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A z 1940-es évek második felétől Közép- és Kelet- 
Európában kialakult kommunista típusú politikai 

rendszerek korai formájának állama az ún. népi demok
rácia volt. amelynek igen hamar sajátos államjogi-al- 
kotmányos struktúrái jöttek létre a régió valamennyi or
szágában. Közép- és Kelet-Európábán az alkotmányos 
formák kialakításának, illetve magának az alkotmányo
zásnak a fő funkciója elsősorban az volt, hogy legitimi
tást biztosítson az újonnan kialakult hatalmi monopóli
umnak, és a jog eszközeivel is intézményesítse a szov
jet típusú hatalomgyakorlás rendszerét.

Az európai alkotmánytörténetben külön fejezet illeti 
a népi demokratikus államok 1940-es évek végi alkot
mányos fejlődését, részben mert az olyan önálló irányt 
képvisel, mely a korábbi konstitucionalizmus számos 
intézményét és elvét vetette el és cserélte fel újakkal, 
részben mert egy egész országcsoport, illetve a konti
nens egy jelentős része hasonló közjogi megoldásokat 
alkalmazott, ami évtizedekre meghatározta e régió al
kotmányos berendezkedését.

Ezekben az országokban valójában az alkotmányjogi 
kereteket és megoldásokat illetően -  az életviszonyok 
számos egyéb területeihez hasonlóan -  egyfajta integrá
ció figyelhető meg, amelynek több sajátossága volt. 
Először is. nem téveszthetjük szem elől, hogy a közjog
fejlődés hasonlóságai nagyrészt külső és belső kénysze
rekből. s csak nagyon kis mértékben az érintett népek 
szabad akaratából származtak. A közjogi viszonyok ala
kulásának párhuzamosságai, és azok következményei 
különösen azért érdekesek, mert az azonos vagy hason
ló elveket, intézményeket és megoldásokat olyan álla
mokban alkalmazták, amelyek korábban jelentősen el
térő politikai és jogi környezetet és kultúrát alakítottak 
ki. Hasonló mintákat használtak tehát különböző társa
dalmi viszonyokra, s minden országban többé-kevésbé 
egységes politikai ideológiái és hatalomgyakorlási 
módszereket alkalmaztak.

A népi demokráciák alkotmányfejlődése szempontjá
ból ezért az első fontos sajátosság a nemzeti közjogi 
rendszerek tudatos közelítése volt részben a kommunis
ta tábor országaiban általános mintaként elfogadott 
szovjet mintához, részben egymás gyakorlatához és ta
pasztalataihoz. A közös igazodási pontot az alkotmá
nyos berendezkedés elvei és gyakorlata számára az 
1936-os szovjet, ún. sztálini alkotmány jelentette.

A kelet-európai alkotmányok keletkezésének idő
pontjai jól mutatják a népi demokráciák hatalmi viszo
nyainak kialakulását. Ennek megfelelően a legkorábban 
azokban az országokban fogadtak el alkotmányt, ame
lyekben a kommunisták már közvetlenül a háborút kö

vetően a legfontosabb politikai erőt jelentették, és meg
határozó szerepet játszottak. így Jugoszláviában és Al
bániában már 1946-ban megszületett az alkotmány; 
Bulgáriában 1947 decemberében, Romániában 1948 
áprilisában. Csehszlovákiában ugyanabban az évben 
májusban. Magyarországon 1949 augusztusában, Kelet- 
Németországban pedig októberben, végül -  utolsóként 
-  Lengyelországban 1952-ben fogadták el az első kom
munista alaptörvényt. Figyelemre méltó, hogy a Szov
jetunióban nem született új alkotmány, igaz. a tagköz
társaságokban külön népi demokratikus alkotmányozá
si hullám vonult végig az 1950-es évek elejéig.

így hát az 1950-es évek legelejére minden, a második 
világháború után a Szovjetunió érdekszférájába került 
ország olyan alkotmányt fogadott el, amely legfonto
sabb alapelveiben és államszervezeti megoldásaiban 
többé-kevésbé mechanikusan követte az 1936-os sztá
lini alkotmányt. Különösen az albán, a bolgár, a jugo
szláv, a magyar és a román alkotmányozó másolta szol
gaian a szovjet mintát, anélkül, hogy igyekezett volna 
bármit is megőrizni vagy átmenteni saját nemzeti ha
gyományaiból. Igaz, ilyen hagyományai mondjuk Albá
niának vagy Jugoszláviának nem is igen voltak. Ma
gyarország viszont Európa egyik leggazdagabb közjogi 
tradícióval rendelkező állama volt. A korábbi alkot
mányfejlődés bizonyos elemei fedezhetők fel a korabe
li csehszlovák és lengyel alkotmányban; ezekben az or
szágokban talán a háborús szerep miatt vagy más okból 
nem volt olyan erős a megfelelési kényszer. Az 1947-es 
lengyel ideiglenes „kisalkotmány” ugyanis az 1921-es, 
ugyancsak átmeneti alkotmány számos elemét tartal
mazta (egyes szakaszokat szó szerint), nem beszélve ar
ról. hogy már maga a megoldás, egy ideiglenes jellegű 
kisalkotmány elfogadása is saját találmány volt; 1919 
és 1921 között már volt erre példa Lengyelországban.1 
Az 1948-as csehszlovák alkotmány is épített az 1920. 
évire, amit mutat például a köztársasági elnöki tisztség 
visszaállítása, vagy az államfő, a kormány és a törvény- 
hozás formális egyenlősége, ami ellentétes volt a kora
beli népi demokratikus közjogi felfogással.



Mindenesetre -  a szovjet minta nyomán -  a népi de
mokráciák alaptörvényeire is az erős ideológiai töltés és 
a korabeli marxista terminológia használata volt jellem
ző, gyakori utalásokkal a kizsákmányolás megszünteté
sének és a szocializmus felépítésének céljára, illetőleg 
más, gyakran jelszószerű szlogenekre.

A közép- és kelet-európai alkotmányok deklarálták 
az állam népi demokratikus jellegét, ami alatt a szocia
lista társadalmi rendszer kialakítására törekvő államot 
értették. Az új alkotmányok közül a cseh. a jugoszláv, a 
kelet-német, a lengyel, a magyar és a román is tartalma
zott népszuverenitási klauzulát, ráadásul ezek az alap
törvények nem pusztán a közhatalom forrásaként, ha
nem kizárólagos gyakorlójaként utaltak a népre, állam
szervezeti megoldásaikban pedig a nyugati liberális de
mokrácia hagyományaitól eltérően, radikális módon 
igyekeztek érvényesíteni, vagy inkább formalizálni a 
közvetlen néprészvétel eljárásait. Ez mindenekelőtt a 
képviseleti szervek tagjainak visszahívhatóságában öl
tött testet.

Valamennyi államban köztársasági államforma ala
kult ki; a korábbi balkáni monarchiákban, vagyis Albá
niában. Bulgáriában. Jugoszláviában és Romániában az 
uralkodó családok esetleges visszatérése szóba sem jö
hetett. hiszen azokat a korábbi, „burzsoá". kizsákmá
nyoló és reakciós rendszerek képviselőinek tekintették. 
A jugoszláv és az albán uralkodó különben is külföldi 
emigrációban élt. Jugoszláviában a nemzetgyűlés 1945. 
november 29-én proklamálta a köztársaságot, Albániá
ban pedig az 1924-ben saját magából királyt csináló 
Zogu királynak esélye sem volt a sikeres visszatérésre: 
ott az Enver Hodzsa által irányított kommunisták veze
tésével 1946 januárjában kiáltották ki a köztársasági ál
lamformát. Mivel mindkét államot elismerték a szövet
séges hatalmak, az államforma kérdése véglegesen el
dőlt. Bulgáriában és Romániában viszont a korábbi ki
rály a helyén maradt. A helyzet annyival volt könnyebb 
Szófiában, hogy a népfront-kormány még 1944-ben há
rom fős régenstanácsot állított fel az uralkodói jogok és 
kötelezettségek gyakorlására, mivel a törvényes trón
örökös, Szász-Koburgi (II.) Szimeon még csak hét éves 
volt. Ezzel szemben Romániában Mihály király 23 éves 
volt, aktívan részt vett az államügyek vitelében, sőt. 
közreműködésével Románia 1944 augusztusában sike
resen kiugrott a német szövetségből és átállt az angol
szász-szovjet szövetség mellé. Mindez azonban csak az 
eszközök megválasztását befolyásolta; Bulgáriában 
1946 szeptemberében népszavazáson döntöttek a ki
rályság eltörléséről, Mihály pedig -  kényszer hatására -  
1947. december 31-én mondott le a trónról. Megjegy
zendő. hogy formálisan Magyarország is királyság volt. 
bár az első világháború után politikai megfontolások 
alapján nem engedték vissza a trónra Habsburg IV. Ká
rolyt, akinek 1918. novemberi ún. eckartsaui nyilatko
zatát az uralkodásról való lemondásként értékelték. 
1920 után az új rezsim végül a monarchia egy sajátos, 
király nélküli formájának fenntartásával, ám az államfői 
tisztséget más módon rendezve konszolidálódott. 1945- 
ben azonban a politikai (és társadalmi) rendszerváltás

radikalizmusa nem tette lehetővé a királyság államfor
májának visszaállítását; a köztársaságról végül 1946 
elején fogadtak el törvényt.

A monarchiák bukása mellett ugyanakkor az állam
forma hagyományosnak mondható republikánus típusá
nak jelentése is módosult; mivel ahhoz szorosan kap
csolódott a meghaladni kívánt polgári alkotmányosság 
számos intézménye és alapelve,3 a népi demokráciák 
olyan új, ideologikus tartalmat igyekeztek tulajdonítani 
neki, ami elválasztja azt a tradicionális értelemben vett 
nyugat-európai köztársaságoktól. Ezért az államforma 
„tudományos'’ fogalmába sorolták az állam osztálytar
talmát, megkülönböztetve például proletárdiktatúrákat 
és népi államokat.3 Az ilyesfajta ideológiai tartalmat az 
állam elnevezése is visszatükrözte, így -  Lengyelország 
kivételével -  mindenhol a „népköztársaság" vált hivata
los megjelöléssé.

A népköztársaság kifejezés ugyan meglehetősen sze
rencsétlen szóösszetételnek tűnik, hiszen már maga a 
köztársaság, a rés publica elnevezés is a nép hatalmára 
utal. ám alkalmazását Dimitrov egy beszédében azzal 
indokolta, hogy a népköztársaság kifejezi, hogy a hata
lom a dolgozó nép kezében van, s olyan osztályállamra 
utal, amelyben a proletariátus domináns szerepet ját
szik. és amelyben az állam a munkásosztály eszköze, 
hogy legyőzze a kizsákmányolókat; továbbá egy átme
neti korszakot jelez a szocializmus felépítésének útján, 
amelynek során a népi demokratikus állam feladata, 
hogy a kommunista párt által vezetett munkásosztály 
biztosítsa kulcspozícióit a politikai, gazdasági és kultu
rális életben.4 Ez azért eléggé ideologikus indoklás, ami 
azt is mutatja, hogy a népi demokráciák alkotmányjogá
nak nem az volt a célja, hogy a politikai hatalomgyakor
lás számára biztosítson többé-kevésbé semleges jogi-in
tézményi kereteket, hanem hogy direkt módon is kife
jezzen politikai-ideológiai értékeket és érdekeket.

Az államszerkezetet tekintve az egységes (unitárius) 
struktúra volt az általánosnak tekinthető; e vonatkozás
ban a több mint száz népet tömörítő Szovjetunió szövet
ségi rendszere nem lehetett példaadó; csupán a bizonyos 
föderális hagyományokkal rendelkező Jugoszlávia ala
kult meg szövetségi államként. Még a csehszlovák al
kotmány is unitárius szerkezetet rögzített, igaz, az alkot
mány „alapvető cikkei” kimondták, hogy a Csehszlovák 
Köztársaság az egyenlő jogokat élvező két szláv nem
zet, a csehek és szlovákok egységes állama, és a köz
ponti szervek mellett külön szlovák nemzeti szerveket is 
létrehoztak. így a valóságban egyfajta „félföderaliz
mus” jött létre, hiszen a szlovák szerveknek nem voltak 
cseh megfelelőik. (Csehszlovákia viszont később, egy 
alkotmánymódosítás nyomán 1968-ban mégis föderális 
állammá vált). Jugoszlávia bizonyos mértékig a szovjet 
föderációra hasonlított, amennyiben itt is részben eltérő 
státusú alkotórészekből állt a szövetség: a hat tagköztár
saság (Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország, Szlovénia és Macedónia) mellett a Vaj
daság autonóm provincia, míg Koszovó-Metohija auto
nóm régió jogállású volt, mindegyik saját törvényhozás
sal és más hatalmi szervekkel.
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megoldás azonban éppúgy nem jelentett valóságos au
tonómiát és önálló hatalomgyakorlást a tagállamok (il
letve Szlovákia) számára, ahogy a Szovjetunió föderá
lis szerkezete is csupán tényleges tartalom nélküli for
mális államjogi keret volt. Egy korabeli jellemzés sze
rint például a szlovák autonómia számos tekintetben 
gyengébb volt, mint a gyarmati önállóság az ötvenes 
években még megmaradt gyarmati területeken.'’

A centralizált és kizárólagos hatalomgyakorlás meg
valósítására nagyon hasonló államszervezeti struktúrát 
hoztak létre minden népi demokratikus országban. A 
hatalomgyakorlás kommunista államelmélete elvetette 
a burzsoá, s így a kizsákmányoló polgári állam jellem
zőjének tartott hatalommegosztás elvét; államjogában a 
hatalom egységének dogmáját érvényesítette.6 Mint
hogy a kommunista államelmélet szerint minden hata
lom a népé, vagy másként, a népakarat a legfőbb hata
lom, a hatalommegosztás olyan lenne, mintha a népaka
ratot akarnák ellenőrzés alá vonni -  ez pedig nyilvánva
lóan lehetetlen egy valódi „népi államban". A nép 
egyébként hatalmát a közvetlen ellenőrzése alatt álló 
népképviseleti szerven, a parlamenten keresztül gyako
rolja. így a kelet-európai népi demokráciákban formai
lag a törvényhozás lett a legfőbb államhatalmi és nép- 
képviseleti szerv, amelynek kizárólagos hatásköre az al
kotmány módosítása és a törvények elfogadása, s 
amelynek hatalmát nem korlátozhatja semmilyen más 
állami szerv vagy intézmény.7

Az egységesnek tételezett népakarat kifejezésére 
majdnem mindenütt egykamarás országgyűlést hoztak 
létre, kivéve Jugoszláviát, amely szövetségi szerkezeté
nek megfelelően kétkamarás nemzetgyűlésre bízta a 
törvényhozó hatalom gyakorlását. Ott a Népi Gyűlés 
(Narodna skupstiiia) kétkamarás volt: a közvetlenül vá
lasztott Szövetségi Tanács (Scivezno ve eve) mellett a 
felsőház. a Nemzetek Tanácsa (Vetve Narocla) a tagál
lamok képviselete volt, oly módon, hogy mind a hat 
tagköztársaságnak volt benne 30-30 képviselője, míg a 
Vajdaság mint autonóm provincia 20, illetve Koszovó 
autonóm régió 15 képviselővel rendelkezett. Szlovákiá
ban 1943-ban alakult meg a Szlovák Nemzeti Tanács, 
mely az 1948-as csehszlovák alkotmány szerint is -  
Szlovákia területén -  törvényhozó hatalommal bírt.

A közjogi értelemben teljhatalmú törvényhozások
nak azonban a gyakorlatban alig volt tényleges szere
pük. Bár az ötvenes évek nyugati szakirodalma formá
lis szempontok alapján gyakran „parlamenti kormány
zásként" írta le ezt a kormányformát,8 e törvényhozás
ok tényleges szerepe megfelelt a burzsoá parlamentariz
mus elhalásáról szövögetett kommunista álmoknak, hi
szen annak egyik legfontosabb intézményét minden va
lóságos politikai hatalomtól megfosztották. A kelet-eu
rópai parlamentek megbízatási ideje 4-6 év volt, éven
te azonban csak néhány alkalommal, rövid időre ültek 
össze abból a célból, hogy a mások által már meghozott 
döntéseket utólag legitimálják.

Sokkal fontosabb szerepet töltöttek be a népi demok
ratikus köztársaságok elnökségei, prezídiumai: mivel az

országgyűlések csak nagyon ritkán üléseztek, nem vol
tak alkalmasak arra, hogy folyamatosan ellássák jogal
kotási feladataikat. Ezért amikor nem tartottak ülést, va
gyis az év nagyobb részében, egy sajátos szervük, el
nökségük helyettesítette őket, és gyakorolta jogkörei
ket. A prezídium intézményét a kelet- és közép-európai 
országok a szovjet alkotmányjogból vették át: Albániá
ban. Bulgáriában, Csehszlovákiában (ahol kifejezetten 
a nemzetgyűlésnek volt elnöksége), Magyarországon, 
Jugoszláviában és Romániában működtek ilyen szer
vek, nagyjából azonos feladatkörrel és hatalommal. A 
parlament választotta meg, 7 (Albánia) és 30 (Jugoszlá
via) között volt tagságuk létszáma. Valójában többfunk
ciós testületek voltak. így például ugyancsak szovjet 
mintára sajátos alkotmányvédelmi feladataik is voltak, 
miután alkotmányossági szempontból ellenőrizhették a 
törvényeket, illetve törvényességi szempontból a kor
mányzati aktusokat, és jogkörükbe tartozott a törvények 
autentikus értelmezése is. Az elnökségek államfői jog
körük keretei között kiírták a választásokat, összehívták 
a parlamenti üléseket, kihirdették a törvényeket, kine
vezték és leváltották a minisztereket, kegyelmi jogkört 
gyakoroltak, és így tovább. Tevékenységükről egyéb
ként utólag mindig be kellett számolniuk a törvényho
zásnak, amelynek elvileg felelősséggel tartoztak.

Bár a parlamentekhez képest a prezídiumoknak lé
nyegesen nagyobb befolyásuk volt. a tényleges hatalom 
nem is e szervek kezében volt. Változó volt a helyzet a 
tekintetben, hogy tagjaik a kommunista párt vezetői kö
zül kerültek-e ki. Ha igen. akkor ez növelhette tényle
ges hatalmukat, ám ettől függetlenül a valóságban az 
egyébként szintén többé-kevésbé hasonló szervezeti
működési felépítésű pártvezetés hozta meg a döntése
ket, s a prezídiumoknak éppúgy csak formális legitimá
ciós szerepkörük volt, mint az országgyűléseknek.

A szovjet típusú államszervezeti modellben a végre
hajtó hatalom szerve a minisztertanács volt, melynek 
tagjait a parlamentek választották meg és váltották le, és 
akik politikailag felelősek voltak a törvényhozásoknak. 
Ez a felelősség azonban nem a 19. századi parlamenta
rizmus továbbélése volt, hanem a törvényhozó hatalom 
szupremáciájának tanából következett. Ám ennek nincs 
különösebb jelentősége, mivel a kormánytagok parla
menti felelőssége meglehetősen illuzórikus volt; a kom
munista párt által kiépített nómenklatúra rendszerben a 
legfontosabb állami tisztségek viselőit, ideértve a kor
mány tagjainak személyét, a pártvezetés választotta ki.

A minisztertanács a legtöbb országban hasonló módon 
épült fel; tagjai a miniszterelnök, a kormányfő helyettesei, 
a miniszterek, tervbizottsági elnökök és gyakran más, mi
niszteri rangú hivatalvezetők voltak. Ismerték a tárca nél
küli miniszter intézményét, azokban az országokban pe
dig, amelyekben formálisan fennmaradt a többpártrend
szer, szokás volt, hogy a kormány alelnöki tisztségeit a 
koalíciós pártok vezetői töltötték be. Ugyancsak a parla
ment felsőbbsége elvének következménye volt, hogy a 
kormány szervezetének kialakításában -  szintén csak pa
píron -  a törvényhozásnak volt döntő szava, hiszen a mi
nisztériumok felsorolását általában törvény tartalmazta.



A népi demokráciák alkotmányos rendszerében a bí
róságok helyét és működését nagy mértékben megszab
ta az az elméleti alapvetés, mely a jogviszonyokat az 
uralkodó osztály törvénnyé emelt akaratának tekintette. 
A proletárdiktatúra államában pedig az uralkodó osz
tály a parasztsággal és a haladó értelmiséggel szövetsé
get kötött proletariátus volt, melynek érdekeit a kom
munista párt fejezte ki, illetve közvetítette. így hát a bí
róságok függetlensége a népi demokráciákban -  legin
kább a politikai ügyekben -  nem érvényesült, amire a 
negyvenes évek végének, illetve az ötvenes évek elejé
nek hírhedt koncepciós perei elegendő bizonyítékot 
mutattak.

A bírósági szervezetrendszer ún. népbíróságokra 
épült, amelyek hivatásos bíróból és az elvileg a nép ha
talmát biztosító, illetőleg a bírói hatalmat ellenőrző né
pi ülnökökből álltak. Az esküdtbíráskodást tehát még 
azokban az államokban sem élesztették fel, amelyekben 
pedig annak voltak hagyományai. Az igazságszolgálta
tás szervezeti rendszerének élén a legfelsőbb bíróság 
állt, melynek tagjait formálisan mindig a parlament ne
vezte ki. de a bírák kiválasztásában is érvényesült a már 
emlegetett nómenklatúra szisztémája.

A népi demokráciák államjogára nem volt jellemző a 
politikai hatalmat gyakorló közhatalmi szervektől füg
getlen alkotmányvédelem rendszerének kialakítása és 
működése: ehelyett a legfőbb jogvédelmi szerv a beval
lottan a társadalmi rendet, illetve a proletárdiktatúra ha
talmát óvó. hierarchikus rend szerint felépülő ügyészi 
szervezet volt. Ugyan a legfőbb ügyészt is a parlament 
választotta, és jogállását tekintve független volt a kor
mánytól. ám a politikától való tényleges függetlensége 
az intézmény célját ismerve nem volt. Mint láttuk, fon
tos alkotmányvédelmi feladatai voltak a prezídiumok- 
nak. amelyek a legtöbb országban megsemmisíthették 
az állami szervek alkotmány- vagy törvénysértő, illetve 
a társadalmi rend érdekeivel össze nem férő aktusait. 
Sehol sem állítottak fel viszont alkotmánybíróságot, 
ami pedig a kontinens nyugati felében ekkor néhány he
lyen előfordult; a parlamenti szupremácia elvével alig
ha fért volna össze, hogy valamely másik szerv felül
vizsgálhassa a törvényhozás döntéseit.

A közép- és kelet-európai alkotmányok az alapvető 
jogok vonatkozásában is elsősorban az 1936-os sztálini 
alkotmányt követték, ami azt jelenti, hogy egyfelől a 
társadalmi rendnek megfelelő célok érdekében gyako
rolt klasszikus személyi és politikai szabadságjogokat 
elismerték, emellett pedig széles körben tartalmaztak 
gazdasági, szociális és kulturális jogokat. Ha ma vissza
tekintünk e jogok alkotmányjogi jellegére, nyilvánvaló
nak tűnik a jogilag garantálható, akár az állammal 
szemben is kikényszeríthető szabadságjogok, valamint 
az inkább programszerű, államcélokként megjelenő 
szociális és jóléti jogok közti különbség. Ez azonban a 
második világháborút követő években még semmiképp 
sem volt általánosan ismert különbség; a háború meg
próbáltatásai, valamint a háborús vagy háborút megelő
ző politikai rendszerek társadalmi igazságtalanságai 
után valós igény mutatkozott arra, hogy az állam ne

csak az újjáépítésben és a gazdaság beindításában játsz- 
szon nagyobb szerepet, hanem a szociális ellátások te
rén is, s polgárainak megfelelő életfeltételeket nyújtson, 
illetve teremtse meg a társadalom tagjai közti egyenlő
ség materiális alapjait is. így hát azon jogok alkotmá
nyos deklarálásában, amelyek nyilvánvalóan csak hosz- 
szú idő elteltével, jelentős ráfordításokkal és fokozato
san érvényesülhettek a gyakorlatban, nem kell feltétle
nül a kommunista diktatúrák álságos magatartását vagy 
ideológiai utópiáit látnunk. A munkához, a tisztességes 
megélhetéshez való jog, a kiterjedt szociális juttatások
hoz, valamint a művelődéshez és a tanuláshoz való jog 
iránti igények nem csak Kelet-Európábán, hanem a 
kontinens nyugati részein is jelentkeztek. Nagy-Britan- 
niában már 1942-ben kidolgozták az ún. Beveridge-ter- 
vet a szociális ellátások rendszerének, a „szociális háló” 
kialakításának programját, a skandináv államok szoci
áldemokrata kormányai épp megkezdték a jóléti állam 
kiterjesztését, és így tovább.

Annak azonban, hogy az 1945 utáni években Kelet- 
és Közép-Európában nem tudatosult a fent említett kü
lönbség a jogilag kikényszeríthető és a programszerű 
jogok között, az is az oka volt. hogy a személyi és a po
litikai szabadságjogok a népi demokráciákban kifejlődő 
„szocialista alkotmányosság” viszonyai között egyre 
szigorúbb korlátozások alá estek, így egy részükre szin
tén igaz volt, hogy inkább csak mint elvi lehetőségként, 
s kevéssé a gyakorlatban is érvényesülő és garantált jo 
gokként jelentek meg. Már az is egyfajta jel volt erre. 
hogy a népi demokráciák a Szovjetunióhoz csatlakozva, 
tartózkodtak 1948. december 10-én az ENSZ közgyű
lésében az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
aláírásától, hiszen nem is teljesítették annak elveit és 
normáit.

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
ALKOTMÁNYFEJLŐDÉSE A LÉTEZŐ 
SZOCIALIZMUS KORSZAKÁBAN,
ÉS A KOMMUNISTA ALKOTMÁNYOK 
MÁSODIK GENERÁCIÓJA

A  hatvanas és a hetvenes évek alkotmányfejlődése a 
szovjet birodalom ernyője alatt élő közép- és kelet

európai államokban továbbra is hasonló tendenciákat és 
irányokat követett. Az alapvető ideológiai megfontolá
sok ezúttal is a Szovjetunióból származtak. Az uralko
dó felfogás szerint a közép- és kelet-európai országok 
társadalomfejlődésükben immár felépítették a szocializ
must, megszilárdították az annak megfelelő tulajdonvi
szonyokat, kialakult a szocialista állam osztályszerke
zete, és rögzült államszervezete, vagyis a hatalomgya
korlás sajátos, a nyugati burzsoá államokétól eltérő 
módja. Mindennek következtében szükségessé vált a 
népi demokratikus alkotmányok felváltása új, szocialis
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ta alkotmányokkal. Jóllehet a szovjet államjogi modell 
továbbra is kötelező volt, bizonyos keretek között a 
kommunista országok saját alkotmányjogi koncepció
kat és nemzeti karakterjegyeket is megjeleníthettek al
kotmányaikban. Ezekre érdemes odafigyelnünk, ám 
mégis azt hiszem, az érintett államok alkotmányfejlődé
sében sokkal több a közös vagy hasonló vonás, mint az 
eltérés, s ezért indokolt a kialakuló új alaptörvényeket 
az alkotmányok azonos típusába sorolnunk, s együtte
sen tárgyalnunk, mint a kommunista alkotmányok má
sodik generációját.

Ebben a sorban az első az új csehszlovák alkotmány 
volt, amit 1960. július 11-én fogadtak el. Bár később a 
már ekkor érezhető reformtörekvéseket a szocialista or
szágok 1968. augusztusi inváziója megtörte, egyes ele
meit azonban átmentették, amelyek közül azt az 1968. 
októberi alkotmánytörvényt kell kiemelni, amellyel lét
rehozták a csehszlovák föderációt. Ezt követően 1971- 
ig további tíz alkotmánytörvényt adtak ki. amelyek egy
részt megállapították a föderációval kapcsolatos részle
tes szabályokat, másrészt viszont egyéb témákkal fog
lalkoztak: 1969-ben például Állami Védelmi Tanácsot 
hoztak létre.

A következő új szocialista alkotmány az 1963. ápri
lis 7-ei jugoszláv alkotmány volt. amit hamarosan há
romszor is felülvizsgáltak, 1967-ben, 1968-ban és 
1971-ben. a végeredménnyel mégsem lehettek elége
dettek. minthogy 1974. február 21-én új alkotmányt fo
gadtak el, mely a maga 406 ij-ával az európai alkot
mánytörténet egyik leghosszabb és legrészletesebb 
alaptörvénye volt. Romániában, miután előbb (1961- 
ben) ugyancsak a régi, 1952-es alkotmányt próbálták ja
vítgatni. 1965. augusztus 20-án fogadtak el új alkot
mányt. amit később. 1974-ben modernizáltak. Az NDK 
1968. április 6-án adott ki új alkotmányt, s csak ekkor 
igazodott teljesen a máshol szokásos szocialista alkot
mányozási modellhez. Bulgáriában az 1947-es dimitro- 
vi alkotmányt 1971. május 16-án váltották fel új szö
veggel. Magyarország 1972 áprilisában csupán átfogó 
alkotmányrevíziót hajtott végre, de formailag megőriz
te 1949-es alkotmányát. Elvileg ugyan itt azért nem volt 
új alkotmány, mert a szocializmus építése állítólag még 
nem fejeződött be teljesen, a módosítások mégis jelen
tősek voltak, és irányukban megfeleltek a másoknál ta
pasztalható változásoknak. Lengyelország és Albánia -  
több éves előkészítés után -  1976 februárjában, illetve 
decemberében alkotott új alaptörvényt.

A folyamat -  érdekes módon -  abban a Szovjetunió
ban zárult le, melynek ideológiai kezdeményező szere
pe jószerével az egész alkotmányozási hullámot elindí
totta. Ez az 1977. évi, ún. „brezsnyevi” alkotmánnyal 
történt (az alkotmány-előkészítő bizottság elnöki tisztét 
ugyanis maga a pártfőtitkár töltötte be). Igaz persze, 
hogy már 1962-ben a Szovjetunió Legfelső Szovjetjé
ben létrehoztak egy bizottságot a szöveg előkészítésére, 
de még másfél évtizedre volt szükség a végleges válto
zat elfogadásához.

A hatvanas évek alkotmányozásának egyik sajátossá
ga tehát az volt, hogy az a szocialista fejlődés meghatá

rozott szakaszát tükrözte, illeszkedve azon uralkodó 
ideológiai nézethez, mely a szocializmus építését kü
lönböző szakaszokra osztotta, így külön feladatot jelen
tett az alapok lerakása, a fejlett szocializmus felépítése, 
majd a kommunizmusba való átmenet. Most tehát úgy
mond megtörtént a szocializmus alapjainak lerakása, s 
ennek megfelelően az új alkotmányt elfogadó országok 
azonmód nevet is változtattak: az 1960-as csehszlovák, 
az 1963-as jugoszláv és az 1965-ös román alkotmány az 
állam nevébe is felvette a szocialista jelzőt, de később, 
az alkotmányozást az évtized második felében megej- 
tők szintén szocialista államnak nyilvánították magu
kat, igaz. megőrizték régebbi elnevezésüket. Az alkot
mányozás első csoportjába tartozó országok alkotmá
nyai abban is különböztek a keletnémet, a magyar és a 
bolgár alkotmánytól, hogy fő célként a kommunizmus
ba való átmenetet jelölték meg, ami a későbbi szöve
gekből már kimaradt.

Mindegyik alkotmányban szerepelt az állam osztály
tartalma, mely a munkásosztály, a parasztság és az ér
telmiség szövetségében állt, a proletariátus vezetése 
alatt. Az 1974-es jugoszláv alkotmány a proletárdikta
túra önigazgató-demokratikus formáját erősítette meg, 
míg a többi közép- és kelet-európai népi demokrácia az 
SZKP 1961-es pártprogramja alapján elvetette a prole
tárdiktatúra fogalmát. Ennek alapja az volt, hogy a 
Szovjetunióban -  mindenekelőtt Nyikita Hruscsov párt
főtitkár beszédeiben -  a proletárdiktatúra úgy szerepelt, 
mint amely teljesítette történelmi hivatását, ám az állam 
össznépi állammá vált (obscsencirodiwje goszudarszt- 
vo), azaz már nem volt szükség egyetlen osztály dikta
túrájára alapozni az államhatalom gyakorlását. A szoci
alista tábor többi országában ezt követően terjedt el a 
„szocialista demokrácia" megjelölés, és annak különfé
le változatai. A csehszlovák alkotmány például népi 
szervezetről (lidová orgcmizace) beszélt, az alapul szol
gáló ideológia pedig az volt, hogy ez a formáció átme
netet képez a proletárdiktatúra és a kommunista népi ál
lam között. A teoretikus alapok meghatározásában tehát 
volt némi önálló mozgástér, ami akár arra is kiterjedt -  
mint Románia esetében - , hogy az illető állam ragasz
kodjon a proletárdiktatúra megjelöléshez.910

Az újabb kommunista alkotmányok többnyire utaltak 
a szocialista internacionalizmusra, illetőleg a Szovjet
unióval és a szocialista világrendszer más országaival 
való különleges kapcsolatra is, a legtöbbször persze va
lamely igazán nemes cél elérése érdekében.11 Az ilyen 
rendelkezések valójában inkább a blokkon belüli szov
jet vezető szerep elismerését jelentették.

A kommunista alkotmányok második generációjának 
egy további közös jellemzője az volt, hogy kifejezett 
formában tartalmazták a kommunista párt vezető szere
pét, szemben a sztálinista alkotmánymodellel, ahol csak 
elszórva (például a választási rendszernél) volt említve 
a párt. Igaz, különböző megfogalmazásokat használtak, 
amelyeknek a korabeli hivatalos frazeológiában gyak
ran külön üzenete volt, attól függően, hogy ezt a vezető 
szerepet mennyire kívánták hangsúlyossá tenni. A ma
gyar alkotmány például megelégedett azzal az utalással.



miszerint a párt a társadalom vezető ereje, míg az 1974- 
es jugoszláv alkotmány ennél határozottabb megfogal
mazása szerint a kommunisták szövetsége a „munkás- 
osztály és minden dolgozó iránymutató, vezető ideoló
giai és politikai ereje”.

A korabeli szocialista államelmélet szerint a párt úgy 
irányított, hogy meghatározta az általános társadalmi, 
gazdasági és politikai irányvonalakat, amelyek végre
hajtása azután kötelező volt az állami szervek számára. 
Az utóbbiak tevékenységét azonban -  a szocialista tör
vényesség keretein belül -  káderpolitikájával és a kép
viseleti szervek párttagjain keresztül, politikai eszkö
zökkel gyakorolja.

A párt vezető szerepe azokban az országokban is fel
tétlen elismerést nyert, amelyekben formálisan több
pártrendszer volt. Bulgáriában a kommunisták mellett a 
Bolgár Parasztszövetség is pártnak számított. Csehszlo
vákiában a kommunista párt mellett még négy másik 
párt is volt, köztük egy olyan is (a Szlovák Megújulás 
Pártja), mely nemzeti alapon működött. A Lengyel 
Kommunista Párt mellett még két, a keletnémet állam
párt mellett még négy további párt is volt. A szocialista 
többpártrendszer legfőbb sajátossága az volt, hogy a 
nem-kommunista pártok is kifejezett formában elfogad
ták a kommunista párt vezető szerepét, amivel gyakor
latilag lemondtak arról, hogy a kormányzati hatalom 
vezető politikai erejévé váljanak, valamint arról is, 
hogy az uralkodó párt ellenzékének szerepét játsszák. 
Ilyenformán nem ellenzéki pártok, hanem a kommunis
ták társutas pártjai voltak, akik épp úgy a szocializmus 
felépítését támogatták, mint a kommunista párt. Bulgá
riában. Lengyelországban és az NDK-ban a nem-kom
munista pártokat éppen ezért egyben blokkpártoknak 
tekintették, amelyekre az alkotmányok is utaltak (a bol
gár alkotmány szerint például „testvéri együttműködés
ben" dolgozott a két párt). A nem-kommunista pártok 
ugyanakkor különböztek az uralkodó kommunista párt
tól. mert amíg az -  a hivatalos propaganda szerint -  az 
egész nép érdekeit képviselte, addig ezek rendszerint 
csak valamely lakosságcsoport érdekeinek szószólói 
voltak. Ilyenformán a szocialista többpártrendszert he
lyesen az egypártrendszerek egyik típusának kell tekin
tenünk, amely nem teremtett politikai pluralizmust, s 
amelynek főként csak propagandacéljai voltak.

A kommunista párt alkotmányosan rögzített vezető 
szerepe tehát olyan érinthetetlen és a többségi akarattól 
független elv volt, mely alapjában különböztette meg a 
szocialista országokat a többpártrendszerű liberális 
demokráciáktól,12 s tulajdonképpen közelebb hozta az 
alkotmányos szabályozást a gyakorlathoz, hiszen a va
lóságban is a kommunista pártok gyakorolták a legfőbb 
politikai hatalmat.13

A kommunista pártok és esetleg a blokkpártok mel
lett a hatvanas és hetvenes évek közép- és kelet-európai 
alkotmányai a társadalmi szervezeteket is elismerték, 
többnyire a párttal való szövetség keretei között, de a 
román alkotmányban máshol, az alapjogokról szóló 
fejezetben.14 A társadalmi szervezetek közül különös 
jelentősége volt a népfront típusú szerveknek, amelyek

fontos állami funkciókat is elláttak. E funkciókat (mint 
a társadalom integrációja, mozgósítás a választásokra) 
azonban csak elvétve említették meg. A legegyértel
műbb ebben a tekintetben a bolgár alkotmány volt, 
mely a nép patrióta és szocialista nevelésének eszközét 
látta az ottani Hazafias Frontban, de megemlítette an
nak mozgósítási és választási funkcióját is. A gyakorlat
ban e szervezetek mindegyik országban megjelentek, és 
a választások megszervezésében és lebonyolításában, a 
képviselők és a választók közti kapcsolat megszervezé
sében vettek részt (a Szovjetunióban ugyan nem volt 
népfront, de hasonló funkciókat látott el a Kommunis
ták és Pártonkívüliek Blokkja). A nemzeti, illetve nép
frontok a kommunista országok államjogának hasonló, 
kvázi-állami intézményei voltak, amelyek lényegében 
ugyanazokat a teendőket látták el. alapvetően hasonló 
alkotmányos jogállással.15

A hatvanas években született három kommunista al
kotmány még kifejezett formában elismerte a szakszer
vezetek, illetve általában a társadalmi szervezetek ér
dekképviseleti szerepét. A román alkotmány még a régi 
jó  sztálini meghatározást tartalmazta, e szervezetek 
transzmissziós szíj szerepére utalva, vagyis olyan funk
ciót adva nekik, hogy valósítsák meg a kommunista párt 
programját, és működjenek közre a szocializmus felépí
tésében. A részletekben már fellelhetők bizonyos kü
lönbségek. Egyedül az NDK alkotmánya tartalmazott 
például részletes szervezeti szabályokat, míg egyik-má
sik alaptörvény (a keletnémet és a bolgár) külön tulaj
donformaként ismerte el a társadalmi szervezetek tulaj
donát. Különösen sajátos, ma már nehezen érthető fel
fogást képviselt a jugoszláv alkotmány, melynek önér
telmezése szerint elsősorban a társadalom alkotmánya, 
és csak másodsorban az állam alaptörvénye volt. s 
amelyben a képviseleti szervek egyszerre voltak állami 
szervek és a társadalom önigazgatásának szervezetei.

Az államszervezeti kérdéseket illetően is igaz. hogy 
bár számos különbség volt az egyes országokban alkal
mazott szabályok részleteiben, alapvetően mégis in
kább a hasonlóságok domináltak, ami azért nem megle
pő, mert valamennyi szocialista alkotmány azonos min
tát követett.

Valamennyi közép- és kelet-európai ország köztársa
sági, illetve egyesek -  megkülönböztetve magukat a 
nyugat-európai államoktól -  „népköztársasági" állam- 
formájú volt. Kormányformájukat illetően általában 
parlamenti kormányzásnak (ismert német kifejezéssel 
Versarnmlungsregieritng) tekintették ezeket az állam
okat,16 ám ez csupán formális közjoguk azon sajátossá
gára utalt, mely szerint alkotmányjogi értelemben a tör
vényhozások teljhatalmúak, illetőleg szuverének vol
tak. A valóság azonban ebben a vonatkozásban is igen 
jelentős mértékben eltért a hivatalos államjogtól.

Jóllehet a választási rendszer 1953 után, vagyis a 
posztsztálinista időkben gyakran volt alkotmánymódo
sítások tárgya, ezek inkább csak technikai jellegűek 
voltak, s nem történtek alapvető változtatások. A régió 
országaiban használt választási rendszerek vonatkozá
sában többségben volt a szovjet mintájú egyjelöltes vá-
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Jog
lasztókerületi szisztéma (Albániában, Bulgáriában, 
Csehszlovákiában, és Romániában), de az NDK-ban és 
Lengyelországban többjelöltes, listás választás volt. 
Magyarországon a lajstromos szisztémáról egy 1966-os 
törvénnyel álltak át az egyéni jelöltes rendszerre, míg 
Csehszlovákiában 1967-ben épp fordítva, keletnémet 
mintájú, többmandátumos listás választási rendszert ve
zettek be. de az 1968-as események miatt azt végül nem 
alkalmazták, az 1971-es választási törvény pedig visz- 
szatért a régi rendszerhez.

Mindenhol jellemző volt. hogy a kommunista párt a 
népfronton keresztül monopolizálta a jelöltállítást, így 
végig szoros kontroll alatt tartva a választási eredmé
nyeket. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a nép
front (a Szovjetunióban a Kommunisták és Pártonkívü- 
liek Blokkja) minden országban egységes jelöltlistát ál
lított a választásokra. Ezt a hivatalos álláspont szerint a 
szocialista államban az érdekek egysége és a közös cé
lok alapozták meg, ezzel szemben a különböző politikai 
programok képviselete aláásta volna ezt az egységet, 
káoszhoz vezethetett volna, s utat nyithatott volna a re
akció és az ellenforradalom számára. Walter Ulbricht 
német pártvezér szavai szerint: ,,[e)llenzéki listák az 
olyan országokban szükségesek, amelyekben osztályel
lentétek és -harcok vannak, tehát azokban az államok
ban. amelyekben a kapitalista osztály uralkodik... Az 
NDK-ban nincsenek osztályellentétek... Ezért a szocia
lista országokban nincs értelme felvetni valamiféle el
lenzéki listák kérdését... Az ellenzéki listák követelése 
... a szocializmus ellenfeleinek, a béke és a demokrácia 
ellenségeinek fegyvertárából származik."17 A nemzeti 
vagy népfrontok kizárólagos jelöltállítási jogköre álta
lában a tételes alkotmányjogban is megjelent, mint pél
dául egy 1974-es alkotmánynovellában Romániában, 
vagy máshol a választási eljárási szabályokban. Ma
gyarországon 1970óta munka-, illetve lakóhelyi válasz
tói gyűléseknek is volt jelöltállítási joguk, de e gyűlése
ket csak a Hazafias Népfront hívhatta össze, s csak az 
regisztrálhatta a hivatalos választási listákat. Az NDK- 
ban az 1976-os választási eljárási törvény szerint a 
nem-kommunista pártok és a tömegszervezetek is állít
hattak jelölteket, de azokról végső soron a Nemzeti 
Front döntött. Lengyelországban a kommunista párt 
egyeztetett a többi párttal a Szejm összetételéről. Az 
egyébként más kommunista országokra is jellemző volt, 
hogy előre meghatároztak bizonyos arányszámokat, an
nak érdekében, hogy biztosítani lehessen például a 
munkások, a nők vagy akár a pártonkívüliek meghatá
rozott képviseleti arányát. Különleges gyakorlat volt az 
1974. február 21-i jugoszláv alkotmány által bevezetett 
delegációs rendszer, mely szerint a törvényhozás tagja
it az alsóbb szintű képviseleti szervek delegálták.

Lengyelországban 1957, az NDK-ban 1965 óta volt 
lehetőség a többes jelölésre ugyanazon választókörzet 
esetében, később, 1971-ben Magyarország, majd 1975- 
ben Románia is bevezette ezt a lehetőséget. Ez azonban 
a valóságban nem jelentett tényleges versenyt, hiszen az 
nem változott, hogy csak a hivatalos pártprogrammal, 
egységes listán lehetett indulni a választásokon. Ráadá

sul a többes jelölés alkalmazását sem nevezném elsöp
rőnek; az 1975-ös magyar országgyűlési választásokon 
például a 352 választókerület közül csak 34-ben volt 
több (két) jelölt, míg ugyanabban az évben Romániában 
a 349 választókörzet közül csak 139-ben volt kettős 
jelölés.18 Általános gyakorlat volt azonban, hogy azok
ban a választókerületekben, amelyekben valamely párt
korifeus indult, még látszat-ellenjelöltek sem voltak.

így hát a választások alapvetően plebiszcitárius ter
mészetűek voltak, vagyis a kommunista párt politikájá
ról szóló egyfajta bizalmi szavazásoknak tekinthetnénk 
őket, ha a jelöltállítás irányított, illetve monopolizált 
módja lehetőséget adott volna a valós akaratnyilvánítás
ra -  de hát nem adott. Mivel a választóknak nem volt 
tényleges lehetőségük a törvényhozás összetételének 
befolyásolására, a választásokat inkább propagandacé
lokat szolgáló eseményeknek tekinthetjük, amelyek 
90% fölötti eredményei a társadalmi rendszer népi tá
mogatását kívánták demonstrálni.

A párt politikájához lojális törvényhozás létrehozását 
nemcsak a választási eredmények ellenőrzése biztosí
totta. hanem a választási eljárás szabályozása, és a kép
viselői jogviszony jellege is.

Az előbbi köréből talán elegendő utalni az érvényte
len szavazatok beszámításának módjára, vagy a válasz
tási bíráskodás megoldására. Több országban például a 
hivatalos jelölt melletti szavazatként vették figyelembe 
azt a szavazócédulát is, amit -  esetleg tiltakozásul -  a 
szavazó nem töltött ki. Ehhez képest szinte demokrati
kus gyakorlatnak tűnik, hogy Bulgáriában, Magyaror
szágon és a Szovjetunióban az ilyen voks csak akkor 
számított érvényes szavazatnak, ha az illető választóke
rületben csak egy jelöltet állítottak (ez a szabály a kora
beli bolgár és szovjet államjog igazi gyöngyszeme, hi
szen ezekben az országokban eleve nem lehetett több 
jelöltet állítani). A választási bíráskodást minden állam
ban a törvényhozás maga látta el. bírói felülvizsgálati 
lehetőség nélkül, bár ez csak a magyar alkotmányjog
ban jelent meg formálisan is.

Az ún. létező szocializmus államjogának egy másik 
általános sajátossága volt a parlamenti képviselők kö
tött mandátuma. Ezt állítólag a párizsi kommün gyakor
latából vették, de azt hiszem, alkalmazása inkább a po
litikai rendszer belső logikájából eredt. Az imperatív 
mandátum intézménye alapján a képviselők kötelesek 
voltak beszámolni választóiknak, s bármikor visszahív
hatók voltak, ha a választók nem voltak elégedettek 
megbízatásuk gyakorlásának módjával, avagy ha eltér
tek a népfront programjától. A visszahívást a párt- és 
társadalmi szervezetek, valamint az üzemi és lakóhelyi 
választói gyűlések javasolhatták.

Erre az intézményre azonban a valóságban nem volt 
szükség. Leszámítva a kommunista országok bukását 
közvetlenül megelőző időszakok kísérleteit, 1950 után 
nem volt példa erre, kivéve a Szovjetuniót, ahol. miután 
1959-ben részletesen is szabályozták a visszahívás in
tézményét, rögvest négy szovjet-küldöttet vissza is hív
tak, s a következő két évtizedben ez még néhányszor 
megismétlődött.
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De ez már átvezet a parlamenti jog világába. A kö
zép- és kelet-európai államok hivatalos államjogában a 
törvényhozások voltak a legfőbb államhatalmi és nép- 
képviseleti szervek. Közjogi értelemben hatalmuk kor
látlan volt. vagyis egyetlen más szerv sem gyakorolha
tott ellenőrzést tevékenységük fölött, míg ezek törvény
hozó és ellenőrzési joga elvileg a teljes államszervezet
re kiterjedt. Az országgyűlések az állami akarat legfőbb 
kifejezői voltak, hatáskörükbe tartozott a gazdasági ter
vek és a költségvetés elfogadása, más állami szervek fe
letti felügyelet gyakorlása, de az egyes alkotmányokban
-  változó felsorolások részeiként -  funkcióként jelent 
meg még a nemzetközi szerződések ratifikálása, az ál
lamhatárok változásáról való döntés, az amnesztia, a 
hadiállapot, a békekötés, a mozgósítás elrendelése, a 
védelmi helyzet és a szükséghelyzet kihirdetése, nép
szavazás kiírása, és így tovább. Néhány országban kizá
rólagos parlamenti hatáskörök is voltak, főként a parla
ment saját ügyeiben való döntések, vagy a prezídium 
megválasztása, a költségvetés elfogadása tartoztak 
ilyen körbe, de rendkívüli helyzet esetében még ezek 
gyakorlását is átvehette más szerv. Általában kizáróla
gos törvényhozási hatáskör volt az alkotmányozás, de 
ebben -  érdekes módon -  épp a Szovjetunió jelentett ki
vételt. ahol a Legfelső Szovjet prezídiuma rendelettel 
alkotmányt is módosíthatott.19 Mindenhol csak a parla
ment alkothatott törvényt, vagyis inkább azt monda
nám. hogy törvény elnevezésű jogszabályt.2" Az or
szággyűlés elnöksége ugyanis rendszerint törvényhozá
si tárgyakban törvényerejű rendeleteket hozhatott, ami 
azért mégis csak relatívvá tette a parlament törvényho
zási monopóliumának gyakorlati jelentőségét.

Eltekintve a törvényhozás legfőbb államhatalmi szer
vi és képviseleti jellegétől, vagyis a kommunista állam
jog dogmájától, a hatvanas években szinte mindenütt 
feíértékelődött a képviseleti szervek szerepe. Ebből né
hányat! -  ideértve a nyugati szakirodalom egy részét21
-  a politikai rendszer valóságos demokratizálódására 
következtettek. E változások azonban igen korlátozot
tak voltak, s igazából abban álltak, hogy intenzívebbé 
vált a bizottsági rendszerek működése, és a törvényho
zások részletesebb szabályozást kaptak az új alkotmá
nyokban. Szerepük azonban csak a politikailag semle
ges témákban nőtt, és nem váltak önálló politikai dön
téshozó centrummá.

A kommunista parlamentekben a hatvanas évek ele
je óta a tendencia az öt éves megbízatási időre való át
térés volt a korábban elterjedtebb négy évesről: Bulgá
ria és Csehszlovákia 1971-ben. Románia 1972-ben, az 
NDK 1974-ben, Magyarország 1975-ben tért át erre a 
ciklusidőre, ami változatlanul négy évig tartott viszont 
Lengyelországban, a Szovjetunióban, Albániában és Ju
goszláviában. A bolgár és a magyar alkotmány a hetve
nes évek elejétől lehetővé tette, hogy hadiállapot vagy 
rendkívüli állapot idején meghosszabbítsák a törvény- 
hozás megbízatási idejét, sőt a bolgár „más fontos ok” 
alapján is megengedte ezt. (A magyar alkotmányos sza
bályozás pedig egyedi módon, arra is lehetőséget nyúj
tott, hosy háború vagy rendkívüli állapot esetén az El

nöki Tanács újra összehívja az egyszer már feloszlatott 
országgyűlést.) A gyakorlatban a rendkívüli helyzetben 
való mandátumhosszabbításra mindig súlyos belpoliti
kai problémák esetén került sor.22 így 1957-ben a ma
gyar országgyűlés mandátumidejét hosszabbították 
meg, amely így összesen 19 hónappal működött tovább, 
mint eredetileg tervezték (1958 novemberéig). 1968- 
ban és 1969-ben a csehszlovák Szövetségi Gyűlés meg
bízatását alkotmánytörvényekkel összesen négy évvel 
nyújtották meg, az NDK-ban pedig a Népi Kamara egy 
alkalommal egyszerű határozattal hosszabbította meg 
saját megbízatási idejét, pedig az alkotmány rögzített 
(akkor éppen négy éves) ciklusidőt írt elő.

Általános gyakorlat szerint a parlament elnöksége 
(Csehszlovákiában az államelnök) hívta össze az ülés
szakokat, kivéve az NDK-t és Jugoszláviát, ahol nem 
voltak ülésszakok, és a törvényhozás elnöke hívta ösz- 
sze az üléseket. A közép- és kelet-európai országok par
lamentjei csak igen ritkán üléseztek. Jellemző, hogy az 
1971. évi bolgár alkotmány -  melyet nem csak emiatt 
neveznék óvatosnak -  egyik újítása az volt. hogy az ad
digi két alkalom helyett attól kezdve évente legalább 
háromszor kellett összehívni a parlamentet. A keletné
met Népi Kamarát évente csupán négyszer hívták össze 
egy-egy napra, de a magyar vagy a román országgyűlés 
negyedévenkénti két-három napos ülésezése is távol állt 
a parlamenti aktivitás skálájának másik végpontjától, a 
formailag állandóan ülésező jugoszláv törvényhozás 
ülésezési rendjétől (a parlamentek bizottságai viszont 
általában akkor is működhettek, amikor a parlament 
nem ülésezett).

A formailag parlamenti kormányforma nem tette le
hetővé a végrehajtó hatalom parlament-feloszlatási jo 
gát. s általában a törvényhozások nem is voltak felosz
lathatok. Csehszlovákiában és a Szovjetunióban azon
ban a parlament elnöksége bizonyos esetekben (Cseh
szlovákiában például akkor, ha nem fogadta el időben a 
költségvetést), idő előtt is feloszlathatta az országgyű
lést. A törvényhozás közjogi teljhatalma ellenben az ön
feloszlatásra kiterjedt. így általános volt az a szabály, 
hogy a parlament kétharmados többséggel feloszlathat
ta saját magát, kivéve Romániát, ahol az alkotmány ezt 
kifejezetten megtiltotta.

A gyakorlatban persze ilyesmire nem volt szükség a 
mindig engedelmes parlament esetében, de ez alól is 
volt egy fontos kivétel. Lengyelországban ugyanis az 
1970. decemberi eseményekben való részvétele miatt 
számos Szejm-képviselőt távolítottak el a parlamentből, 
majd 1971-ben fel is oszlatták a törvényhozást, mond
ván, hogy annak összetételében is tükröznie kell a párt 
megújított politikáját. Az eljárás kis szépséghibája volt, 
hogy a lengyel tételes alkotmányjog pont nem tartal
mazta ezt a lehetőséget, de hát a törvényhozás teljhatal
mának doktrínáján alapuló közjog ez egyszer legalább 
érvényesíthette e dogma tartalmát.

Abban az időben, amikor a parlament éppen nem ülé
sezett -  vagyis az év túlnyomó részében -  a törvényho
zás hatásköreit az ún. legfelsőbb elnökségek, vagy pre- 
zídiumok gyakorolták. A parlamentet helyettesítő pre-
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zídiumok csaknem mindegyik kommunista országban 
működtek,23 ez is közös vonása volt tehát a létező szo
cializmus államjogának. A parlamenteknek korábban is 
voltak elnökségeik, a hatvanas évektől azonban e szerv
típus átalakult, nem csak szervezeti értelemben, hanem 
funkcionálisan is; ezt követően e testületek látták el az 
államfői funkciókat is. Először az NDK-ban hoztak lét
re 1960-ban egy alkotmánymódosítással Államtanácsot 
(Staatsrat), a korábbi köztársasági elnök, Wilhelm 
Pieck halála után. Ezzel tulajdonképpen a szovjet mo
dellhez igazították hozzá saját államhatalmi szerveiket, 
melynek lényege az volt. hogy testületi szervvel váltot
ták fel az egyszemélyi államfői tisztséget. A példát Ro
mánia követte 1961-ben, amikor a Nagy Nemzetgyűlés 
Elnökségét Államtanáccsal (Consiliul de Stat) helyette
sítette, majd 1971-ben Bulgáriában alakult Államtanács 
(Dór aven Savét), ott is a parlament korábbi elnöksége 
helyett, majd Jugoszláviában (Predsjednistvó) az 1971- 
es alkotmányreform alkalmával. Csak Csehszlovákiá
ban maradt egyszemélyi köztársasági elnök.24 máshol 
kollektív államfői testület volt, amit többnyire annak el
nöke képviselt külföldön. Az államtanácsi típusú szer
vek kormányzati funkciókat is elláttak, leginkább poli
tikai irányítást gyakorolva, de gyakran védelmi és biz
tonságpolitikai feladatokat is végeztek.

A prezídiumok tagjait a törvényhozások választották 
saját képviselőik közül. Szervezetük változó volt. akad
tak kisebb testületek is. de a csehszlovák elnökség 
negyven tagú volt. A legtöbb országban az alkotmány 
tételesen felsorolta hatásköreiket, de a magyar és cseh
szlovák csak egy generálklauzulát tartalmazott. A par
lamentet elsősorban annak törvényalkotó funkciójában 
helyettesítették; törvényerejű rendeleteik -  amelyek 
módosíthatták vagy hatályon kívül helyezhették a tör
vényeket is -  azonnal hatályosak voltak, azokat a parla
menteknek kellett legközelebbi ülésükön megerősíteni
ük, de ezt általában vita nélkül, en bloc tették meg. Az 
elnökségek tagjai felelősek voltak a törvényhozásnak, 
mely bármikor visszahívhatta tagjaikat, de ez nem volt 
szokás.

Ha a korabeli közép- és kelet-európai alkotmányok -  
és alkalmazási gyakorlatuk -  alapján azt mondhatjuk, 
hogy a törvényhozás szupremáciájának dogmája ellené
re a szocialista tábor parlamentjeinek alig volt valós ha
talmuk, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a tény
leges hatalmat nem is a prezídiumok és az államtanács
ok gyakorolták. Széles jogkörük ellenére nem volt túl 
fontos gyakorlati szerepük.

A valós hatalom a párt vezető szerveinek, gyakran 
azok egyes vezetőinek kezében volt. A végrehajtó hata
lom forma szerinti csúcsszerve, a minisztertanács csak 
végrehajtó feladatokat látott el, ám ebben az esetben a 
máshol született döntések végrehajtását szó szerint kell 
vennünk; annak gyakorlása során igen csekély befolyá
suk volt a döntésekre. A keleti blokk országaiban a mi
nisztertanácsok tagjait nem azért a parlamentek válasz
tották és mentették fel, és nem is azért voltak felelősek 
a törvényhozásoknak, mert akár csak félig-meddig par
lamentáris lett volna ezen országok kormányformája.

Mindez a marxi-lenini államjog parlamenti szuvereni
tás-tanából következett, melynek felfogása szerint a né
pet képviselő országgyűlés irányítja és ellenőrzi a dön
tések végrehajtását.

A kommunista államok minisztertanácsai a hatvanas 
évek után is általában a miniszterelnökből, a miniszter
elnök-helyettesekből, a miniszterekből, tervbizottsági 
elnökökből és gyakran más, miniszteri rangú hivatalve
zetőkből álltak, és mint említettem már, több helyen is
mert volt a tárca nélküli miniszter intézménye is.

A közigazgatásban a hatvanas évektől olyan refor
mok kezdődtek, amelyek fő iránya az államigazgatás 
dekoncentrációja, a választott testületek hatáskörének 
kiterjesztése, vagyis a helyi tanácsok felértékelése volt. 
Ennek keretében a korábbi tanácstörvényeket a hatva
nas években és a hetvenes évek elején egyre-másra mó
dosították, vagy váltották fel ilyen tartalmú szabályo
zással. A vonatkozó államjogfejlődésben még bizonyos 
különbségek is felfedezhetők; amíg a bolgár és a ma
gyar alkotmány szerint például a helyi tanácsok kettős 
jellegűek, amennyiben egyszerre az államigazgatás ré
szei és a helyi közigazgatás demokratikus szervei, addig 
az új csehszlovák és román alkotmány azokról csak 
mint „az államhatalom helyi szerveiről” szólt, végül 
egészen más felfogás uralkodott Jugoszláviában, ahol a 
társadalmi-politikai rendszer alapjaként tekintettek a 
decentralizációra, s ennélfogva minden a helyi taná
csok hatáskörébe tartozott, amit jogszabály nem utalt 
magasabb területi egységhez.

Korábban már láttuk, hogy a kommunista államok 
többségükben unitárius, azaz egységes szerkezetűek 
voltak, kivéve a soknemzetiségű, aszimmetrikus föde
ratív struktúrájú Szovjetuniót, amelyben mindvégig kü
lönböző szintű, illetve jogállású egységek alkották a 
szövetséget, valamint Jugoszláviát, melyben kétfajta al
kotórész (tagköztársaság és provincia) volt. 1969. janu
ár 1-től Csehszlovákia is szövetségi szerkezetűvé vált. 
ami az egyik ritka kezdeményezés volt, amely túlélte a 
prágai tavasz erőszakos elfojtását. A jugoszláv és a 
csehszlovák föderalizmus alapjában a szovjet szövetsé
gi modellt követte, bizonyos eltérésekkel. A jugoszláv 
változatban a hatvanas évektől felerősödött az egyes 
nemzetrészek önállóság iránti igénye, amit -  minden 
nagyobb nemzeti csoport egyenjogúságának fenntartá
sával -  decentralizációval igyekeztek kielégíteni. Az 
1971-es alkotmányreform újjászervezte a föderációt, 
amelynek nyomán a szövetség élén egy nyolc fős el
nökség állt, Tito elnökletével (halála után az elnökség 
rotációs alapon került betöltésre). A decentralizáció fel
erősítette azt a követelést, hogy a kommunista pártot is 
föderalizálják, de ezt Tito határozottan elutasította. Ké
sőbb, 1978-ban, a l l .  pártkongresszuson mégis ilyen 
irányú változások történtek, amelyek után a párt vezető 
testületéit a nemzeti formula alapján, a tagok egyenlő 
képviseletével alakították újjá. Csehszlovákiában a prá
gai tavasz öröksége volt a szimmetrikus föderatív be
rendezkedés, amelynek létrehozásakor 1969-ben két 
egyenrangú kamarából jött létre a föderális parlament, a 
Szövetségi Gyűlés, s egyenlő képviseletet biztosítottak
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a cseheknek és a szlovákoknak a szövetségi szervekben. 
Ez hosszabb távon azért bizonyult célravezetőnek, mén 
leszerelte a szlovák nemzeti követeléseket; ezt követő
en nem volt lényeges szlovák ellenzék, és például a nor- 
malizáció is simábban ment 1968 után, mint a csehor
szági részben.

A szocialista föderalizmus olyan sajátos konstrukció 
volt, amely „formáját tekintve föderáció, tartalmilag 
szocializmus” volt, ami ugyan a nemzeti tagköztársa
ságok föderációját jelentette, de úgy, hogy a politikai 
hatalmat az egységes kommunista párt gyakorolta.25 El
sősorban a köztársasági pártszervezetek közvetítették a 
nemzeti igényeket, de konfliktus esetén a nemzeti ön- 
rendelkezésnek mindig utat kellett engednie a proletár 
egységnek, ahogy azt a horvát, a szlovák és más nemze
ti igények kezelése mutatja.

Közép- és Kelet-Európa igazságszolgáltatási rend
szerei szintén sok hasonlóságot mutattak. A többszintű 
bíróságok a hatvanas évektől általában a formális igaz
ságszolgáltatási alapelvek alapján működtek, de ez né
ha -  különösen a politikai karakterű ügyekben -  megbi
csaklott. Általánosan elterjedt szervezettípus volt a 
szintén több területi szintre tagozódó, hierarchikus szer
vezeti rend szerint felépülő ügyészség, mely nem csu
pán az állam büntetőigényét képviselő közvádló volt, 
hanem általános törvényességi felügyeleti jogkörökkel 
is rendelkezett.

Különösképpen az ötvenes évek állami terrorhullá
mai után, valamint az 1953-as, 1956-os. 1968-as és 
1981 -es forradalmak, felkelések és más tiltakozások 
utáni megtorlások miatt a kommunista államokban min
dig is kritikus témának számított az emberi jogok hely
zete. A legsötétebb sztálini korszak terrorja még az 
alapvető személyi szabadságjogokat is fenyegette, ide
értve az emberi méltósághoz való jogot, az élethez való 
jogot, a személyes szabadsághoz, a helyváltoztatáshoz 
(például az utazáshoz) való jogot, a tulajdonjogot, és 
így tovább. Az említett eseményeket követő megtorlá
sok során ugyan az ilyen jogfosztások újból és újból fel
éledtek (különösen a magyar forradalom leverését kö
vetően), ám már nem voltak tömeges méretűek, mint 
1953 előtt. A hatvanas években a legtöbb országban az 
életszínvonal folyamatosan növekedett, ami a szociális 
és gazdasági jogok egyes esetekben látványos javulásá
val, a hagyományos szabadságjogok konszolidációjá
val, és bizonyos fokú olvadással, vagyis a politikai jo
gok terén való enyhüléssel jártak.

A tételes alkotmányjogot illetően változás volt, hogy 
amíg a sztálinista alkotmányokban általában az állam
szervezeti részek után, az alkotmány végén egy fejezet
ben rendelkeztek a jogokról, addig a másodgenerációs 
alkotmányokban többnyire mindjárt az általános rendel
kezések, vagy a társadalmi rendszer alapelvei után kö
vetkezett az alapjogi fejezet (csak a magyar alkotmány
ban tartották meg korábbi helyüket, nyilván azért, mert 
itt nem született új alkotmány, hanem a régit módosítot
ták). Megmaradt ugyanakkor a korábbi népi demokrati
kus alkotmányok azon alapvetése, amely a szociális és 

. gazdasági jogokra, vagyis az ún. pozitív jogokra he

lyezte a hangsúlyt, s kevéssé preferálta a klasszikus sza
badságjogokat, valamint az is, hogy összekötötték a jo
gokat az állampolgári kötelezettségek teljesítésével, 
amelynek tartalmát igyekeztek részletesen szabályozni. 
E hangsúlyokon bizonyos mértékig változtattak az új 
keletnémet és jugoszláv alkotmányokban, amennyiben 
a politikai részvétel meghatározott formáihoz kötődő 
jogokat, mint az önkormányzáshoz való jognak, vagy a 
közügyek intézésében való közreműködés jogának 
igyekeztek nagyobb nyomatékot adni, alapvetően azon
ban abban nem volt változás, hogy a politikai jogok 
gyakorlásának a szocialista társadalmi rend, valamint a 
„társadalom érdekei” áthághatatlan határt szabtak. Rá
adásul a keletnémet és a csehszlovák alkotmány felfo
gása, mely azonosította az egyéni és a társadalmi érde
ket, valószínűleg még azokat is elbizonytalanítaná, akik 
csupán az írott alkotmányok alapján akarnák megítélni 
az alapjogok helyzetét ezekben az országokban. Ezzel 
együtt a hatvanas és hetvenes évek alkotmányozási hul
lámában megfigyelhető egyfajta törekvés az alkotmá
nyos jogok jogi garanciáinak megerősítésére. Ezt a 
szándékot kell látnunk például az alkotmánybíróság lét
rehozásában Jugoszláviában 1963-ban, és a hasonló, ám 
végül meg nem valósult csehszlovák kísérletben öt év
vel később, hiszen ezeknek az alkotmánybíróságoknak 
egyik legfontosabb funkciója a jogok védelme volt 
(vagy lett volna). Egyébként más országokban is felme
rült az alkotmányos jogok valamifajta bírói védelmének 
gondolata (talán csak az NDK kivételével, ahol ez nem 
dokumentálható), de e kísérletek inkább a közigazgatá
si hatósági aktusokkal szembeni bírósági felülvizsgála
ti út megnyitására vonatkoztak.26

Ezzel el is érkeztünk az utolsó olyan közjogi intéz
ményhez. amit érdemes bevonni a közép- és kelet-euró
pai szocialista országok alkotmányfejlődésének összeha
sonlító vizsgálatába. Az alkotmányvédelemről van szó.

Alighanem helyes az a megállapítás, mely szerint a 
„szocialista törvényesség” a nyugati jogállamiság sajá
tos megfelelője volt, s a magánszemélyek és az állami 
szervek magatartásának szabályozottságára, s e viszony 
kiszámíthatóságára utalt,27 figyelemmel a társadalmi 
rendszer fenntartásából következő korlátokra. A jogsze
rűség erősítése az ötvenes évek nyilvánvaló törvényte
lenségei után a hatvanas évektől fontos törekvés volt a 
legtöbb országban. Az alkotmányosság eszközeinek el
sősorban az ügyészségi általános törvényességi fel
ügyeletet, valamint a törvényhozás és szervei által meg
valósított ellenőrzést tekintették, de felmerült a bírói al
kotmányvédelem gondolata is. Ezzel szemben viszont 
általában leküzdhetetlen akadályt jelentett a népszuve
renitást képviselő, teljhatalmú törvényhozás elmélete. 
Egyedül a kissé mindig különc Jugoszláviában hoztak 
létre alkotmánybíróságot 1963-ban, de ez egyáltalán 
nem volt független az ország hangsúlyozott szövetségi 
struktúrájától. A szövetségi parlament, illetve a tagköz
társasági és provinciális törvényhozások választották a 
jugoszláv, valamint a hat köztársasági és két provinciá
lis alkotmánybíróság tagjait, vagyis nemcsak szövetsé
gi szintű testületeket hoztak létre.



A szövetségi alkotmánybíróság hatásköre volt a jog
szabályok alkotmányossági felülvizsgálata, a szövetsé
gi és a tagállami szervek közti, valamint a szövetségi 
állami szervek egymás közötti hatásköri vitáinak el
döntése. Az absztrakt normakontroll valamennyi álla
mi szerv aktusára kiterjedt. Ha a testület alkotmányel
lenesnek mondott ki egy törvényt, az érintett képvise
leti szervnek hat hónapon belül módosítania kellett a 
kifogásolt aktust (amit újabb hónappal meg lehetett 
hosszabbítani), s ha ez alatt sem módosította azt, akkor 
az automatikusan érvénytelenné vált. Csehszlovákiá
ban egy 1968-as törvény a jugoszláv minta alapján ho
zott létre alkotmánybíróságot, de az intézményt elso
dorta a Varsói Szerződés országainak katonai interven
ciója. Később, a nyolcvanas években Magyarországon 
állítottak fel egy Alkotmányjogi Tanács nevű testüle
tet, de az szerény jogkörei alapján nem válhatott való
di alkotmánybírósággá, míg Lengyelországban ugyan 
ilyen szervet hoztak létre, de az nem semmisíthette 
meg a parlamenti törvényeket.

Emellett voltak egyéb kísérletek is. Az NDK 1949-es 
alkotmánya szerint a Népi Kamara alkotmányügyi bi-
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zottsága végezhetett előzetes normakontrollt, de ennek 
olyannyira nem volt gyakorlati jelentősége, hogy ez az 
eljárás az 1968-as alkotmányból már ki is maradt. Eh
hez hasonlóan, az 1965-ös román alkotmány szerint a 
Nagy Nemzetgyűlés alkotmányügyi bizottsága végzett 
hasonló feladatot, sőt, egy 1969-es alkotmánymódosítás 
ki is terjesztette annak hatáskörét, de az még így is tu
lajdonképpen csupán konzultatív eljárást folytathatott.
Az alkotmányvédelem az NDK-ban, Bulgáriában és 
Magyarországon a legfelsőbb elnöki szerv (államtanács 
illetve prezídium) feladat- és hatáskörébe tartozott, 
amelyek a törvények alatti jogforrások tekintetében utó
lagos alkotmányossági ellenőrzést folytathattak. Az al
kotmányellenes törvények felfüggesztésére azonban a 
bolgár alkotmány szerint csak maga a parlament volt jo 
gosult, a keletnémet államtanács pedig ugyan előzete
sen is megvizsgálhatta a törvényjavaslatokat, de szintén 
nem volt felfüggesztő joga. Ilyen szuszpenzív hatáskör
rel rendelkezett viszont a magyar Elnöki Tanács, mely 
felfüggeszthette az alkotmányellenes törvényeket. 
Ugyancsak a prezídiumoknak volt elsősorban alkot
mányértelmezőjogköre is.
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azzal az egyetlen funkcióval, hogy formálisan legitimálják azt, 
amit a párt már úgyis eldöntött. Lásd például: White, Stephen:
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Somé Conclusions. In Siephen VVhite. Dániel Nelson (eds.): 
Communisl Legislalures in Comparalive Perspeclive. The 
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Dániel: Communist Legislalures and Communisl Polilics. In 
Siephen Whitc, Dániel Nelson (eds.): Communist Legislalures in 
Comparalive Perspeclive. The Macmillan Press Lld., London. 
1982. l- l l .p p .

22 Első alkalommal még a Szovjetunióban kerüli sor a törvényhozás 
megbízatási idejének meghosszabbítására, de az 1941 és 1945 kö

zötti többszöri hosszabbításnak a háború volt az oka.
23 Az NDK Államtanácsának, valamint az 1971-ben Jugoszláviában 

létesített hasonló szervnek azonban nem volt parlament-helyette
sítő jogköre.

24 Aki azonban feladatait megosztotta az itt is létező prezídiummal; 
Lengyelországban a köztársasági elnök volt az államtanács elnöke.

25 Rakowska-Harmstone: i.m. 216. p.
26 Brunner: i.m. 235. p.
27 Rakowska-Harmstone: i.m. 206. p.

Szúromi Szabolcs, Anzelm O.Praem.:

A  „szent hatalom,,-ról 
és gyakorlásáról alkotott 
koncepció sajátosságai 
1073 és 1303 között*

A  középkori egyház kifejezett formában törekedett 
a római időszak alatt elismertetett belső önállósá
gának védelmére. Köztudott, hogy az uralkodó 

személye a püspöki vagy pápai felkenéssel (először 
751-ben) a korai középkorban papi karaktert kapott, ez 
azonban nem jogosította fel a királyt az Egyház felett 
álló hatalom gyakorlására.1 Az uralkodói hatalom arra 
szolgált, hogy az Istentől rábízott kötelességeket és 
szolgálatokat az Egyházon belül gyakorolja. Ettől az 
időponttól szokás datálni Nyugaton a trón és az oltár 
szövetségét.

A Karoling kor egyházpolitikájának köszönhetően 
erőteljesen gyengült az Egyház önállósága Nyugaton, 
amely már előrevetítette a világi hatalommal való kon
frontáció lehetőségét.2 A felkent uralkodó szent köte
lességének tekintette, hogy mindent megtegyen a krisz
tusi ország evilági megvalósításáért, amelyhez hozzá
tartozott az igaz hit terjesztésének előmozdítása és az 
Egyház támogatása. Ebből viszont következett az ural
kodó igénye az egyházi tevékenység meghatározására. 
A feszültségek főképp a püspökök személyének függet
lenségében, az egyházi jogalkotás önállóságában, illet
ve az egyházi bíróságok illetékességi területein jelent
keztek. De hasonló konfliktusok mutatkoztak az egyhá
zon belüli egyes hierarchikus szintek között is (vö. met- 
ropolita - püspök). A Nyugaton Kis Pipinnel, 751-ben 
megjelent felkent uralkodó eszméje kifejezésre juttatta 
nemcsak az Isten kegyelméből való uralkodást, hanem 
az uralkodó Isten Országáért való tevékenykedésének 
elsődleges kötelezettségét. A kötelesség teljesítés jelle
géből fakad, hogy az nem irányulhat azon személyek el
len, akiknek saját szent feladatköre ennek az 
Istenországnak a megjelenítése (vö. az egyháziak), és 
akiknek közvetítésével uralkodói tevékenysége szent

jellegű karaktert kapott. Érthetőek tehát a kortárs káno
ni joggyűjtemények azon ókori zsinatokat és pápai 
dekretálisokat idéző rendelkezései,3 melyek fellépnek 
az ellen, hogy a világi hatalom bármely szintje ítélőszé
ke elé vonhassa a püspököt, aki az apostolok utóda, és 
az Egyházon belül a megszentelő hatalom birtokosa.4

Ennek ellenére a Karoling kortól gyakorlattá válik az 
egyes országok uralkodói körében, hogy nem tulajdoní
tanak nagyobb jelentőséget az Egyház függetlenségé
nek. sőt felhasználják mindazokat a 'jogokat’, amelyek
kel úgy vélik, a térítésekkor az Egyház felruházta őket. 
Ez összefüggött az uralkodók előbb említett elhivatott
ságával is, akik megkeresztelkedett és felkent uralko
dókként 'Krisztus Helyettesének', így mintegy a pápá
val egyenrangúnak tekintették magukat.5 Ehhez termé
szetesen hozzátartozott az Egyház tevékenységének az 
előmozdítása és védelme is. Azonban e miatt úgy tűnt. 
hogy jogosan várhatja el az uralkodó a legfontosabb 
egyházi hivatalokba kerülő személyek meghatározásá
ba való erősebb befolyást.6

VII Gergely pápa (1073-1085) és a nevéhez fűződő 
ún. 'gregoriánus reform' sajátos célját7 éppen az imént 
említett, és az állami hatalom feladatkörét az Egyház te
vékenységével összemosó törekvések megszüntetésé
ben határozhatjuk meg.8 Nem szabad elfelejteni, hogy 
az uralkodó, aki maga is az Egyház tagja volt, nem va
lamilyen 'ideológiai' vagy éppen vallási meggyőződés
ből korlátozta az Egyház autonómiáját. Emiatt a grego
riánus intézkedések nem is a világi hatalmat gyakorló 
uralkodóval szembeni állásfoglalások, hanem az Egy
házon belüli szent hatalom világi tekintélytől való füg
getlenségét és az Egyház saját céljának minél hatéko
nyabb megvalósítását szolgáló határozatok.9 A lelki 
(egyházi) és világi (uralkodói) hatalom illetékességi te
rületeinek elválasztását, illetve egymáshoz való viszo
nyának tisztázását jól példázza a VII. Gergely pápa ál
tal 1075-ben kiadott huszonhét pontból álló Dictatus 
Papae.10 Annak ellenére, hogy az egyházi hivatallal 
rendelkező egyháziak világi földbirtokba történő beik
tatása (invesztitúra) azt sejtette, mintha a világi hatalom 
az egyházi felett helyezkedne el, a Dictatus Papae kife
jezett formában hangsúlyozta, hogy egyedül a pápa ké
pes püspököket letenni, vagy hivatalukba visszahelyez
ni (3.); jogában áll az is, hogy püspököket az egyik egy
házmegye éléről a másikba áthelyezzen (13.). Különö
sen is fájdalmasan érintette az uralkodókat az a kitétel, 
hogy a pápának jogában áll a császárt is letenni a trón-


