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A huszadik századi oroszországi konstitucionalizmus 
politikai teóriája

A. N. Medusevszkij bevezetőjében kifejti, hogy a posztszovjet korszak lehe-
tővé tette az egyetemes politikai gondolkodás sztenderdjeihez való vissza-
térést, ami szükségessé teszi az orosz liberális alkotmányosság elméletének, 
fogalmi apparátusának, történetének és aktualitásának újraértelmezését. Az 
1993. évi oroszországi alkotmány tizenötödik évfordulóján a kutatók meg-
vizsgálhatják a korábbi  klasszikus liberalizmussal fennálló hasonlóságokat 
és eltéréseket és azt, hogy milyen perspektívájuk lehet a liberális alkotmá-
nyos reformoknak. Az összehasonlító módszerrel a szerző szerint választ 
kaphatunk arra, hogy milyen elemeket és hogyan  vehet át a mai politikai el-
mélet és gyakorlat a liberális örökségből, a legnagyobb forradalmi válságok 
miért végződtek az autoriter államhatalmi modell helyreállításával, milyen 
nehézségekkel jár a liberális alkotmányos program realizálása napjainkban 
és mit kell tenni a siker érdekében.

   A szerző először az alkotmányos kérdés megoldási módozatait taglalja. 
A XIX. században alakult ki nyugati hatásra az alkotmányosság liberális, 
radikális-forradalmi és autoriter-bürokrata értelmezése. A század második 
felétől, az oroszországi reformokat követően az ún. állami iskola képviselői, 
majd a hegeliánus jogászok és jogszociológusok lerakták az összehasonlító 
kutatások alapjait. Őket követték a XX. század elején, a forradalmak idő-
szakában az alkotmányos reformokat neokantiánus nézőpontból felvázoló 
gondolkodók. A korabeli orosz liberalizmus fő kérdéseivé az egyeduralom-
ból a jogállamba történő átmenet, a parlamentarizmus, a népképviselet és a 
hatalommegosztás váltak. Medusevszkij rámutat, hogy a zemsztvo konsti-
tucionalizmus, a Kadet Párt és az Ideiglenes Kormány alkotmányos terve-
it összehasonlító módon célszerű vizsgálni. Az 1917. februári forradalom 
eredményeként létrejött a köztársaság és kialakultak a demokratikus politi-
kai rendszer alapjai. A folyamat a szovjet korszakban azután megszakadt és 
csak a posztszovjet időszakban vált lehetővé az 1993. évi alkotmánnyal az 
államrend modernizációja. Az orosz liberalizmus programjának elemzését 
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mai jogelméleti és jogalkotói szemszögből olyan alapkérdések terén kell 
elvégezni, mint a jog és az igazságosság, az autoritarizmusból a demokráci-
ába való átmenet, az emberi jogok és azok garanciái, az államrend, a politi-
kai rendszer típusa, az önigazgatás és az adminisztratív és az alkotmányjogi 
reformok.

A szerző kifejti, hogy a jog és az igazságosság viszonyáról a XX. század 
kezdetén három irányzat alakult ki a jogfilozófiában: az etikai, a pszicholó-
giai és a szociológiai jogelmélet. Az etikai irányzat a második világháború 
után deontológiai megközelítésben az emberi alapjogokra fókuszált, védve 
az egyént a forradalmi pártok jogi nihilizmusától és a terrorista módszerek-
től. Az emberi jogoknak ilyen értelmezését találjuk az 1993-as orosz alkot-
mányban. Medusevszkij kiemeli, hogy a pszichológiai elmélet elősegítette 
a modern jogszociológia és jogi antropológia fejlődését, az egy társadalmon 
belüli jogi dualizmus okainak feltárását és az olyan hagyományos közös-
ségek, mint az oroszországi, jogi modernizálása technológiájának kimun-
kálását. A szociológiai iskola olyan nagyjai, mint N. M. Korkunov és Sz. 
A. Muromcev, jogvédőként a személyiségi jogokat oltalmazták, az államra 
és intézményeire modernizációs tényezőként tekintettek. Muromcevnek ki-
emelkedő érdemei voltak a kadet mozgalom elméleti és politikai alaptételei 
kidolgozásában és az 1905–1907-es alkotmányos forradalom során a par-
lamentáris és népképviseleti intézmények létrehozásának előkészítésében. 
A fenti koncepciók számos területen ma is időszerűek. Így például tágabb 
horizonton értelmezhető a jog, az erkölcs és a történelmi hagyományok köl-
csönhatása és gyakorlati alkalmazásuk. Medusevszkij hangsúlyozza, hogy a 
XX. század utolsó harmadában Oroszországban és Kelet-Európában a jog-
védők az említett liberális alkotmányjogi tételekre támaszkodtak.

A konstitucionalizmus ideológiájának alapkomponense a jogállammal és 
a személyiségi jogokkal kapcsolatos koncepció. A XX. század elején az em-
beri szabadságjogok garantálása egyet jelentett az abszolutista államrendből 
a liberális-demokrata alkotmányos monarchiába, azután pedig az elnöki, 
vagy a parlamentáris köztársaságba való átmenettel. A szerző kiemeli, hogy 
a jogállamról folyó mai oroszországi viták különböző jog- és erkölcsfilo-
zófiai nézeteket, a társadalmi mozgalmak liberális-nyugati, konzervatív és 
pragmatikus-realista ideológiai alapelveit és az alkotmányos állam kialakí-
tása eltérő stratégiáit tükrözik. Az abszolutista állammal szemben a jogál-
lamban a közösség tagjai nem alattvalók, hanem teljes jogú állampolgárok. 
Ez a közjogi felfogás a német jogtudományból (lásd pl. G. Jellinek munkás-
ságát) került át Oroszországba és a forradalom utáni orosz emigráció ápolta 
tovább. A liberális jogelméletben Sz. A. Muromcev, N. M. Korkunov, P. I. 
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Novgorodcev, L. I. Petrazsickij, F. F. Kokoskin, Sz. A. Kotljarevszkij, B. A. 
Kisztyakovszkij, V. M. Gesszen és mások számos ma is időszerű tételt fogal-
maztak meg a különböző történeti szituációkban végrehajtandó társadalmi, 
politikai és alkotmányos reformok egyes aspektusairól.

Medusevszkij szerint különösen fontos az autoritarizmusból a demokrá-
ciába való átmenet alapkérdéseinek vizsgálata. Kiemelt jelentőségű a mo-
dernizációs szférák, a társadalmi forradalom és a reformok, valamint az al-
kotmányos válságnak az alkotmányos forradalommal és reformmal történő 
megoldási módozatainak kutatása. Az orosz liberálisok úgy vélték, hogy az 
1905. október 17-i Manifesztummal alkotmányos forradalom zajlott le: azaz 
áttérés az abszolutizmusról az alkotmányos monarchiára. Felfogásukban a 
kizárólag jogi eszközökkel véghezvitt alkotmányos forradalom programján 
kívül esett az erőszakon nyugvó társadalmi forradalom. Az 1905–1907-es 
forradalmi krízisben és az 1917 februári forradalomban a kadet párton belül 
megjelent egy mérsékelt (Sz. A. Muromcev, V. A. Maklakov) és egy radiká-
lis (P. N. Miljukov, F. F. Kokoskin) irányvonal. Ezek szerint az alkotmányos 
rendszer fokozatosan, alulról a zemsztvókon keresztül, vagy gyorsan, felül-
ről, az államhatalom közreműködésével jöhetett létre. Az átmeneti szakasz-
ban, 1905-ben és 1917-ben az átalakulásnak az általános választójogon és a 
koalíciós kormányzaton nyugvó „megegyezéses modellje” végül kudarcot 
vallott. Az oroszországi és a német (G. Jellinek és M. Weber) konstituciona-
lista teoretikusok az előbbiek lehetőségeit az agrárius Oroszországban eleve 
másképp ítélték meg. 

Medusevszkij hangsúlyozza, hogy az 1917-es és az 1993-as alkotmá-
nyos forradalomban hasonlóságok és különbségek egyaránt fellelhetők. A 
válságot mindkét esetben alkotmányos forradalommal oldották meg. 1917-
ben a francia Harmadik Köztársaság alkotmányozási modelljét vették át, 
míg 1993-ban az új politikai intézmények létrehozását az akkori főhatalom 
kezdeményezte és az alkotmányos fordulatot azután a népszavazás és a vá-
lasztások legitimálták. A XX. század eleji liberális tervek és az 1990-es évek 
alkotmányos elképzelései összevetésével valójában tisztázhatók a mérsé-
kelt és a radikális megoldások közötti, tartalmi és szervezési különbségek. 
Eredményét tekintve, míg a század kezdetén a liberalizmus kényszeredetten 
meghátrált, addig a század végén a liberális újjászületés elősegítette az egy-
párti diktatúra zsákutcájából való kilábalást. Medusevszkij rámutat, hogy a 
polgári társadalom és a jogállam egyik legfontosabb pillére a magántulaj-
don joga. Lényeges, hogy P. A. Sztolipin XX. század eleji agrártervei és a 
jelenlegi oroszországi földreformok között hasonlóságok mutathatók ki. A 
liberális gondolkodásban a magántulajdon védelme (a tulajdoni pluralitás 
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mellett) az egyik fő alapelv. Ugyanakkor a jogi úton, reformokkal végrehaj-
tott vagyoni újrafelosztást a neoliberalizmus is elfogadja, miközben megen-
gedi, hogy a földreform során az állam az egyén szociális jogait szem előtt 
tartva beavatkozzon a gazdaságba.

A mérsékelt liberalizmus szerint a jogállamra való áttérés, az átmeneti 
szakasz, a reformok felgyorsulásának és visszaesésének ciklikus váltakozá-
sával egész korszakot is felölelhet. A demokratikus politikai rendszerhez nem 
egyenes vonalú úton jutunk el, a folyamatot megszakíthatják restaurációs 
tendenciák, látszólag alkotmányosnak tűnő kísérletek. A posztszovjet kor-
szakra is tanulságos az, hogy milyen volt a XX. század kezdetén átalakuló 
Oroszországban a tényleges és a névleges alkotmányosság aránya. A liberális 
radikálisok akkori „alkotmányos türelmetlensége” fellelhető a régi rendszer 
válságának elmélyülésekor a posztszovjet szakaszban is. Az átmeneti  időszak 
autoriter jellegű restaurációs jelenségei jól elemezhetők az orosz história kü-
lönböző korszakai alkotmányjogi jellemzőinek összehasonlításával. Az orosz 
emigráns jogtudományi irodalomban például az 1918. és az 1924. évi szov-
jet alkotmányokat, amelyekben a tényleges hatalom nem a törvényhozáson, 
hanem a párt felső körein alapult, mint névleges alaptörvényeket állították 
szembe a liberális konstitucionalizmussal. A szerző hangsúlyozza, hogy a mai 
orosz jogtudománynak olyan reformstratégiát kell kidolgoznia, amivel radi-
kális forradalmi megrázkódtatások nélkül megvalósítható a jogállam. 

Az oroszországi állami berendezkedés fontos sajátossága a társadalmi 
és nemzeti konszenzussal megteremtett egység. Lényeges, hogy a hosszú 
átalakulási folyamatban létrejöjjenek a centralizációs és a decentralizációs 
(a különböző autonómiák és a föderalizmus) változások megfelelő formái 
és ezek helyes arányai. Először a liberális gondolkodók (így F. F. Kokoskin 
és Sz. A. Kotljarevszkij) a baloldallal szemben elvetették a nemzeti jellegű 
föderáció létrehozását. Később, a forradalom utáni szakaszban, mint Sz. A. 
Korf és M. M. Vinaver munkái mutatják, a szovjettel alapjaiban szembenálló 
föderáció-koncepciót fogalmaztak meg. A liberális konstitucionalistáknak a 
szovjet föderalizmust illető kritikája napjainkban is időszerű, és ahogy Me-
dusevszkij kifejti, a föderáció jelenlegi átalakítása a liberális irányvonalon 
valósul meg. A szerző utal arra, hogy a föderációs költségvetés és az önkor-
mányzati intézmények jelenlegi témaköreit az 1920-as években a szovjet 
föderációs modell reformjáról szólva már Sz. A. Kotljarevszkij is felvetette. 
Ugyanígy korán felmerült liberális körökben az oroszországi bikameraliz-
mus problematikája. Medusevszkij P. N. Miljukov és F. F. Kokoskin fel-
sőházról szóló nézeteit idézi és rámutat, hogy az oroszországi föderációs 
reform még nem tekinthető befejezettnek.
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Írásának végén Medusevszkij a népszuverenitás és a hatalommegosz-
tás problematikájával foglalkozik. Utal arra, hogy Rousseau szerződésel-
mélete és Montesquieu hatalommegosztási teóriája nemcsak a képviseleti 
rendszer megalapozásához, hanem torz értelmezésben a politikai rezsim 
destabilizálódásához és diktatúrához is vezethetett. Ezért az olyan liberális 
jogtudósok, mint V. M. Gesszen és B. A. Kisztyakovszkij, nem a hatalmi 
ágak mechanikus egyenlőségét, hanem a hatalmi funkciók megosztását 
hangsúlyozták. Az orosz liberálisok felfogásában először a parlament je-
lent meg a demokrácia alapismérveként. A XIX. és a XX. század fordulóján 
a demokratikus rezsimet a parlamenti rendszerrel azonosították, amelynek 
módozatai az alkotmányos monarchia és a parlamenti köztársaság lehettek. 
A kormányzati formában pedig, Csehszlovákia és a Weimari Köztársaság 
1918-as, illetve 1919-es alkotmánya mintájára, az elnöki köztársaság került 
előtérbe. Medusevszkij hangsúlyozza, hogy a világháború utáni Európa át-
meneti rendszereit az alkotmányjogi párhuzamosság jellemezte. A forradal-
mi válság idején az orosz liberálisok az egypárti diktatúrával szembeállítva 
nem zárták ki az erős elnöki rendszer, sőt a személyi diktatúra létrejöttének 
lehetőségét sem. Másként értékelték a jog fölé helyezkedő, azzal nem kor-
látozható osztály-(valójában párt-) diktatúrát és az egyes alkotmányos jogo-
kat ideiglenesen szűkítő, ún. status quo diktatúrát.

Medusevszkij hangsúlyozza, hogy Oroszországban a XX. század végén, 
éppúgy mint az elején, a gyenge parlament és az erős államfői hatalom alkot-
mányos rendszere jött létre. Az 1993-ban bevezetett vegyes, elnöki rendszer 
a parlament státuszát és az államfő jogait illetően sokban emlékeztetett az 
Oroszországi Birodalom 1906-os alaptörvényeire. Az 1993. évi alkotmány 
az orosz történelemben először rögzítette jogilag a hatalommegosztás elvét. 
A teljes értékű parlamenti-elnöki rendszer helyreállítása az orosz liberaliz-
mus logikájának felel meg. Ma is időszerű továbbá az átmeneti korok duális 
alkotmányjogi rendszere történetének és alkotóelemeinek összehasonlító 
historiográfiai vizsgálata. Medusevszkij hangsúlyozza, hogy a központi 
és a helyi igazgatás és az önkormányzatok kezdettől a liberális tematika 
fókuszában álltak. Már az első liberális szervezetek kiemelték a zemsztvo-
hagyományok fontosságát. 1906-ban a Kadet Pártban kidolgozták a helyi 
közigazgatás reformterveit, amelyek azután 1917 februárjában az Ideigle-
nes Kormánynak iránytűül szolgáltak. Medusevszkij kiemeli, hogy a kor-
mányzók feletti társadalmi és jogi kontroll erősítése, a vidéki hivatalnokság 
tevékenységének ésszerűsítése, erkölcsi és szakmai szintjének emelése és 
a törvényesség betartása ma is aktuális feladatok. A liberalizmus logikáját 
követve bővíteni kell a társadalmi pluralizmus garanciáit, meg kell oldani 
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a föderalizmussal és a bikameralizmussal kapcsolatos kérdéseket, a vegyes 
elnöki-parlamentáris rendszerrel összefüggésben át kell gondolni a parla-
ment, az államfő, a kormány és a vidéki közigazgatás jogköreit.

A szerző összegezve megállapítja, hogy a jogállamért vívott jelenlegi 
küzdelem összhangban van a klasszikus orosz liberalizmus programjával. 
Más politikai erőkkel összevetve a liberális alkotmányos reformstratégia a 
legrealistább és legpragmatikusabb. Az 1993-as orosz alkotmánnyal kap-
csolatban jól kivehető a demokratikus reformok és az autoriter jellegű ellen-
reformok ciklikus váltakozása. A nehézségek ellenére azonban a posztszov-
jet időszakban épp a liberális konstitucionalista koncepció jelenti a jövőbeli 
előrelépés zálogát.

A.N.Medusevszkij: Politicseszkaja teorija Rosszijszkovo konstitucionalizma XX veka (A hu-
szadik századi oroszországi konstitucionalizmus politikai teóriája). Rosszijszkaja Isztorija. 
2010. 1. 45–64. old.
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