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A jogállamiság értékének belső magja 

 

 

I. Bevezetés 

 

Mi a jogállamiság? Mi a tartalma a jogállamiság értékének? Egy 

mondattal, definícióval erre nehéz válaszolni, főként azért, mert a 

jogállamiság értékének fogalma koronként, jogrendszerenként, ideológiai 

elképzelések mentén folyamatosan változik. Lehetőségként adódik Joseph 

Raz egy mondatos válasza, amely szerint „[a] jogállamiság egy politikai 

eszme, amelyet egy jogrendszer vagy követ vagy nem, kisebb vagy 

nagyobb mértékben”1, de ez a jogállamiság értékének tartalmáról 

ténylegesen keveset árul el. Karl Mannheim nevéhez kötődik a 

„léthezkötöttség”2 vagy „létbeágyazottság”3 tana, amely szerint minden 

gondolati áramlat behatárolt az adott időben és helyben meghatározott 

körülmények által. Ez a megállapítás igaz a jogállamiság értékére is, 

mivel a jogállamiságnak nincs egységes, minden korban és 

jogrendszerben elfogadott abszolút fogalma, sem tartalma; a jogállamiság 

fogalma az eltérő gondolkodási szerkezetek (ún. „kollektív 

szubjektumok”4) mentén befolyásolt formában létezik, attól függő 

tartalommal, hogy az adott kor, az adott jogrendszer, az adott társadalmi 

berendezkedés milyen igényeket támaszt vele szemben. 

A jelen tanulmány célja, hogy – az adott terjedelmi korlátok között – 

megkíséreljen választ keresni arra a kérdésre, hogy a léthezkötöttség 

eredményeként meghatározott egyes jogállamkoncepciók „nézet-

rendszereket” – Kuhn fogalmai szerint paradigmákat – alkotnak-e vagy 

létezik-e egy univerzális jogállamiság eszme? A kérdés lényegében az, 

hogy lehetséges-e szintetizálni olyan alapvető, megkérdőjelezhetetlen és 

valamennyi jogállamisági koncepció által követett tartalmi kört, amely a 

jogállamiság értékétől elidegeníthetetlen. Lakatos Imre fogalmait követve, 

létezik-e olyan belső mag, amelyik minden jogállamisági modellben 

                                    
1
 CRAIG 1997. 1. 

2
 FEHÉR, BÉKÉS 2005. 53. 

3
 SZIRBIK 2007. 8. 

4
 FEHÉR, BÉKÉS 2005. 55. 
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megtalálható vagy az egyes koncepciók külön-külön belső maggal bíró 

paradigmák? Ha létezik, akkor meg tudjuk-e fogalmazni azt a minimumot, 

amely jogállammá teszi az államot, és amelyet minden magát 

jogállamnak tekintő jogrendszer elfogad, különös tekintettel az Európai 

Unió jogállamiságvédelmi rendszerére? E kérdések vizsgálatában 

segítségül hívjuk Karl Mannheim, Lakatos Imre és Thomas Kuhn 

tudásszociológiai, tudományfilozófiai elméleteit. Hipotézisünket a 

következő ábra szemlélteti. 

 
1. ábra - A formális és a materiális jogállamiság kapcsolata 

 

II. A jogállamisági koncepciók 

 

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, mi a jogállamiság „belső magja”, 

érdemes a vizsgálatunk tárgyává tenni a főbb jogállamisági koncepciókat, 

és szintetizálni azokat a tartalmi elemeket, amelyek valamennyi 

koncepcióban megjelennek. Tartalmi és történeti elemzés segítségével 

feltárható, melyek azok a tartalmi elemek, amelyek közös sajátosságként 

valamennyi modellben fellelhetők (ezeket fogjuk a továbbiakban belső 

magnak vagy közös elemnek nevezni), és melyek azok az elemek, 

amelyek a (tudomány)történeti, társadalmi sajátosságok okán jelennek 

meg egyik vagy másik modellben (ezeket fogjuk kiegészítő elemnek 

nevezni). 

Hipotézisünket alátámasztjuk Barbara Mauthe megállapításával: „(…) a 

jog minden esetben magában hordoz értékeket, amelyek a jog részét 

képezik akkor is, ha kifejezetten nem meghatározottak (…). Ezen 

immanens értékek létéből fakad a realizmus. Az értékek bizonyos 

alapvető fontosságú tényeket képviselnek. E tények mind felfedezhetők és 

meghatározhatók – a közjog által – függetlenül a választott nézőponttól 
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és elemzés jellegétől.”5 A jog értéket közvetít. Ugyan egy adott normatív 

szabály eltérő értelmezések talaja lehet, a jog által hordozott érték mégis 

behatárolja az alkalmazás, értelmezés korlátait. Ilyen hordozott érték a 

jogállamiság értéke is, amely keretet ad a jogszabályok alkalmazásának, 

értelmezésének. Álláspontunk az, hogy ahhoz, hogy ez az érték kellően 

stabil és konzisztens legyen (vagyis a jogszabály alkalmazása is 

kiszámítható maradjon), elengedhetetlen, hogy a jogállamiság értékének 

fogalma is állandóságot képviseljen. Ehhez a jogállamiság értékének 

állandó belső magra van szüksége. 

Felvetődik a kérdés, hogy az állandóság igénye ellenére mégis miért 

lehet annyi jogállamisági koncepció? A teljesség igénye nélkül a 

legfontosabbakat6 fel is sorolhatjuk: 

(1) a brit és az amerikai Rule of Law; 

(2) a francia état de droit; 

(3) a német Rechtstaat; 

(4) a formális jogállamisági koncepció; 

(5) a materiális jogállamisági koncepció; 

(6) az autoriter „jogállamisági” koncepció; 

(7) a demokratikus és szociális jogállamisági koncepciók; 

(8) a neoautoriter vagy a kommunitárius „jogállamiság” 

koncepciók7, stb. 

Hipotézisünkből a következő megállapítás következik: ahogyan Lakatos 

Imre a kutatási programokról megállapította, hogy minden kutatási 

program rendelkezik „kemény maggal”8, amelyik a kutatási programban 

résztvevők által cáfolhatatlan és módosíthatatlan, ezzel analóg módon a 

jogállamiság értéke is rendelkezik belső maggal, amelyik cáfolhatatlan, 

minden – magát valódi jogállamnak nevező – jogrendszerben teljesítendő 

követelmény. Ugyanakkor a belső mag állandósága mellett a kiegészítő 

elemek köre (vagy Lakatos fogalmai szerint a védőöv9) változhat. A 

jogállamiság értékét tekintve e változatosságot a sajátos társadalmi, 

történelmi és politikai igények eredményezik: vagyis míg minden (valódi) 

jogállam belső magja azonos, addig a kiegészítő elemek köre változatos 

lehet függően attól, hogy a belső magot milyen formában képes az adott 

                                    
5
 MAUTHE 2006. 

6
 Fontos felhívni a figyelmet, hogy a diverz jogállamisági koncepciók mentén szervezett államok nem 

mindegyike tekinthető valódi jogállamnak. Egy-egy elméletnek jogállamisági koncepcióként való 

megfeleltetése több esetben politikai igényeket elégít ki csupán. Például a „szocialista jogállam” egyértelműen 

politikai indíttatású kategória, valódi jogállamként nem értelmezhető (úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 

jogállamiság belső magjával e koncepció nem rendelkezik). További részletekért lásd LONGINO 2002. 
7
 PEERENBOOM 2002. 3. 

8
 BLAUG 1975. 407-408. 

9
 BENEDEK 1997. 44. 
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társadalmi berendezés keretében szolgálni (pl. eljárásjogi, államszervezeti 

vagy emberi jogi rendelkezések). Ezeket nem célravezető 

összehasonlítani azon az alapon, hogy melyik helyénvalóbb, megfelelőbb. 

A kiegészítő elemek diverz jelenléte az adott társadalom különleges 

igényét jelzi, amelyeken keresztül a jogállamiság belső magját védeni 

tudja; a kiegészítő elemek e változatosságának az eredménye, hogy 

számos jogállamisági koncepció létezik. 

 

1. A Rule of Law és a Rechtstaat koncepció 

 

Ha a brit Rule of Law koncepcióra tekintünk, megállapíthatjuk, hogy 

kialakulásának korszakos körülményeit, a XVI-XVII. századi brit 

társadalom viszonyait hordozza magán. Az uralkodó és a londoni 

parlament közötti harc, az angol forradalom, a nemesség és a polgárság 

szerzett jogainak védelme az, amelyek a legnagyobb mértékben 

befolyásolták e koncepció tartalmát10. Mannheim gondolatait követve: a 

Rule of Law mint gondolati áramlat tartalma a korabeli „léttényezők”11 

által befolyásolt olyan jogállamisági koncepció, amely sajátosan a XVI-

XVII. századi brit társadalomban gyökerezik, és magán hordja e 

történelmi háttér főbb jellemzőit. E jogállamisági koncepció tartalmi 

elemeit Albert Venn Dicey gyűjtötte össze XIX. században. A 

legfontosabbak: (i) a végrehajtó hatalom arbitrarius hatalmának 

tilalma12; (ii) törvény előtti egyenlőség; (iii) törvényesség elve13; (v) a 

bírósági esetjog (precedens-rendszer) alkotmányos elvként való 

elismerése. A Dicey által összefoglalt tartalmi elemek eljárási garanciák 

gyűjteményeként is felfoghatók, ugyanis a Rule of Law koncepciója 

elsődlegesen a kiharcolt és szerzett jogok védelmét volt hivatott 

garantálni (döntően formális, eljárásjogi eszközök útján) az uralkodó 

törekvéseivel szemben. Ez az a sajátos társadalmi, történelmi és politikai 

                                    
10

 E tekintetben kiemelt jelentőség jutott a Habeas Corpus-nak, amelyre a szakirodalom számos képviselője 

egyenesen mint a jogállamiság értékének forrására tekint (MANDLER 1991. 3.). A Habeas Corpus eljárásjogi 

garanciaként született a XVII. századi angol bíróságok gyakorlatában. Megfelelően mintázza azt, hogy a 

társadalmi szükségesség miként alakította ki a végrehajtói hatalom önkényével (bírósági eljárás nélküli 

fogvatartás) szembeni garanciáként az első, jogállamiság értéke szempontjából jelentős jogintézményt, 

pontosabban miként módosította az eredetileg eltérő céllal megalkotott jogintézményt: „[a] Habeas Corpus – 

szó szerinti fordításban: tiéd a test – egy magánjogi (vagyis nem büntetőjogi) eljárás formájában alakult ki és 

alkalmazzák ma is. A Habeas corpus cum causam és a habeas corpus ad subjiciendum idézés jogintézmények 

eredeti célja az volt, hogy az alperes bíróság előtt történő megjelenését biztosítsák. A XVII. századi angol bírák 

kezdeményezésére kezdték e jogintézményt arra használni, hogy a Király vagy képviselői által jogalap nélkül 

fogvatartott személyeket szabadon bocsássák.” Lásd BERKOWITZ 2004. 478. 
11

 FEHÉR, BÉKÉS 2005. 56. 
12

 DICEY 1902. 177. 
13

 DICEY 1902. 326. 
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igények mentén kialakított tartalmi kör, amely a brit Rule of Law 

különlegességét adta és adja napjainkban is. 

Ha megvizsgáljuk a kor másik nagy jogállamisági koncepcióját, a 

Rechtstaat koncepciót, úgy észrevehetjük, hogy a brit társadalmi, 

történelmi és politikai igények mentén kialakított Rule of Law-tól eltérően 

e koncepció más tartalmi elemekre helyezi a hangsúlyt, de alapjaiban 

nem tagadja a Rule of Law belső magját. Természetesen ahogyan a brit, 

úgy a német (porosz) jogállamisági koncepciót is saját társadalma 

korszakos gondolkodási szerkezete befolyásolta. A Rechtstaat koncepció 

kialakulására és elsődleges jellemzőire a legnagyobb hatással az a 

körülmény volt, hogy alapjaiban nem a társadalom által kiharcolt előjogok 

védelmére szolgáló rendszer volt, hanem egy állami deklarációk útján 

meghatározott közhatalomgyakorlási mód14. Éppen ezért a Rechtstaat 

nem a praktikum és a társadalmi igény szülötte, hanem a korabeli 

államelmélet, jogelmélet eredményeit felhasználó állam (uralkodó) által 

elfogadott érték. A brittől eltérően a német (porosz) társadalom alapvető 

szervező elve nem a kormányzat (Government) és a társadalom (mint 

civil society, vagyis a közhatalommal nem bíró személyek csoportja) 

közötti szembenállás, hanem az állam (Staat) és a polgárok (minden 

olyan személy, aki a politikától távol áll) elkülönülése. A Rechtstaat 

kialakulásának iránya némelyest fordított volt a brithez képest: nem a 

társadalom harcolta ki a jogállamiságot, amelyet aztán a 

kormányzat/uralkodó elismert, hanem az állam biztosította azt polgárai 

számára. A XIX. század eleji német jogirodalom a következő tartalmi 

elemeket tekintette a Rechtstaat részének: (i) az állam céljainak és 

feladatainak korlátozása megfelelő jogelvek, jogintézmények és eljárások 

révén15; (ii) észjogi elvek mentén szervezett állam, amelynek alapja egy 

írott alkotmány; (iii) alapvető államszervezeti elvek tiszteletben tartása, 

így a bírói függetlenség, a felelős kormány, a jogbiztonság, a 

népképviselet elve; és (iv) a jog uralma. 

Láthatjuk, hogy a német (porosz) Rechtstaat kevésbé az eljárásjogi 

garanciákat, mint inkább államszervezeti és materiális rendelkezéseket 

tartalmaz. Az eltérés ugyanakkor csupán a kiegészítő elemeket érinti. A 

Rechtstaat belső magja megegyezik a Rule of Law belső magjával: az 

állami túlhatalom és magáncélú közhatalomgyakorlás korlátozásával. 

 

 

 

                                    
14

 SZILÁGYI 2016 
15

 TAKÁCS, SZIGETI 2004. 171-178. 
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2. A formális és a materiális jogállamiság koncepciója 

 

Ha áttekintjük a formális és a materiális jogállamiság koncepcióit, 

ugyanezt a mintát felfedezhetjük. A formális jogállamisági koncepciót 

követő jogrendszerek értelmezése szerint a jogállam olyan állam, 

amelyben a jogalkotó és a végrehajtó hatalom törvény által behatárolt 

körben cselekszik16. A formális jogállamiság követelménye teljesül, ha a 

jogalkotói döntéseket megfelelő formában kibocsátott alaki jogforrás 

tartalmazza, függetlenül annak tartalmától; a végrehajtó hatalom, illetve 

a teljes államszervezet e jogszabályi kereteken belül működik. A 

kibocsátott norma tartalmi sajátosságai szempontjából a formális 

koncepció nem állít kritériumokat, megelégszik a kibocsátás és 

normativitás alaki szempontjainak teljesítésével. A jogalkotó a norma 

tartalmát a formai szabályok tiszteletben tartásával tetszése szerint 

módosíthatja: „[a] jogállamiság értékét teljesíti az az állam, amelynek 

jogszabályai ugyan erkölcsileg támadhatók, de a jogállamiság formai 

követelményeinek megfelelnek.”17 A formális jogállamiság mind a 

jogalkotás (törvényhozás), mind a végrehajtás vonatkozásában a formális 

eljárási szabályok megtartásával teljesítettnek tekinti követelményeit18: a 

jogalkotási szabályok megtartása, a polgárok számára előrelátható 

szabályozás (vagyis a visszamenőleges jogalkotás tilalma), a végrehajtó 

hatalom (vitatott, hogy szubsztantív vagy formális értelemben vett19) 

önkényességének tilalma20. 

A materiális jogállamiság koncepciója továbbmegy a formális 

értelmezésen, és olyan standardot határoz meg, amely a kibocsátott 

                                    
16

 CARP 2014. 2. 
17

 CRAIG 1997. 2. 
18

 SZANISZLÓ 2017. 426. 
19

 „Nincs kétség afelől, hogy Dicey által használt fogalom szubsztantív jelentéssel is bírhat. Ez különösen 

igaz az >>önkényesség<< fogalmára.” CRAIG 1997. 3. 
20

 Fontos felhívni a figylemet, hogy a formális jogállamiság koncepciója nem meghaladott elmélet, sőt 

napjainkban is léteznek olyan (valódi) jogállami jogrendszerek, amelyek nem a materiális, hanem (döntően) a 

formális koncepció szerint szervezik a jogrendszer működését. A jogirodalomban vannak olyan elméletek, 

amelyek szerint a posztliberális társadalomban (vagyis napjaink társadalmában) a korábban ismert általános 

szervező elvek felbomlásával, a materiális jogállamiság értéke is elveszíti legitimáló erejét. Ezen elméletek 

alapján a XX. század materiális jogállamaiban a jogállamiság értéke a társadalmi egyenlőtlenségeket 

hatékonyan el tudta fedni és legitimálni volt képes a jóléti rendszerek működését. Ebben a (liberális) 

társadalomban több társadalmi csoport élt egymás mellett, eltérő érdekekkel, de egyik csoport sem volt képes 

domináns szerepre törni. A materiális jogállamiság pedig az ilyen diverz társadalmi rétegződésű társadalmak 

felett szervezett állam pártatlan és személytelen működését volt hivatkozott biztosítani. A liberális 

társadalommal ellentétben a posztliberális társadalmakban e pártatlan és személytelen közhatalomgyakorlás 

veszélybe került, mivel az állam a gazdasági élet egyre nagyobb szeletének irányítójává vált, így a jogalkotás 

jellege is alapjaiban változott meg. Másrészt a jogalkotás is veszített magánérdeken felülemelkedni képes 

erejéből a megerősödő csoportérdekek miatt. Egy ilyen posztliberális társadalom jogrendszere a formális 

jogállamiság koncepcióját követi (döntően), az általános tásradalmi igazságosság igényét nem tagadja, de nem is 

várja el feltétlenül a jogalkotástól és a jogalkalmazástól. (CRAIG 1997. 6-7.) 
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norma tartalmára nyújt iránymutatást, tartalmi meghatározást21: „[a] 

jogállamiság értéke abban az esetben érvényesül, ha a joganyagot 

megfelelően és tartalmával összeegyeztethetően ültetik át [a nemzeti 

jogrendszerbe].”22 Ennek alapja a jog belső erkölcsösségének tana23, 

azon elvárás, amelynek értelmében a jogalkotó nem módosíthat a 

normán tetszése szerint, ugyanis a normának, így magának az államnak 

is egyes minimális tartalmi/erkölcsi követelményeket teljesítenie kell24: 

„[a] >>jogállamiság”<< magába foglalja azt az erkölcsi parancsot, hogy 

a jognak nem csupán a formai és intézményi követelményeknek kell 

megfelelnie, hanem lényegét tekintve igazságosnak kell lennie.”25 E 

standard értelmében a materiális jogállam a következő szempontoknak 

kell, hogy eleget tegyen26: (i) a hatalmi ágak elválasztása, amelynek 

segítségével a totális hatalom kialakulása megakadályozható és az egyéni 

szabadság garantálható27; (ii) a bírói függetlenség elve28; (iii) az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a törvény előtti egyenlőség29; 

(iv) a jogbiztonság elve, különös tekintettel a végrehajtó hatalom 

önkényének tilalmára, a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára és az 

arányosság elvére30; (v) a kiszámítható és előrelátható jogalkotás31; (vi) 

a jogalkotás megismerhető és átlátható eljárási szabályai (demokratikus 

jogalkotási folyamat)32; (vii) az alapvető szabadságjogok/emberi jogok 

                                    
21

 PEERENBOOM 2002. 4. 
22

 SLAPIN 2015. 630. 
23

 A jogtudomány egyes képviselőinek álláspontja, hogy a jog és az erkölcs azonos forrásból ered, ugyanis 

mindkettő az emberi – társas – visekedés keretek közé szorítására irányul. Ugyakkor míg a jogi rendelkezések 

közhatalom útján kikényszeríthetők, addig az erkölcsi előírások nem. Ebből következően a jogtudomány e 

képviselői (lásd különösen CRAIG 1997. 7-8.) állítják, hogy a jog és az erkölcs szoros kapcsolatban áll: a jogi 

rendelkezések normatív erővel felruházott erkölcsi rendelkezések, másként fogalmazva a jog erkölcsi 

megalapozással bíró normatív rendelkezés. Lásd ALEXANDER és SHERWIN 2001. l184. 
24

 TAKÁCS, SZIGETI 2004. 171-178. 
25

 ZANGHELLINI 2016. 9. 
26

 Az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkében foglalt jogállamiság értéke a materiális, demokratikus 

jogállamiság koncepcióját követi. Ezt támasztja alá az Európai Unió Bírósága joggyakorlata, illetve az Európai 

Bizottság korábbi alelnökének nyilatkozata is: „[a] jogállamiság alatt mi azt értjük, hogy a jogszabályokat úgy 

alkalmazzák és úgy hajtják végre (…), hogy azok valódi tartalmát, mögöttes jogpolitikai elveit és az alapját 

képező alapjogokat is megfelelően érvényesítik, mivel ezek minden jogszabály lényegét képezik. A jogállam egy 

olyan rendszer, amelyben senki nem áll a jog felett, sem a kormányzat, sem valamely hivatalnok, sem cég; a 

jogállamiság a törvény előtti egyenlőség rendszere. A méltányos elbánás és a tisztességes eljáráshoz való jog 

érvényesülése szintén a jogállamiság része. Biztosítékul szolgál arra, hogy idegen érdek alapján a joggal nem 

élnek vissza, illetve visszamenőlegesen nem módosítják a jogszabályokat. A jogállamiság lényege, hogy az 

igazságosságot független bíróság biztosítja, amely eljárása során pártatlan. Végezetül a jogállam olyan 

rendszer, amely az igazságosságnak nem csupán megfelel, hanem törekszik is arra, hogy igazságosnak 

látszódjon, hogy ezáltal valamennyi polgár bizalmát elnyerje.” LÓPEZ GARRIDO és LÓPEZ CASTILLO 2019. 11. 
27

 TAMANAHA 2004. 35. 
28

 46/87. sz. és 227/88. sz. Hoechst kontra Bizottság egyesített ügyben hozott ítélet, EU:C:1989:337, 19. pont 
29

 C-174/98. P. és C-189/98. P. sz. Hollandia és Van der Wal kontra Bizottság egyesített ügyben hozott ítélet, 

EU:C:2000:1, 17. pont 
30

 ROOS 2008. 4. 
31

 212-217/80. sz. Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra Salumi egyesített ügyben hozott ítélet, 

EU:C:1981:270, 10. pont 
32

 C-496/99 P. sz. Bizottság kontra CAS Succhi di Frutta ügyben hozott ítélet, EU:C:2004:236, 63. pont 
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garantálása; (viii) az arbitrárius végrehajtó hatalomgyakorlás tilalma 

(Dworkin értelmezése szerint a polgárokkal szemben a végrehajtó 

hatalom csak direkt törvényi parancs esetén írhat elő kötelezettséget)33; 

(ix) a jog morális megalapozottsága (amely szerint a jogszabályok 

elsődlegesen erkölcsi kötelezettségek jogi formába öntve)34; végezetül (x) 

Sir John Laws megállapítása szerint: az igazságosság elve35. A formálissal 

ellentétben a materiális jogállamiság dinamikus terminus, amit számos 

tényező befolyásol (pl. kulturális sajátosságok, szervezeti kérdések, 

állampolgári szerepvállalás)36, és nem a jogállamiság értékének formális 

követésére, hanem a jog- és intézményrendszer alapjának jogállami 

értékeken nyugvó felépítésére helyezi a hangsúlyt. 

A formális és materiális jogállamiság napjaink két kiemelt jogállamisági 

koncepciója. De vajon paradigmáknak (Mannheim megfogalmazása 

szerint „nézetrendszereknek”, „nézetszerkezeteknek”37) is tekinthetők-e, 

amelyek között összeegyeztethetetlen ellentét és harc van, vagy sikerül 

alátámasztanunk kiinduló hipotézisünket, miszerint maga a jogállamiság a 

paradigma és ehhez képest az egyes jogállamisági koncepciók csupán a 

paradigma kiegészítő elemeinek módosítása révén keletkezett altípusok? 

 

 
2. ábra - A jogállamiság mint paradigma és a paradigmával összeegyeztethetetlen egyes 

elméletek 

 

                                    
33

 CRAIG 1997. 7-8. 
34

 Uo. 
35

 CRAIG 1997. 9. 
36

 Promoting the rule of law in the European Union, FRA Symposium Report, Vienna, 7 June 2013, 7. p. 
37

 FEHÉR, BÉKÉS 2005. 59. 
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III. A jogállamiság mint paradigma 

 

Thomas Kuhn megállapítása szerint a paradigma igazolt ismeretek 

(eljárási szabályok, fogalmak) és elméletek (kutatási irányok és 

interperszonális kutatást könnyítő elemek) összessége, amelyen belül a 

normál kutatás zajlik, és amely paradigmán belül a kutatásnak rögzített 

szabályai vannak. E szabályok követésével eredményt lehet elérni38. A 

következőkben áttekintjük Thomas Kuhn paradigmákról szóló fontosabb 

megállapításait, és alkalmazzuk azokat a jogállamiság értékére. 

 

összeegyez- 

tethetetlenség 

Kuhn paradigma tana szerint az egyes paradigmák nem 

összeegyeztethetők, nem összemérhetők egymással. 

Nincs olyan közös elem, amely mentén össze-

hasonlíthatók lennének, ezáltal nem is értékelhetők 

egymás vonatkozásában „jobbnak” vagy 

„rosszabbnak”. 

 

Az egyes jogállamisági koncepciók egymással 

összeegyeztethetők és összemérhetők. Az egyes 

jogállamisági koncepciók egymáshoz képest nem 

elszigeteltek, közöttük vita és szimbiózis elképzelhető. 

A kiegészítő tartalmi elemek keveredése révén 

kialakulhat több jogállamisági koncepció 

felhasználásával egy harmadik, speciálisan egy adott 

jogrendszer számára ideális koncepció (pl. Dél-Afrikai 

Köztársaságban39). Vagyis a jogállamisági koncepciók 

nem képezhetnek önálló paradigmákat. Ugyanakkor a 

jogállamiság és pl. a Rule of Man40 államszervezeti elvei 

között nincs kapcsolódó pont, ugyanis a Rule of Man 

alternatíva szerint működő államok jellemzője a 

jogállamiság teljes hiánya. A paradigmát a jogállamiság 

képezi, amelyhez képest összeegyeztethetetlen és vele 

kibékíthetetlen ellentétben állnak alternatívái (a példa 

szerint a Rule of Man). 

                                    
38

 KUHN 2002. 24-25. 
39

 BLAAU 1990. 
40

 A Rule of Man a karizma vagy erőszak útján fenntartott egyszemélyi vagy csoporturalom, amely 

közhatalomgyakorlási forma. A Rule of Man lényege, hogy egy abszolút hatalommal rendelkező személy (illetve 

a körülette kiépült hatalmi centrum) egyedi meglátásainak, kiszámíthatalan „szeszélyeinek”, magánérdekeinek 

megfelelően gyakorolják a közhatalmat (CHESTERMAN 2008. 5.).  
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normál 

tudomány 

területe 

Kuhn tanítása szerint a normál tudomány a paradigmán 

belül alakul ki41. 

 

A jogállamisággal foglalkozó tudomány képviselői 

ugyanazt a normál tudományt végzik; nincs külön 

normál tudománya az egyes jogállamisági 

koncepcióknak (lásd pl. International Bar Association, 

World Justice Project vagy a Centre for European Policy 

Studies általánosságban a jogállamiság körében, nem 

pedig kizárólag egyes koncepciókra vonatkozóan  

végzik a kutatásaikat). Vagyis a paradigma e 

szempontból is maga a jogállamiság, nem pedig az 

egyes koncepciók. 

paradigma- 

váltás 

Egy paradigma válságba kerül, mivel az alapját 

megkérdőjelező anomália megoldására nem képes. 

Ilyenkor az anomáliára választ adni képes új 

paradigmajelölt – amennyiben átveszi a régi paradigma 

helyét – válik paradigmává és a normál tudomány 

alapjává. A paradigmaváltással a régi paradigma 

eltűnik42. 

 

Amennyiben fenntartjuk kiinduló hipotézisünket, úgy a 

jogállamisági koncepciók váltakozásai nem tekinthetők 

paradigmaváltásnak. Amikor egy jogállamisági 

koncepció olyan anomáliával találja szemben magát, 

amelyre nem tud megoldást kínálni, akkor a kiegészítő 

tartalmi elemek módosításával a jogrendszer/ 

jogalkotó/alkotmányozó változtat a jogállamisági 

koncepción, ahogyan az történt pl. az autoriter 

„jogállam” esetében a Német Császárság megszűnését 

követően a Weimari Köztársaság (demokratikus 

jogállam) kikiáltásával. A jogállamisági koncepciók 

változása nem jelenti magának a jogállamiságnak, a 

jogállamiság belső magjának a kudarcát. Lakatos 

                                    
41

 „A >>normál tudomány<< vagy más néven a rejtvényfejtés jelenti a főszabályt az elfogadott elméleti 

keretrendszerben, míg a >>forradalmi tudomány<< vagy másként fogalmazva a >>paradigma<< leváltása a 

tudománytörténet kivételes pillanata, amely  az ismétlődő cáfolatok és halmozódó anomáliák eredménye.” 

BLAUG 1975. 402-403. 
42

 KUHN 2002. 150-161. 
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szavaival: nem jelenti a jogállamiság „heurisztikus 

erejének” megszűnését43, továbbá úgyszintén nem 

jelenti a korábbi jogállamisági koncepció eltűnését44. 

A fentebb kifejtettek alapján egyértelmű, hogy 

paradigmaváltás a jogállamiság alternatívái, illetve a 

jogállamiság között ment/megy végbe. Ilyen 

paradigmaváltást fedezhetünk fel a nagy francia 

forradalomban (transzcendentális/ dinasztikus 

legitimáció megszűnése45), vagy akár a II. világháborút 

követő Németországban (Rule of Man helyett szociális 

jogállam46). 

 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a paradigma a jogállamiság 

értéke. A jogállamiság értéke szerint szervezett államok kialakulása 

paradigmaváltás eredményeként történt úgy, hogy a korábbi 

államszervezeti elv (pl. dinasztikus legitimáció) a felmerült és a rendszer 

alapjait megkérdőjelező problémákra (pl. polgárság igényei) nem tudott 

választ adni, így helyét átadta egy új paradigmának, egy új érték mentén 

szervezett államszervezeti rendszernek, a jogállamnak. 

A jogállamiság értéke rendelkezik belső maggal és rendelkezik 

kiegészítő tartalmi elemekkel. A kiegészítő tartalmi elemek az adott 

földrajzi, időbeli, jogrendszerbeli igényeknek megfelelően módosíthatók 

és társadalmi elvárásokhoz igazíthatók. Ennek eredményeként jönnek 

létre a jogállamisági koncepciók, amelyek ugyanakkor minden esetben és 

változatlan formában magukban hordozzák a jogállamiság belső magját. 

Az a koncepció, amelyik a belső magot megtagadja, nem tekinthető 

tényleges jogállamnak (pl. „nemzetiszocialista jogállam”). 

 

IV. Egy másik értelmezés 

 

A fentiekkel ellentétben érvelni lehet azon álláspont mellett is, amelyik a 

jogállamiság két fő koncepciója, vagyis a formális és a materiális jogállam 

közötti váltást paradigmaváltásként értékeli47. Ennek megfelelően a 

formális és a materiális jogállamiság egy-egy paradigmát alkot, a többi 

                                    
43

 BLAUG 1975. 408. 
44

 BLAUG 1975 402-403. 
45

 HOLMES 1982. 165. 
46

 A paradigmaváltás egyik szemléletes eseménye a Radbruch-i formula alkalmazása volt, amelynek 

segítségével megfosztották a Rule of Man (politikai megfontolásból „nemzetiszocialista jogállamnak” is 

nevezett rendszer) jogszabályait autoritásuktól. 
47

 Lásd liberális társadalmak átalakulása poszt-liberális társadalmakká (CRAIG 1997. 6-7.). 



16 

 

 

jogállamisági koncepció pedig e paradigmák köré csoportosul a döntően 

jogpozitivista vagy természetjogi elemeik révén. 

Ez az érvelés ugyanakkor két szempontból is támadható álláspontunk 

szerint: 

(1) Igaz a formális jogállam koncepciójára, hogy „[k]étségkívül 

korlátozza a közhatalmat, de ugyancsak korlátozza a 

közhatalomgyakorlás helyes módját. Formailag ugyan egyenlőséget 

teremt, amely nem elhanyagolható előnye, de egy lényegi egyenlőtlenség 

kialakulásához is hozzájárul azzal, hogy radikálisan elválasztja a jogot a 

politikától, (…) az eljárást annak eredményétől. Az eljárásjogi egyenlőség 

hangsúlyozása révén lehetővé teszi a csalárd, számító és tehetős 

személyek számára tartalmának manipulálását.”48 A manipulálásra való 

alkalmasság ugyanakkor nem jelenti, hogy a formális jogállam 

koncepciója ne ugyanazt a célt szolgálná, mint a materiális 

jogállamkoncepció. A formális jogállamkoncepció álláspontunk szerint 

ugyanazon belső maggal bír, ugyanolyan erkölcsi mérce mentén 

kidolgozott. A formális jogállam lényege nem az előírt formai és 

eljárásjogi garanciák megtartása, hanem az alapul fekvő szubsztanciális 

és erkölcsi kötelezettség teljesítése. Ugyanis – ahogyan Trevor Allan 

fogalmaz – „[a] formális jogállamiság koncepciója igenis az erkölcsi 

autonómia szubsztanciális követelményére épül”49. 

(2) A materiális jogállamkoncepció XX. századi elterjedésével a formális 

koncepció nem tűnt el, ugyanúgy a normál tudományos kutatás része 

maradt. Mi több, tekintettel arra, hogy a materiális jogállam koncepciója 

is kritika tárgya lehet, a formális jogállam koncepciója, illetve egyes 

tartalmi elemei számos jogrendszer részét képezi50. A materiális jogállam 

koncepciójával szembeni egyik legfontosabb kritika, hogy lehetőséget 

enged olyan értelmezésnek, amely alapján az állami feladatok és célok – 

a közhatalom gyakorlása – pozitív jog által nem konstatált elvek és 

értékek mentén is behatárolttá válik. Ez természetesen elsődlegesen 

pozitív jellemző, mert a jogalkotás és közhatalomgyakorlás tartalmát 

behatárolják pl. az Európai Unió általános jogelvei, értékei vagy 

nemzetközi szokásjog elemei. Ugyanakkor az ilyen pozitív és tételes jogi 

rendelkezést nélkülöző korlátozás könnyen önkényes értelmezésekhez és 

a jogbiztonság elvének aláásásához vezethet51. Ez azt eredményezi, hogy 

                                    
48

 HORWITZ 1977. 566. 
49

 CRAIG 1997. 9-10. 
50

 Ehelyütt szintén említhetjük azt az elméletet, amely szerint a posztliberális társadalmakban döntően a 

formális jogállamiság koncepciója érvényesül. 
51

 Az önkényes értelmezések, prekoncepciók mentén értelmezett joganyaghoz lásd különösen CONNOLLY 

2014.  
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napjaink jogrendszereiben a materiális és a formális jogállamiság elemei 

együtt alkalmazandók. A formális és materiális jogállamisági koncepciók 

együttélésének kiemelt példája az Európai Unió kettős alkotmányos 

rendszere.  

A magyar tagállam alkotmányos rendszere a rendszerváltozást 

követően, illetve napjainkban is alapvetően a formális jogállamiság 

értékét vallja magáénak52. Ugyanakkor az Európai Unió 

alapjogvédelmi/jogállamiságvédelmi rendszerei – a korábban 

említetteknek megfelelően – a materális jogállamiságot követik53. Az 

Európai Unió kettős alkotmányos rendszere lehetőséget teremt arra, hogy 

amennyiben a magyar tagállami – alapjaiban – formális jogállamiság nem 

szolgálná maradéktalanul a belső mag által konstatált jogpolitikai célt, 

úgy az Európai Unió (illetve részben az Európa Tanács) 

jogállamiságvédelmi rendszere materiális kontrollt biztosíthat a tagállami 

hiányosságokkal szemben54. Ugyan a szupranacionális jogállamiság 

védelmi rendszere még igazán kezdetleges formájában létezik csupán, de 

erről szólnak a lengyel és a magyar tagállamokkal szemben megindított 7. 

cikk szerinti eljárások, illetve ennek talaján áll részben a jelenleg még 

jogszabálytervezet formájában létező költségvetési felügyeleti eljárás55. 

                                    
52

 Lásd különösen az Alkotmánybíróság 56/1991. (XI. 8.) AB határozatát, illetve 9/1992. (I. 30.) AB 

határozatát, amelyek alapján az Alkotmánybíróság egyértelműen a formális jogállamiság koncepcióját tekintette 

követendőnek: „(…) a jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a 

jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a 

polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki a 

tevékenységüket.” 56/1991. (XI. 8.) AB határozat, Indokolás III. fejezet 1. bekezdés. 
53

 PECH 2012. 8. 
54

 Az Európai Unió kettős alkotmányos rendszerének részét képező uniós alkotmányos rendszer (föderatív 

szint) nem csupán védelmet képes nyújtani a tagállami alkotmányos rendszer hiányossága esetén, hanem szűk 

körben képes meghatározott jogterületek mögöttes alkotmányos rendszerét és jogállamisági értékrendszerét 

szolgáltatni. Ilyen jogterület tipikusan az adatvédelem területe: 2018. május 25. napjától kezdődően az általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A rendeleti jogalkotás és az 

általános tárgyi hatály azt eredményezik, hogy adatvédelem területén az Unió által alkotott jogtól eltérő 

kiegészítő nemzeti jogszabály nem létezhet, kizárólag abban az esetben, ha az uniós jogszabály azt kifejezetten 

megengedi. Az adatvédelem területét egységesen szabályozó GDPR mögöttes alkotmányos és alapjogi 

rendszerét az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája alkotja, 

amelyek az Európai Unióról szóló Szerződés 2. cikkében foglalt jogállamisági értékrendszer keretében 

alkalmazandók. Tekintve, hogy autonóm tagállami jogalkotásra az adatvédelem területén nincs lehetőség, az 

uniós jogszabály mögöttes jogállamisági értékrendszerét pedig a Szerződésekből nyeri, a tagállami adatvédelmi 

hatóságok eljárásaik során is az uniós jogállamiság értékére, nem pedig a tagállami értékrendszerre kötelesek 

figyelemmel lenni, függetlenül attól, hogy e hatóságok szervezeti létüket a tagállami alkotmányokból nyerik. 

„Az új Rendelet eredményeként a tagállami hatóságok egyre inkább >>európaivá<< váltak, ugyanakkor ezzel 

egyszerre az uniós jog és a nemzeti jog közötti résbe szorultak.”  Lásd részletesebben GIURGIU és LARSEN 2016. 

352. 
55

 Az Európai Bizottság által javasolt, a költségvetési eljáráshoz kapcsolódóan lefolytatott 

jogállamiságvédelmi eljárás (jelen tanulmányban: költségvetési felügyeleti eljárás) az Európai Unió 

jogrendszerében eddig létező, illetve részben alkalmazott jogállamiságvédelmi eljárásokhoz képest annyiban 

jelentene újdonságot, hogy az általános jogállamisági kritérium helyett tételesen meghatározott – a jogállamiság 

értékének tartalmi elemét képező – követelmények teljesítését kérnék számon a tagállamokon. A 7. cikk szerinti 

eljárás (illetve a 7. cikket megelőző eljárás) politikai érdekérvényesítéstől nem mentes, bonyolult eljárás, így 

tényleges és hatékony alkalmazása inkább elméleti lehetőség. Ugyanakkor a költségvetési felügyeleti eljárás 
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Az Unió értékvédelmi hatásköre Walter Hallstein megfogalmazása szerint 

elsődlegesen az Unió (illetve jogelődje) létrehozásának célját szolgálja: 

„[a] Közösséget nem katonai erővel, vagy politikai nyomásra hozták létre. 

A Közösség létrejötte egy jogi aktushoz kötődik. A Közösség a 

jogállamiság értéke alapján működik, intézményei pedig bírósági 

felülvizsgálat hatálya alá tartoznak. A korábbiaktól eltérően a hatalom 

gyakorlása, a hatalom manipulására tett kísérletek, a hatalmi egyensúly 

politikája, a hegemónia iránti vágy és a szövetségi rendszerek viszálya 

helyett most először a jog uralkodik felettünk. Az Európai Gazdasági 

Közösség egy jogközösség…, mivel célja, hogy a jog uralmát szolgálja.”56 

A fentiekben kifejtettek alapján az egyes jogállamisági koncepciók 

paradigmaként való elfogadottsága nehezebben érvelhető álláspont. Az a 

körülmény, hogy a jelen tanulmány elsődlegesen a jogállamiság 

paradigma jellege mellett érvel, nem jelenti, hogy az ezzel ellentétben 

kifejtett észrevételek ne eredményezhetnék érvelésünk cáfolatát. 

 

V. Összegezés 

 

A jelen tanulmány arra kereste a választ, mit tekinthetünk paradigmának: 

a jogállamiság értékét vagy az egyes jogállamisági koncepciókat? 

Amennyiben a jogállamiság értéke a paradigma, úgy szükségképpen kell 

léteznie olyan „kemény magnak” (belső magnak), amely közös az egyes 

koncepciók esetén. A tanulmánnyal elérni kívánt cél, hogy meghatározzuk 

e belső mag tartalmát, vagyis azt, hogy mi is a jogállamiság. 

A tanulmányban felhasználva Lakatos Imre, Karl Mannheim és Thomas 

Kuhn elméleteit, arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyes 

jogállamisági koncepciók eltérő gondolati rendszerek (különböző 

történelmi, földrajzi és egyéb sajátosságok) mentén keletkeztek, így 

tartalmi elemeik között eltérések tapasztalhatók. Ugyanakkor mégis 

rendelkezik mindegyik koncepció olyan belső maggal, amely vitathatatlan 

és feltétel nélkül elfogadott valamennyi koncepció által. Ez a belső mag 

adja meg a jogállamiság értékének igazi jelentését: „a jogállam olyan 

rendszer, amelyben a jog érdemi korlátozást jelent az állam és az 

                                                                                                             
sem mentesíthető teljesen a politikai befolyás vádjától, de a gazdasági integráció vonalán erősített értékvédelem 

nagyobb sikerrel járhat, mint a tisztán politikai jellegű 7. cikk szerinti eljárás. Az új költségvetési felügyeleti 

eljárás próbál elszakadni a korábbi jogállamiságvédelmi gyakorlattól akként, hogy általános jogállamisági 

kritérium helyett, több konkrét rendelkezést és hozzájuk kapcsolódó diverz jogkövetkezményi rendszert határoz 

meg. Lásd részletesebben COM 2018/0136 (COD) Proposal for a Regulation of the European Parliament and 

of the Council on the protection of the Union’s budget in case of generalised deficiencies as regards the rule of 

law in the Member States 
56

 VON DANWITZ 2014. 1312-1313. 
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uralkodó elit minden egyes tagja számára”57 a közhatalom gyakorlása 

során, és amely megakadályozza, hogy a közhatalmat az uralkodó elit 

tagjai magánérdekből használják fel58. Az már az adott jogrendszer 

sajátosságaitól függ, hogy ezt az értéket miként érvényesíti. 
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*** 

 

The inner core of the value of Rule of Law 

Summary 

 

 

Present study is to answer the following question: which one shall be 

considered to be paradigm, the value of Rule of Law or the different 

concepts of the Rule of Law? In case we presume that the Rule of Law as 

a whole is the paradigm, than there shall definitely be an inner core for 

this value which is common to all concepts of Rule of Law. Present study 

applies the theories of Imre Lakatos, Karl Mannheim and Thomas Kuhn to 

conclude that the different concepts of Rule of Law were developed under 

unique (historical, social etc.) circumstances, however these concepts all 

share an undisputed and unconditionally accepted common principle 

which is the true definition of Rule of Law. 

 

 

 


