Balássy Ádám Miklós: Jogállam, joguralom vagy jogállami joguralom? A
különálló Közigazgatási Bíróságról szóló T/6295-ös törvényjavaslat
problematikái

Bevezető
„A Törvény kapujában őr áll. Ehhez az őrhöz eljő messze földről egy férﬁ, s bebocsátást kér a
Törvény hajlékába. De a kapuőr azt mondja, hogy most nem engedheti be. A férﬁ
gondolkozik, s aztán megkérdezi, hogy hát akkor később beléphet-e majd. – Meglehet –
mondja az őr -, de most nem. – Mivel a Törvény kapuja nyitva áll, mint mindig, a férﬁ lehajol,
hogy belessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet, és azt mondja: – Ha annyira
csábít, kíséreld meg, eredj be a tilalmam ellenére. De jegyezd meg: én hatalmas vagyok. S
nem vagyok más, csak a legkisebb kapuőr.”[1]
A tanulmány rövid betekintés kíván adni abba, hogy a Közigazgatási Bíróság felállításról szóló
2018. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: KB.) és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a
továbbiakban: Ámtv.) miképpen nem fordulhat szembe a jogállamiság (Rechtsstaat) alapvető
követelményeivel – illetőleg a joguralommal (rule of law). A jogállam-fogalom fennálló
esszenciáját a német „Rechtsstaat”[2] kifejezésben fogható meg, míg a joguralomét az angol
„rule of law” szókapcsolatban. Mindezek alapján szembetűnő, hogy két különálló teóriáról
van szó – bár több magyar szerző is ellentétes álláspontot fogalmazott már meg.[3] Mindkét
fogalomnak a gyökere elsődlegesen Arisztotelész által használt „nomarchia”[4] szóból ered,
melyet később fordítottak joguralomra, hol magára a jogállamiságra.[5] A joguralom kifejezés
dichotóm, mert alkalmazni tudjuk nemzeti és nemzetközi viszonylatban is, így beszélhetünk a
nemzetközi joguralomról és szuverén (nemzeti) joguralomról is.[6] Ezzel látható, hogy a
fogalmi szinten is ellentét ﬁgyelhető meg a joguralom és a jogállam kifejezés között mert a
jogállamiságot csak kifejezetten a rendőrállamok, jóléti államok és a totalitariánus államok
diﬀerenciálására használható.[7] A jogállamiság ebben az értelmezésben pedig nem más
mint, hogy érvényre juttatjuk a jog szabályainak primátusát az állami hatalomérvényesítéssel
szemben.[8] Vitathatatlan, hogy ez a válasz – jogilag – tökéletes, de egyben a legrosszabb
deﬁntitio per idem is. A fontosabb kérdés, azaz, hogy mit tekint a nemzeti és a nemzetközi
jogalkotó (illetve alkalmazó) alapvető jogállami követelményeknek?[9] Mi tekinthető akkor
mégis jogállamnak? A hatalomgyakorlás joghoz kötöttsége vagy a XIX. század szerinti
polgári-liberális jellegű felfogás, amelyben a klasszikus szabadságjogok felsorolásával

társítjuk az egyén szubjektív védelemét?[10] Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, szükséges
szemügyre vennünk a két fogalompárt.

A joguralomról
A joguralom kifejezés használata nem újkeletű dolog – ellentétben a jogállamiság
gondolatával – mert a törvényeknek az uralmára, illetve azzal kapcsolatban felmerülő
problémákra már Platón is rámutat a Törvények című munkájában.[11] A görög társadalom
az állam hatáskörét expresis verbis megkívánta határozni azzal, hogy a jóléti állam
koncepcióját az egyének és a közösség boldogságában deﬁniálta. A görög társadalmi
eszmerendszerből teremti meg Platón a joguralom gondolatát, így eszerint az állam célja
elsődleges a jogrend fenntartása, amely biztosítja és védelmezi a társadalom egységes
jogait. Platón a jóléti állam és a joguralom magasabb szintjét a mai elképzelésektől eltérően
az ún. kultúrállamban látta, amelynek a szubsztanciája a legfőbb jónak, az erkölcsnek
megvalósítása – ennek pedig a leghatékonyabb eszköze a társadalom nevelése.
Megemlítendő, hogy Platón az igazságos-joguralomból következet a – véleménye szerint –
természetszerűleg feljebb való kultúrállam fogalmára,[12] majd ennek a gondolatnak
keretében fejti ki azt is, hogy az államban a jognak kell biztosítani mindenki fölött álló
uralmat, mert az uralkodó is csak a jog szolgálója.
Arisztotelész felismerte, hogy a törvény, észszerűség és az ezek által megalkotott rend
képezi azt a társadalmi elvárást, amelynek az alkotmány (jog) az alapja, ahol pedig nem
uralkodik a jog ott nem lehet (alkotmányos) ideális társadalom sem.[13] A jog uralma
Arisztotelész szerint feljebb való, mint az emberek uralma mert, „nem is alkotmány az,
amelyben nem a törvény az úr. A törvénynek mindenen uralkodnia kell, az egyesesetekben
aztán a vezetők döntenek: az én véleményem szerint ez az alkotmányos kormányzás.”[14]
Magának a joguralom eszméjének a taglalása során nem szabad elfeledkezni a különböző
kapcsoló pontokról, amelyeket a jogﬁlozóﬁa olvasása során feltártunk, így a joguralom
teóriája alapján a tételes jogról csak akkor tudunk egzaktan beszélni, amikor a törvényeken
az egész természetjogi uralkodását értjük.[15] Ezen a természetjogi elgondoláson keresztül
lehetséges átvezetni a joguralom eszméjét a ma már használatos „rule of law” kifejezésbe.
John Locke a felvilágosodás klasszikus természetjogi (észjogi) iskolájának jeles képviselője
volt, aki – a jogﬁlozóﬁa elméleti irányában – megteremtette az angol joguralom felfogást.
Locke a hatalommegosztásról azt írja, hogy “bárki is rendelkezzék tehát egy államban a
törvényhozó vagy a legfőbb hatalommal, annak kötelessége, hogy ne rögtönzött
rendeletekkel, hanem érvényes, állandó törvényekkel kormányozzon, amelyeket kihirdettek

és ismertettek az emberek előtt.”[16] Locke koncepciója – a hatalommegosztás mellett –,
hogy a jog maga a szuverén, így jog csak ott lehet, ahol az absztrakt szabályok uralkodnak az
embereken, nem pedig fordítva. A joguralmi modell alapját pedig a strukturált
jogintézmények különválasztása biztosítja.[17] Locke-nál jelenik meg először az
államhatalmaknak a szisztematikus szétválasztása, (amelyet a törvényhozó, végrehajtó és
föderatív hatalom különállásban írt le). Ezen kívül a neves jogﬁlozófus, megfogalmazta azt is,
hogy az uralkodó és (közügyeket intéző szervezetek) a közigazgatás a jognak legyen alá
rendelve, azaz jogi értelemben a hatalommal rendelkező intézmény vagy személy
elszámoltatható legyen. Az államhatalmi ágak hármas elválasztásást azonban Montesquieu
neve fémjelzi. Az 1748-as „A törvények szelleméről” című művében kidolgozta milyen
alapvető elkülönítési rendszert kell alkalmaznia ahhoz, hogy az államhatalom birtoklójának
zsarnoksága ne nyerhessen teret magának.[18] Minden hatalom egykézben való
összpontosítása önkényhez vezet, de ez nem egyenesen arányos azzal, hogy a három
hatalmi ágnak ne lenne soha közös hatásköre. A joguralom és a hatalommegosztás elméletét
azért szükséges megemlíteni, mert a közigazgatási bíráskodás modelljeivel kapcsolatban
felmerülő kérdéseket, mindig a hatalom megosztásából vezetik le. A jog uralmával
kapcsolatban végezetül szükséges megemlíteni még az angol Albert Venn Dicey-t, aki ugyan
a joguralom koncepciójában elvetette a közigazgatási bíráskodást, mert mindenki számára
csak a rendes bíróságok előtti egyenlőséget képzelte el, de a munkássága elengedhetetlen,
ha a „rule of law” kifejezésről beszélünk. Ugyan elvette a speciális bíróságok létjogosultságát,
de más alapvető követelményeket mint, a nullum crimen sine lege, és a nulla poena sine
culpa alapelvét megkerülhetetlennek és kardinálisnak tartotta, mert szerinte ez teremti meg
az alapvető jogbiztonságot, a kormányzat önkényével szemben.[19] Ezek alapján a joguralom
három összetevője az, hogy a kormánynak nincsen önkényes hatalma,[20] másodlagosan a
közönséges jog előtt mindenki egyenlő és alá is van annak vetve[21] és harmadlagosan
pedig, hogy „az alkotmányjog általános szabályai az ország rendes jogának folyományai.”
Ezért a jog uralma – azaz az állam törvényes működése – nem más, mint az egyének
alapvető jogainak érvényesítése.[22]

A jogállamról
Az arisztotelészi alkotmányos állam modelljével szemben a modern jogállami koncepció
eszmerendszere már korlátozott, mert ugyan jogállamnak hívjuk azt az államot, amely a
jogot megalkotja és fenntartja, de ez nem olyan tiszta meghatározása a két fogalom
elhatárolásának, mint a joguralom Dicey-féle felfogásában a joguralom követelményei. A
jogállam egyik deﬁníciója, miszerint az állam egyedüli célja a jog és jogbiztonság fenntartása.
A jogbiztonság, mely szerint a törvények nyilvánosan kihirdettek és bárki által előre, időben

megismerhetőek (amelyek magában foglalják a kellő felkészülési időt), a címzettek számára
egyértelműek, világosak, nem retroaktívak. nem változnak gyorsan, biztosítja a szerzett
jogok védelmét és a múltban keletkezett, de a jelenben is fennálló jogokat.[23]„A materiális
jogállamiság kritériumait a legtöbb jogrendszerben végső soron az alkotmánybíróság (vagy
egy ahhoz hasonló funkciókkal rendelkező másik szerv, pl. a legfelső bíróság) juttatja
érvényre, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a demokrácia tisztán többségi felfogása nem
érvényesülhet korlátok nélkül.” [24] Ez a jogállami viszonyrendszer, amit leírunk pusztán az
egyének jogbiztonságát hivatott garantálni, ami koránt sem jó elnevezése egy adott állam
berendezkedési formájára. Az állam célja a jogrend fenntartása és Rudolf von Gneist szerint
ehhez, elegendő, hogy a közigazgatást a szigorú törvények alkalmazására szorítsák. Ezt a
logikát követve azt láthatjuk, hogy az államapparátusnak és magának a közigazgatásnak a
korlátozására bárminemű törvénynek alkalmasnak kell lennie, hiszen a jogállami minőségét
ez nem érintheti, mivel a jogállamiság szempontjából „a törvény tartalma zárójelbe
tehető”.[25] Ez alapján latható, hogy a jogállamiság követelménye egy olyan független
közigazgatási bíráskodási rendszer kiépítése amely garantálja az egyének védelmét a
közigazgatási önkénnyel szemben. A közigazgatási bíróságok jogállami funkcióját még a II.
világháború alatt is észrevették a náci birodalomban. Otto Koellreutter 1938-ban megjelent
közigazgatási jogi tankönyvében helyeslőleg azt hirdette, hogy a Führerprinzip tilalma mellett
szó sem lehet a törvény elsőbbségéről és a közigazgatási szervektől elkülönített
közigazgatási bíróságokról, mert ezek gátolják a Führerstaat közigazgatási
tevékenységét”.[26] Ezt a jogállamisági gátat vélte felfedezni Magyarországon is kommunista
rezsim is, így az 1949. évi II. törvénnyel megszüntette a jogállamiság egyik utolsó bástyáját.
A törvény miniszteri indoklásából is tisztán látszik, hogy a közigazgatási bíráskodást
jogállamisági védőhálónak tekinti. Mint a törvény javaslatához fűzött miniszteri indokolásban
olvashatjuk: „…a múlt század… a politikai fejlődés betetőzését az ún. jogállam kiépítésében
látta. Ennek fogalmához pedig hozzátartozott a közjogi bíráskodásnak az a rendszere,
amelyben a közhatalom és a jogkeresők között felmerülő közjogi jellegű jogviták eldöntése
egy, a végrehajtó hatalmon kívül álló bírói szerv hatáskörébe tartozik.”[27] Mivel a
közigazgatásnak a jog alá rendelése jogállamisági követelmény – akárcsak a jogalanyok
védelme – így a különálló közigazgatási bíráskodás felállítása önmagában is jogállami
követelmény.[28]

Összegzés
A tanulmány hipotézisének alapján a 2019. május 30-án benyújtott és 2019. július 2-án
elfogadott, a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
szóló T/6295-ös törvényjavaslat (a továbbiakban: T/6295 törvényjavaslat)[29] indoklása nem

minden kétséget kizáróan megalapozott. A javaslat célja ugyanis az, „…hogy az önálló
közigazgatási bírósági szervezet felállítási folyamatának további előrehaladása ne hátráltassa
a Magyarországot ért, megalapozatlan jogállamisági kritikákkal kapcsolatos viták
megnyugtató lezárását.” Az argumentum a contrario típusú indoklás azért nem elfogadható
mert, ha egy jogállamisági kritika megalapozatlan, akkor annak a kritikának nem szabad
teret adni, még ha politikai nyomás alatt is van a szuverén nemzetállam. Amennyiben pedig
a kritikák megalapozottak, a jogalkotónak az alkotmányos kötelessége azokat kiküszöbölni
ugyanis az Alaptörvény hetedik módosítása óta az Alaptörvényünk részét képezi a különálló
közigazgatási bírósági rendszer – argumentum ad absurdum. Erre tekintettel pedig, a T/6295ös törvényjavaslatnak az egyetlen célja, hogy a jelenleg fennálló joghézagos helyzetet – amit
jogalkotó és a Köztársasági Elnök közösen teremtett meg, – kiküszöbölje. Ugyanis ameddig az
Országgyűlés nem dönt érdemben a T/6295-ös törvényjavaslatról, addig a Köztársasági
Elnöknek és az Országgyűlésnek is a kötelessége betartani a hatályos törvényi előírásokat,
amely szerint az Ámtv. 1. § (1) bekezdése alapján a Köztársasági Elnöknek 2019. május 31.
napjáig lett volna a feladata javasolni valakit a Közigazgatási Bíróság első elnökének
személyére, míg az Országgyűlésnek 2019. június 15. napjáig lett volna kötelessége
megválasztania (vagy meg nem választani) a jelöltet.[30] Bár a Köztársasági Elnök. a
törvénynek való nem engedelmeskedést az Országgyűlésnek írt levelében azzal indokolta,
[31] hogy nem talált a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelöltet, ezért nem teljesítette azt,
ez pedig érdekes találgatásoknak adhat teret. Elsődlegesen, hogy a törvényi
követelményeknek nincs megfelelő jelölt mert a 2019. évi XXIV. törvény[32] túlságosan
szűkre szabta az alkalmas személyek számát a tisztség betöltésével kapcsolatban.[33]
Másodlagosan pedig azt, hogy a Köztársasági Elnök a törvényekkel szemben a politikai
nyomásnak enged, ahelyett, hogy élne a normakontroll kezdeményezésére adta jogkörével,
hogy az Alkotmánybíróság hatáskörébe utalja a törvénnyel kapcsolatban felmerült
(esetleges) problémákat és kiküszöbölje a jelenleg a fennálló ex lex helyzetet.[34] Ami még
jogvitás kérdést vet fel, azaz, hogy miképpen lehet egy törvényjavaslatnak bármilyen
joghatást kiváltó következménye? Ugyanis a Köztársasági Elnök a törvényjavalast
benyújtására reagálva tagadta meg a törvénynek való engedelmeskedést. Mindezek alapján
véleményem szerint a T/6295-ös törvényjavaslat elfogadása vetné fel a jogállamisági
problémákat, nem annak a nem elfogadása, mert amennyiben a törvényjavaslat elfogadásra
kerül, akkor az Ámtv. nem lépteti hatályba a KB.-t, és így amennyiben nem lép hatályba a KB.
akkor az Alaptörvényben szereplő 25. cikkely (1) bekezdése[35] szerinti kettős (rendes és
közigazgatási) bírósági rendszer nem tud érvényre jutni. Ennek következtében a
törvényjavaslat nem csak jogállami, joguralmi kérdéseket sértene, hanem magát az
Alaptörvény rendelkezéseit is.[36]
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