamentek és a kormányok 
szempontjából lehet különösen tanulságos.

Az európai parlament elhelyezése politikaalapító 
szerepe alapján című, közelmúltban megjelent koncep
ciózus tanulmányában Horváth Zoltán csokorba gyűjti 
azoknak az európai jogi iskoláknak a nézeteit, amelyek 
az EU jellemzésére vállalkoztak. Ezek közös vonása, 
hogy az EU integráció jövőjének szervezésénél sem a 
parlamentáris demokráciák szupranacionális szinten 
való újjáalakítása, sem a nemzetállamok Európája mo
dell nem járható utak.

A XX. század első felének trendje köszön vissza a 
közigazgatási expanzióra hivatkozással, az új EU kor
mányzás jellemzésében. Az EU kormányzása egy sui 
generis rendszeri!), amely a többszintű, nem hierarchi
kus és szabályozó intézményeken és az állami és nem 
állami szereplők összeolvadásán keresztül valósul 
meg. Az EU politikaalakítását nem jellemzi a hatalom 
és a hatáskörök világos hierarchiája, az EU valójában 
egy kormány nélküli kormányzati rendszer. Ugyanak
kor a klasszikus hatalommegosztás állama már nem 
birtokosa, hanem csupán részese a „területén” folyó te
vékenységnek. Ebből fakad a többszintű kormányzás 
elve is.

A jövő víziójaként ennek lényegét az alábbi, a hivat
kozott munkából vett citátum egyértelműen tükrözi.

„Az integráció, az EU jövője a többszintű kormány
zás elvének megfelelően fog alakulni, amelyben az Eu



rópai Parlament által megformált közvetlen képviselet
nek jelentős súlya lesz, de amelyben a legitimáció for
rásai és dimenziói fokozatosan egybeolvadnak, így 
egyre nehezebb lesz világosan meghatározni egy adott 
szektor felelősségi körét. Az állampolgároknak alkal
mazkodniuk kell a teljes átláthatóságot nélkülöző újfaj
ta legitimációhoz, és el kell fogadniuk, hogy ez az eu
rópai politikaalakítás elkerülhetetlen terméke, ami nem 
a brüsszeli bürokráciának, hanem a modem jóléti és 
szolgáltató államok racionális érdekeinek köszönhető
en jött létre. A Parlament az állandó fejlődésben lévő 
európai politika és annak fragmentált legitimációja 
egyfajta szimbóluma, amely a jövőben még erősebbé 
válik. Az Európai Parlamentről szóló viták csak indiká
torai egy, a demokrácia optimális méretéről szóló szé
lesebb vitának.”

Ha a fúzió folyamatára úgy tekintünk, mint a kormá
nyok racionális stratégiájára, amellyel a gazdasági glo
balizációra és állampolgáraik szociális igényeire rea
gálnak, és ehhez igazítják állami apparátusukat és 
funkcióikat, akkor nincs visszatérés a „westminsteri 
parlamentarizmus” szép éveihez.

Tehát a „To make the world safe fór democracy” -  
Wilson korabeli dicséretes programja, az angolszász 
parlamentarizmus átmentése a nemzetközi kapcsolatok 
síkjára úgy tűnik lekerült a napirendről.

-  A törvényhozások megváltozott helyzete adott;
-  a többszintű kormányzás léte realitás;
-  a nemzetek feletti közösségi jog elsőbbsége tény, 

ami a bíróságokra kötelező;

-  az Európai Bíróság gyakorlata az európai jog al
kalmazásának elsőbbségét biztosítja;

-  a nemzeti Alkotmánybíróság hatásköre mindezek 
alapján korlátozódik, s ezek a szimptomák már nem a 
klasszikus jogállam ismérvei.

Eltűnőben egy klasszikus eszmerendszer, amely egy 
rendkívül gazdag, évszázadok alatt kikristályosodott 
jogi értékrendet örökített tovább.

Ezeknek az értékeknek az érdek motivációja meg
bomlott.

A kötet elején Montesquieu idézet szerepel. Rendkí
vül találónak tartom, s az új század útkeresésére feltét
len igaznak; ugyancsak a francia szellem mesterének 
aforizmáját:

„A régiek alkotásaiban az bűvöl el, hogy egyszerre 
ragadják meg a nagyot és az egyszerűt. Modemjeink vi
szont ha a nagyot keresik, elvétik az egyszerűt, s ha az 
egyszerűt keresik, elvétik a nagyot. Azokban mintha 
szép és tágas tájakat látnék, ezekben inkább egy kisstí
lű ember kertjének bokrait és pázsitait. -  A modemek 
lehet, hogy jót tesznek, de nem jól teszik.”

1 2004 tavaszán jelent meg Máthé Gábor német nyelvű monográ
fiája a hatalommegosztás problémáiról az Ungarische Recht- 
shistoriker sorozat első köteteként, a Gondolat Kiadó gondozá
sában. a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Jogtörténeti Kutatócsoportjának keretében. A na
gyon érdekes kérdéseket tárgyaló könyvből itt most az elő- és 
utószót közöljük.
Készült az ELTE-MTA jogtörténeti kutatócsoportjában, az 
OTKA T 043 731 sz. pájázat támogatásával.

Fayer László 1842. június 2-án született Kecskemé
ten kereskedő családban, Feuer Eliás/Illés és 
Schwarz Regina gyermekeként. (A vezetéknév írá

sa az 1870-es évek elejéig váltakozott, volt Feuer, Fájer, 
Feyer is.)1

Életének első két évtizede szülővárosában telt, elemi 
és középiskolai tanulmányait itt végezte. A szülőföld 
hatása végigkísérte, mert mint egy későbbi professzor
társa mondta: „Nem hiába született Kecskeméten, már a 
stílusa is elárulta, hogy Kecskemétről került ide.”2 

Fayer életét alapvetően meghatározta, hogy gyer
mekkori súlyos balesete miatt évekig ágyban fekvő be
teg volt, ezért az ekkor szerzett tapasztalatai tették a 
mindenkori szenvedők, kiszolgáltatottak ügye iránt fo
gékonnyá és megértővé.

Tanulmányait 1856— 1861 -ben a piarista gimnázium
ban, 1861-1864 között pedig a református kollégium 
bölcsészeti tanfolyamán végezte. A naplóbejegyzések 
szerint „kitűnő felfogású, igen jó előadású, értelmes” 
tanuló volt, aki már ekkor bontogatta szárnyait a tudo
mány területén is, hiszen az 1863/64-es tanévben díja
zott lett a „bölcsészettan” jelentőségéről írott 
pályaművével.3

Az érettségi után a pesti egyetem jogi karán tanult 
1864-1870 között, ahol nagy hatást tett rá professzora,

_  ARCKÉPCSARNOK
Nónási László

Fayer László
a kor legjelentősebb büntetőjogásza, a későbbi igazság
ügy miniszter, Pauler Tivadar.

Fayer -  tanulmányai alatt -  kenyérkeresésre használ
ta Kecskeméten szerzett gyorsírási ismereteit, mivel 
1865-ben az országgyűlés gyorsírója lett, amelynek két 
évtizedig eleget is tett. (A gyorsírással tudományosan is 
foglalkozott, több tanulmánya jelent meg e területen. 
1866, 1867-ben ő szerkesztette a „Gyorsírási Év
könyv,” 1870-ben pedig a „Gyorsírászati Lapok” című 
kiadványokat.) Gyorsíróként ismerte meg a „haza böl
csét,” Deák Ferencet is, akinek egyik főművét, az 
1843/44-es büntető törvényjavaslatot egész életén át 
csodálta és népszerűsítette.

Fayer az egyetemet az akkor még nem általános dok
tori cím megszerzésével fejezte be.

Fayer László abban az időben kezdett jogtudomány
nyal és jogirodalommal foglalkozni, amikor Magyaror-__


