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Weimar káros befolyása az osztrák alkotmányra
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Takács Péter a kortárs magyar államtan legfontosabb gondolkodója.1 Márpe-
dig az ünnepelt szavaival az „államtan történetének leggazdagabb, mai szemmel 
klasszikusnak mondható korszaka az ún. weimari köztársaság időszakára esett.”2  
A weimari viták alapjául szolgáló weimari alkotmányra azonban gyakran csak 
jogtörténeti dokumentumként tekintünk, amely leginkább az 1949-es német 
Grundgesetz ellenképe – vagyis csupán a múltban elkövetett alkotmányozási hibák 
megtestesítője, amelyeket aztán a modern alkotmányok kijavítottak (konstruktív 
bizalmatlansági indítvány, teljes körű alkotmánybíráskodás, szükség állapotok til-
tása vagy részletes szabályozása). Valójában azonban a weimari alkotmány mind  
a mai napig jelen van az európai alkotmányosságban: ugyan nincs már hatályban, 
de részben maga a német Grundgesetz (szövetségi állami hatáskörök típusai, számos 
alapjog megfogalmazása, szociális szempontok alkotmányba emelése), részben  
az 1958-as francia alkotmány (félprezidenciális rendszer, szükségrendeletek szabá-
lyozása), de leginkább az 1920-as osztrák alkotmány révén. Ebben a tanulmányban 
ez utóbbi hatásáról lesz szó, külön kiemelve az ünnepelt munkásságában3 is igen 
jelentős kelseni örökségnek a weimari átvételekkel való összjátékát.

1  Hasznos szakirodalmi tanácsokért, a kézirat kritikus átolvasásáért, illetve a témáról folytatott 
értékes vitákért köszönettel tartozom Lando Kirchmairnak, Paksy Máténak, Valerie Schwarzernek  
és Ewald Wiederinnek. A magyar változat elkészítéséhez nyújtott segítséget köszönöm Frey Dórá-
nak. A magyar termino lógia tekintetében a szöveg igazodik Szabó István munkáihoz: Szabó István:  
Az államfő jogállása a Weimari Köztársaságban, Budapest: Osiris 2000; Szabó István: Ausztria állam-
szervezete 1918–1955, Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2010.

2  Takács Péter: A weimari köztársaság korának államelmélete, Pro Publico Online 2011/2. 1.
3  Például Takács Péter: Államtan. Fejezetek az állam általános elmélete köréből – A modern állam 

és elmélet, Budapest: Corvinus 2010. 24–36; Takács Péter: Államelmélet a XX. században, Pro Publico 
Online 2011/2. 2–13.
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1. AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI ALKOTMÁNY SZÜLETÉSE  
WEIMAR ÁRNYÉKÁBAN

Az első világháborút közvetlenül követő időszak két máig legnagyobb hatású al- 
kotmánya a weimari alkotmány (1919) és az osztrák alkotmány (1920). Mindkét 
alkotmány kezdeti időszakára jellemző volt a legitimációs deficit a hazai lakosság 
körében: az elveszített világháború szimbólumai és a békeszerződések kiváltotta 
nemzeti szégyen leképeződései voltak. Mindkettő kompromisszumos jellegű volt: 
semelyik politikai erő nem volt velük maradéktalanul elégedett.4 Az osztrák al- 
kotmányt csaknem egy évvel a weimari alkotmány után fogadták el, és az osztrák 
alkotmány vitáiban többször kifejezetten utaltak a weimari alkotmány szabályai- 
ra (a szövetségi állam hatáskörét szabályozó rendelkezések egyes elemeit pedig 
szó szerint át is vették).5 Ezt a szövegszerű javaslaton dolgozó jogászok nyíltan be  
is vallották: „Az osztrák szövetségi alkotmány inkább a német birodalmi alkot-
mányt, mint a svájci és az amerikai szövetségi alkotmányt tekintette példának.”6

Ez nem elsősorban azért történt, mert a weimari alkotmányt az osztrák alkot-
mány előtt fogadták el, nem is csak nyelvi és kulturális közelség volt az oka, hanem 
leginkább az, hogy Bécsben a „nagy testvérhez” való mielőbbi csatlakozásban 
reménykedtek.7 Ez nem csupán a német nacionalista, hanem a szociáldemokrata 
erőkre is jellemző volt (Weimar kezdetben szociáldemokrata befolyás alatt állt).8

A szövegek közötti két legjelentősebb eltérést egyrészt az alapjogok, másrészt  
az államfő jogköre jelentette. Ausztriában az első világháborút követő ideológiai 

4  Stefanie Vielgut: Demokratie, Verfassung und Rechtspositivismus. Über die Entstehung und den 
Untergang der Weimarer Republik und der Ersten Republik Österreich, Wien: AV Akademiker Verlag 
2012. 34. 

5  Felix Ermacora: Die Entstehung der Bundesverfassung 1920, Wien: Braumüller 1989. II. kötet, 
74, 76 és 78; Georg Schmitz: Vorentwürfe von Hans Kelsen für die österreichische Bundesverfassung, 
Österreichische Juristen- Zeitung (1979) 85, utalva különösen a vizsgálóbizottságok (weimari alkotmány 
34. cikk) és a szövetségi állam (weimari alkotmány 61–67, 69. és 74. cikk) szabályozására. A weimari 
alkotmány 17. cikkét az arányos választási rendszerről általános, közvetlen és titkos választójoggal 
minden általános képviseleti szervbe szintén szinte szó szerint vették át (mindenekelőtt az osztrák 
alkotmány 26. cikk), lásd Ewald Wiederin: Die Weimarer Reichsverfassung im internationalen Kon- 
text, in Horst Dreier és Christian Waldhoff (szerk.): Das Wagnis der Demokratie. Eine Anatomie der 
Weimarer Reichsverfassung, München: Beck 2018. 59. 

6  Hans Kelsen, Adolf Merkl és Georg Froehlich: Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920, Wien: 
Deuticke 1922. 101. 

7  Christian Sima: Österreichs Bundesverfassung und die Weimarer Reichsverfassung. Der Einfluss der 
Weimarer Reichsverfassung auf die österreichische Verfassung 1920 bis 1929, Frankfurt am Main: Lang 
1993. 7: „Az 1918. november 12-én elfogadott az állam- és kormányformáról szóló (osztrák) törvény 
2. cikk Német-Ausztriát a Német Köztársaság részének nyilvánította. A st. germain-i államszerződés 
88. cikke viszont megtiltotta a Németországgal való egyesülést, legalábbis addig, amíg ahhoz a Nép-
szövetség hozzá nem járul.”

8  Hans Kelsen: Österreichisches Staatsrecht, Tübingen: Mohr 1923. 238. A függetlenséget főleg 
katolikus- konzervatív (korábban monarchista) erők támogatták.
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összeütközések miatt nem tudtak új alapjogi katalógusban megegyezni. Ezért 
megtartották alkotmányos rangban az 1867-es „az állampolgárok általános jogai-
ról szóló alaptörvényt” mint (klasszikus liberális) alapjogi katalógust. Weimarban 
ezzel szemben új katalógust fogadtak el, amely szociális alapjogokat is tartalmazott. 
Miközben az osztrák alkotmány 1920-as szövege tisztán parlamentáris kormány-
formát tételezett, 1929-ben az osztrák kormányformát erősen „weimarizálták”, 
vagyis egy félparlamentáris kormányformát vezettek be.9 E novella következménye  
a szövetségi elnök szerepének erősödése és egyidejűleg a parlament szerepének 
gyengülése volt, például a Nationalrat (Nemzeti Tanács, az osztrák parlament 
alsóháza) képviselői mentelmi jogának korlátozásával.10 A következő pontban lát-
hatjuk, hogy ebből a célból az osztrák alkotmány számos konkrét rendelkezését 
 módosították.11

2. AZ OSZTRÁK ALKOTMÁNY  
RÉSZLEGES „WEIMARIZÁLÁSA” 1929-BEN

A weimari alkotmány nemcsak az osztrák alkotmány 1920-as elfogadásakor ha- 
tott az osztrák alkotmányra, hanem az 1929-es nagy alkotmányreform során is, 
amelynek fő oka éppen a weimari alkotmányhoz való további közelítés, és ez- 
zel az Anschluss elő készítése volt.12 Ezen elsődleges ok mellett tartalmi okai is 
voltak az 1929-es novellának, de ezek egy részét szintén Weimarban született érvek 
inspirálták. Ez elsősorban a parlament „ túlhatalmát” érintette, amellyel szemben  
a hatalmi ágak elválasztása jegyében „ellensúlyt” kívántak teremteni az elnök 

9  Anton Pelinka „antiparlamentarista korszellemről” beszél az 1929-es novella kapcsán, lásd Anton 
Pelinka: Nicht schon wieder Weimar. Zur Sehnsucht nach einem starken Bundespräsidenten, Journal 
für Rechtspolitik (1994) 140. 

10  Wilhelm Brauneder: Österreichische Verfassungsgeschichte, 8. kiadás, Wien: Manz 2001. 215. 
11  Hans Kelsen: Die Verfassungsreform, Juristische Blätter (1929) 445; Hans Kelsen: Die Verfassung 

Österreichs, Jahrbuch des öffentlichen Rechts (1930) 130; Adolf Merkl: Zur Verfassungsreform. Die 
Verfassungsnovelle im Lichte der Demokratie, Juristische Blätter (1929) 469; Adolf Merkl: Der rechtli-
che Gehalt der österreichischen Verfassungsreform vom 7. Dezember 1929, Zeitschrift für öffentliches 
Recht (1931) 161. 

12  Klaus Berchtold: Die Verfassungsreform von 1929, Wien: Braumüller 1979. 
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 személyében.13 Ezek az érvek – csakúgy, mint Weimarban – részben a monarchikus 
elv utánérzését jelentették.14

Az osztrák alkotmány eredeti, 1920-as szövegében a Nationalrat (alsóház) csak 
saját magát oszlathatta fel, törvény által. Az 1929-es osztrák alkotmánynovella 
szerint viszont a szövetségi elnök is feloszlathatta a Nationalratot (ezt a német 
birodalmi elnöknek a  weimari alkotmány 25. cikkelye szerinti hasonló hatásköre 
ihlette).15

Az osztrák alkotmány eredeti, 1920-as szövege szerint a szövetségi elnököt  
a Bundesversammlung (Szövetségi Gyűlés, vagyis az alsóház és a felsőház közös 
ülése) választotta 4 évre, az egyszeri újraválasztás lehetőségével (osztrák alkotmány  
60. cikkely (1) bek.). Az 1929-es novellával viszont bevezették a közvetlen választást, 
és 6 évre hosszabbították a mandátumot. Ezt a változást is a weimari alkotmány  
41. cikkelye inspirálta, amely szerint a birodalmi elnököt a birodalom népe közvet-
lenül választotta 7 évre.16

Az osztrák alkotmány eredeti, 1920-as szövege szerint csak a Nationalrat ment-
hette fel a kormányt (és a szövetségi kancellárt egyedül a Nationalrat választotta). 
Az 1929-es  novellával – a weimari alkotmány 53-54. cikkelye hatására – a szövetségi 
elnök hatáskört kapott a kancellár elmozdítására. Ezzel kettős felelősséget vezettek 
be, mert a kormányt továbbra is meg lehetett dönteni bizalmatlansági indítvánnyal 
a Nationalratban. A hadsereg főparancsnoksága 1920-ban a Nationalrat elnökének, 
1929 után weimari mintára az osztrák szövetségi elnök kezében volt. Az osztrák 
alkotmány 1920-as szövegváltozatából teljesen hiányoztak a rendkívüli helyzetre 
vonatkozó hatáskörök (kivéve a Nationalrat üléseinek áthelyezését az osztrák alkot-
mány 25. cikkely (2) bek. szerint).17 A weimari alkotmány 48. cikkelyéhez hasonló 
szabályozás végül nem került bevezetésre 1929-ben Ausztriában, a szükségrende-
letek kiadásának joga mérsékeltebb formában (különösen a szövetségi kormány 

13  Így pl. a parlament abszolút hatalma elleni érveket hangoztatott Hugo Preuß, aki szerint az el- 
nök közvetlen választása lehetőséget teremt az elnök számára, „hogy ellensúlyt képezzen a pártok 
csatározásaival és napi intrikáikkal szemben, és velük szemben érvényre juttassa a politikai élet nagy 
alapkérdéseit. Ha az elnököt közvetlenül a nép helyett a Reichstag választaná, az parlamentáris demok-
rácia helyett korlátlan parlamenti abszolutizmust eredményezne.” Hugo Preuß: Gesammelte Schrif-
ten, Tübigen: Mohr Siebeck 2008. 4. kötet, 109. A weimari alkotmány demokrácia- koncepciójához 
(„parlamentarizmus ellensúlyokkal”) lásd Christoph Gusy: 100 Jahre Weimarer Verfassung. Eine gute 
Verfassung in schlechter Zeit, Tübingen: Mohr Siebeck 2018. 118. Az akkori osztrák jogtudományi 
vitákhoz, számos utalással Weimarra lásd Gernot D. Hasiba: Die zweite Bundes- Verfassungsnovelle von 
1929, Wien: Böhlau 1976. 78. 

14  Kurt Strele: Rechtsstaat und Demokratie im neuen Österreich, Innsbruck: Wagner 1931. 58. 
15  Sima: Österreichs Bundesverfassung und die Weimarer Reichsverfassung. Der Einfluss der Weima-

rer Reichsverfassung auf die österreichische Verfassung 1920 bis 1929. 139. 
16  Uo. 193. 
17  Bernd Wieser, Art 25 B-VG, in Karl Korinek et al (szerk.): Bundesverfassungsrecht, 1. változat, 

Wien: Verlag Österreich, 1999. 1. margószám.



az osztrák szövetségi alkotmány (1920) és a weimari alkotmány (1919) 125

javaslattételi joga és ellenjegyzése az osztrák alkotmány új 18. cikkely (3)-(5) bek. 
szerint) viszont igen.

A szövetségi elnök népszavazással történő leváltásának 1920-ban még hiányzó 
lehetőségét (a weimari alkotmány 43. cikkely (2) bek. mintájára, helyenként azt  
szó szerint átvéve)18 szintén bevezették (osztrák alkotmány 60. cikkely (6) bek.):

„A szövetségi elnök – népszavazás által – megbízatási idejének lejárta előtt  
is elmozdítható hivatalából. A népszavazást a kibővített Szövetségi Gyűlés 
rendelheti el. A kibővített Szövetségi Gyűlést ezen célból a szövetségi kancellár 
köteles összehívni, ha a Nationalrat (Nemzeti Tanács) erre vonatkozó határo- 
zatot hoz. A Nationalrat ilyen tárgyú határozatához az összes képviselő lega-
lább felének jelenlétében a leadott szavazatok kétharmada szükséges. A Natio-
nalrat ilyen tárgyú határozata a szövetségi elnököt hivatalának gyakorlásában 
felfüggeszti. Amennyiben a népszavazás az elmozdítást elutasítja, azt újravá-
lasztásnak kell tekinteni, és a Nationalrat feloszlatását [29. cikkely (1) bekezdés] 
vonja maga után. A szövetségi elnök teljes megbízatási ideje azonban a tizenkét 
évet ebben az esetben sem lépheti túl.”

Ausztria kormányformája 1929-ig egyértelműen parlamentáris volt. Az 1929-es 
novella után a kormányforma a weimari alkotmány hatása nyomán félprezidenciális 
lett,19 bár a politikai gyakorlatban az elnöki hatáskörökkel nem éltek („visszafogott 
joggyakorlás”).20 A weimari alkotmány hatására az addig jogilag világosan elhatárolt 
hatáskörök helyett „a kancellár, az alkancellár és a szövetségi elnök közötti hatalmi 
konkurencia […] került be az osztrák alkotmányba”.21

Az alkotmányos monarchiában az államfői hatalom volt a végső garancia a 
népszuverenitással szemben.22 A weimari modell, amelyet 1929-ben Ausztria is 
átvett, a monarchia ezen elvének utánérzése, és ezzel inkább gyengítette, mint 
erősítette a népszuverenitást. Hans Kelsen már 1919-ben találóan a következőt írta  

18  Weimari alkotmány 43. cikk (2) bek.: „A birodalmi elnököt hivatali idejének lejárta előtt a Reich-
stag indítvány alapján népszavazással mozdítható el. A Reichstag határozatához kétharmados többség 
szükséges. A határozat akadályozza a birodalmi elnököt hivatala további gyakorlásában. Az elnök 
elmozdításának elutasítása a népszavazáson újraválasztásnak minősül, és a Reichstag feloszlatását 
vonja maga után.”

19  Wolfgang C. Müller: Austria: The ‘Authority in Reserve’ Presidency, in Robert Elgie (szerk.): 
Semi- Presidentialism in Europe, Oxford: Oxford University Press 1999. 22. 

20  David Wineroither: Bundespräsident und Bundeskanzler: Konsens, Konflikt oder Neutralität?, 
Österreichisches Jahrbuch für Politik (2006) 603. 

21  Manfried Welan: Präsidialismus oder Parlamentarismus? Demokratiepolitische Perspektiven, in 
David F. J. Campbell et al. (szerk.): Die Qualität der österreichischen Demokratie. Versuche einer Annä-
herung, Wien: Opladen 1996. 59. 69. 

22  Sima: Österreichs Bundesverfassung und die Weimarer Reichsverfassung. Der Einfluss der Weima-
rer Reichsverfassung auf die österreichische Verfassung 1920 bis 1929. 228. 
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a végrehajtó és a törvényhozó hatalom viszonyáról (az igazságszolgáltatás kérdése 
ebben az írásban nem kerül tárgyalásra):23

„…a népszuverenitás politikai gondolata, amennyiben egy képviseleti demok-
ráciában megvalósul, nehezen egyeztethető össze a végrehajtó hatalomnak  
a törvényhozó parlamenttől való elválasztásával […]. Természetesen elképzel-
hető volna, hogy közvetlen választással a törvényhozás és a közigazgatás cél-
jára két külön szervet alakítsanak. Az elnöki köztársaságban, ahol az államfőt 
csakúgy, mint a törvényhozó testületet a nép választja, ez a gondolat meg-
valósult. Ennyiben éppen a hatalmi ágakat messzemenően elválasztó elnöki 
köztársaságban – mint például az Amerikai Egyesült Államokban – mutatko-
zik meg a hatalmi ágak elválasztása és a népszuverenitás elve közötti ellentét.  
A hatalmi ágak elválasztása, ha szándékában nem is, eredményében azt jelenti, 
hogy a törvényhozó szerv, amelyben e szerv nagy létszáma miatt a nép egy-
általán képviselve lehet, semmiképpen sem érvényesítheti saját felsőbbségét. 
Ha a végrehajtó hatalmat egy uralkodóra bízzák, akkor ő egyenrangú, illetve 
esetleg akár fölérendelt hatalomként áll szemben a törvényhozásban részt vevő 
népképviselettel. A hatalmi ágak elválasztásának politikai axiómája nem utol-
sósorban azért jött létre, hogy az abszolutizmusból az alkotmányosság korlátai 
közé szorított uralkodó számára biztosítsák a túlsúlyt a nép parlamentben 
koncentrálódó hatalmával szemben. Kétségtelenül a monarchikus elv tudatos 
vagy tudat alatti utánérzése, ha az úgynevezett elnöki köztársaságban a végre-
hajtó hatalmat az elnökre ruházzák, akit nem a népképviselet, hanem közvet-
lenül a nép választ, és ha más módon is biztosítják a végre hajtó hatalommal 
felruházott elnök függetlenségét a népképviselettől. Akármilyen paradoxnak  
is tűnik elsőre, az elnök nép általi közvetlen választása a nép szuverenitás elvé-
nek inkább gyengítését, mint erősítését jelenti.”

3. KÜLÖNBSÉGEK AZ 1929 UTÁNI  
OSZTRÁK ALKOTMÁNY ÉS A WEIMARI ALKOTMÁNY KÖZÖTT

A weimari alkotmány és az eredeti 1920-as osztrák alkotmány közötti valószínűleg 
legfontosabb különbséget a demokráciafelfogás jelentette. Az osztrák alkotmány 
1929-es novellája éppen ezt a különbséget adta fel.

Az ezen kívül fennálló különbségeket inkább az elfogadás körülményei indokol-
ták. Így Ausztriában az ideológiai ellentétek miatt eltekintettek a preambulumtól, 

23  Hans Kelsen: Die Organisation der vollziehenden Gewalt Deutschösterreichs nach der Gesetzge-
bung der konstituierenden Nationalversammlung, Zeitschrift für öffentliches Recht (1919) 53. 
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és – ahogy már említettük – nem alkottak új alapjogi katalógust sem, hanem az 
1867-es, az állampolgárok általános jogairól szóló alaptörvényhez nyúltak vissza. 
Ezenfelül is volt azonban néhány különbség az 1929 utáni osztrák alkotmány és  
a weimari alkotmány között, amelyek túlélték az 1929-es „weimarizálást”. Ezeket a 
különbségeket tudatosan tartották meg, és legtöbbjük legalább részben egybeesik 
Hans Kelsen elméleti álláspontjával.24

Az osztrák alkotmányszöveg 1929 után sem tartalmazza a weimari alkotmány 
1. cikkelyének megfogalmazást, amely szerint: „Az államhatalom forrása a nép.” 
Az osztrák alkotmány ugyanezt a meghatározást alkalmazza, de a hatalmi ágak 
elválasztásának hagyományos terminológiája nélkül: „Minden jog a néptől ered” 
(osztrák alkotmány 1. cikkely). Ez megfelel Kelsen álláspontjának, aki szerint  
az állam egyet jelentett a jogrendszerrel. Következésképpen nem létezhet a jogon 
kívüli hatalom sem.25

A weimari alkotmány alapvetően Montesquieu hármas tagolásán alapszik.26  
Az osztrák alkotmány rendszerében viszont „Harmadik főrész: a szövetségi vég-
rehajtó hatalom” szerepel, és azon belül „A. A közigazgatás” ill. „B. A bíráskodás”.  
Ez azt jelenti, hogy a „ végrehajtás” gyűjtőfogalom magában foglalja a közigazga-
tást és a rendes bíráskodást is. Ennek oka a hatalmi ágak elválasztásának új elmé-
lete, amely a tiszta parlamentarizmus következménye. A joglépcsőelmélet szerint  
a demokráciát megtestesítő törvényhozásnak a másik két hatalmi ág (a végrehaj-
tás és az igazságszolgáltatás, egymástól elválasztva)27 egyformán alárendelt, mivel 
a végrehajtás és az igazságszolgáltatás jogi aktusai érvényüket a törvényekből 
nyerik. Ez végső soron azt jelenti, hogy valójában csak két fő hatalmi ág létezik:  
a törvényhozás és a végrehajtás. A végrehajtáson belül azonban a közigazga- 
tás és az igazságszolgáltatás egymástól elválasztva működnek.28 Ez a parlament 

24  Jakab András: Az európai alkotmányjogi gondolkodás két szembenálló paradigmája: Ausztria és 
Németország, in Chronowski Nóra és Petrétei József (szerk.): Ádám Antal emlékkönyv, Pécs: PTE ÁJK 
2010. 127 skk.

25  Hans Kelsen: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, 
Tübingen: Mohr 1911. Ehhez lásd még Theo Öhlinger: Hans Kelsen und das österreichische Bundes-
verfassungsrecht [előadás a „Die österreichischen Einflüsse auf die Modernisierung des japanischen 
Rechts” konferencián, Bécs, 2003. március 20.], 2 <www.univie.ac.at/staatsrecht-oehlinger/php/get.
php?id=143>; Ewald Wiederin: Österreich, in Armin von Bogdandy, Pedro Cruz Villalón és Peter M. 
Huber (szerk.): Ius Publicum Europaeum, Heidelberg: Müller 2006. I. kötet, 389.

26  Hogy a birodalmi elnök a weimari alkotmány értelmében tekinthető-e a negyedik hatalmi ágnak, 
pouvoir neutre-nak (Benjamin Constant-i értelemben), itt nem válaszolható meg. Ehhez a vitához lásd 
Carl Schmitt: A birodalmi elnök mint az alkotmány őre [1931], ford. Cserne Péter, in Takács Péter 
(szerk.):  Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, Budapest: Szent István Tár-
sulat 2003. 260, és Hans Kelsen: Ki legyen az alkotmány őre? [1931], ford. Fodor Bea és Jakab András, 
uo. 289 és kk.

27  Osztrák alkotmány 94. cikk (1) bek.: „Az igazságszolgáltatást a közigazgatástól minden szinten 
el kell választani.”

28  Theo Öhlinger: Der Stufenbau der Rechtsordnung, Wien: Manz 1975. 29. 
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 hangsúlyosan domináns szerepét jelenti a két másik hatalmi ággal szemben  
(az államhatalmi ágak hierarchiájának elmélete).29

Az alkotmánybíráskodásnak az osztrák alkotmányban megtalálható világos és 
részletes szabályozása (többségében egyenesen Hans Kelsen tollából), beleértve 
a törvények felülvizsgálatát (osztrák alkotmány 140. cikkely), hiányzik a weimari 
alkotmányból. Az a rendelkezés, hogy az alkotmánymódosításokat kifejezetten 
ilyenként meg kell nevezni (osztrák alkotmány 44. cikkely (1) bek.) szintén hiány-
zott a weimari alkotmányból (weimari alkotmány 76. cikkely). Az alkotmánynak  
az osztrák alkotmány 44. cikkely (2) bek. szerinti többszintűsége (ti. a különö-
sen jelentős alkotmánymódosítások népszavazással megerősítendő az eljárás, ma 
osztrák alkotmány 44. cikkely (3) bek.) szintén ismeretlen volt Weimarban.

Ausztriában ezen kívül sohasem létezett a weimari alkotmány 13. cikkely (1) be- 
kezdéséhez („A birodalmi jog a tartományi jog felett áll.”) hasonló rendelkezés:  
az alkotmányozó néhány kivétellel minden hatáskört vagy szövetségi, vagy tarto-
mányi hatáskörként szabályozott (az ún. kizárólagosság elve, vagyis párhuzamos 
hatáskörök hiánya). Az osztrák alkotmány ezenfelül főszabályként az úgynevezett 
közvetett szövetségi igazgatást vezette be: a szövetségi államnak alapvetően nem 
lehet saját közigazgatása a tartományokban, csak ha azt az alkotmány kifejezetten 
megengedi (osztrák alkotmány 102. cikkely). A weimari alkotmány 14. cikkelye 
szerint ellenben egyszerű birodalmi törvénnyel is fel lehetett állítani szövetségi igaz-
gatási szerveket a tartományokban. Az osztrák alkotmány szabályozása a tartomá-
nyok lényegesen erősebb pozícióját eredményezte, amelyet jogilag (bár gyakorlatilag 
kevésbé) a centralizációs tendenciák elleni védelemnek is tekinthetünk.

4. KÉT BUKÁS TÖRTÉNETE

Az első Osztrák Köztársaság bukásának szimbolikus eseménye a bécsi Igazságügyi 
Palota felgyújtása 1927-ben – amely azonban az 1933-as Reichstag-tűzzel szemben 
nem vált a diktatúra bevezetésének indokává, inkább csak a demokrácia erodáló-
dásának egyik tünete volt. A politikailag és ideológiailag erősen polarizált környe-
zetben felmentették egy önkéntes paramilitáris alakulat három tagját, akik Burgen-
landban, egy szociáldemokratákkal történt összecsapás során lelőttek két embert 
(ún. schattendorfi ítélet). Ennek hatására erőszakos tüntetések kezdődtek Bécsben 
a bírósági ítélet ellen, amelynek során a bécsi Igazságügyi Palotát is felgyújtották.30

29  Uo. 30. 
30  Walter Goldinger: Der geschichtliche Ablauf der Ereignisse in Österreich 1918-1945, in Hein-

rich Benedikt (szerk.): Geschichte der Republik Österreich, Wien: Verlag für Politik und Geschichte  
1954. 147; Oskar Lehner: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Mit Grundzügen der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 4. kiadás, Linz: Trauner Verlag, 2007. 287; Walter B Simon: Öster-
reich 1918–1938, Wien: Böhlau 1984. 106. 
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Ausztriában az első köztársaság törvényhozását 1933-ban egy joghézag és jogtala-
nul alkalmazott erőszak kombinációjának segítségével iktatták ki (a Nationalrat ún. 
önfeloszlatása).31 A Nationalrat szűk többségi viszonyai miatt a Nationalrat mind- 
három elnöke egyszerre lemondott tisztségéről (hogy részt vehessenek a szava- 
záson). Ezt követően a szövetségi kormány kihirdette a Nationalrat önfeloszlatását, 
és ezzel egyidejűleg rendőri erővel (jogszerűtlenül) megakadályozta annak újbóli 
összehívását.

Ugyan az osztrák alkotmányban 1929-ig nem létezett a weimari alkotmány 
48. cikkelyéhez hasonló szükségrendelet-alkotási jog, az első világháborús úgyne-
vezett hadigazdálkodási felhatalmazási törvényt (HGFT, 1917. VII. 24-i törvény, 
RGBl 307) az alkotmányos gyakorlatban hasonló célokra használták a Nation- 
alrat „önfeloszlatása” után. Ez a törvény felhatalmazta a kormányt „a háború által 
okozott rendkívüli körülmények időtartama alatt a gazdasági élet támogatása és 
újjászervezése, a gazdasági károk elhárítása és a lakosság élelmiszerekkel és más 
szükségleti cikkelyekkel való ellátása érdekében szükséges intézkedéseket rendeletileg 
megtenni.” Ezeknek a rendeleteknek tehát legalábbis közvetve gazdasági célzatúnak 
és „a háború által okozottnak” kellett volna lenniük. Nagyon tág értelmezés révén 
azonban a törvényt 1933-ban is alkalmazni kezdték.32 A Dolfuß-kormány ilyen 
HGFT-rendeleteivel korlátozták 1933-ban jelentősen a véleménynyilvánítás, a sajtó 
és a gyülekezés szabadságát,33 módosították az Alkotmánybíróságról szóló tör-
vényt (ezzel gyakorlatilag megbénítva az Alkotmánybíróságot).34 Egy évvel később, 
 1934-ben az új hivatásrendi- autoriter alkotmányt is első körben erre a jogalapra 
hivatkozva (vagyis HGFT-rendeletként) fogadták el.35

Mind a weimari köztársaság, mind az első Osztrák Köztársaság körülbelül más- 
fél évtized után, nagyjából egy időben bukott meg 1933-ban. A bukást mindkét 
országban akkor is és ma is jogszerűtlennek (vagyis alkotmánysértőnek) tekintették, 
ami azonban a gyakorlati eredményen nem változtatott.36 Ausztriában 1934-ben 

31  Susanne Janistyn-Novák: Vorwort, in Parlamentsdirektion (szerk.): Staats- und Verfassungskrise 
1933, Wien: Böhlau 2014. 7.

32  Walter B Simon: Österreich 1918-1938. 147; Wilhelm Brauneder: Österreichische Verfassungs-
geschichte. 234.

33  Walter B Simon: Österreich 1918–1938. 153. 
34  Wilhelm Brauneder: Österreichische Verfassungsgeschichte.233., Klaus Berchtold: Verfassungs- 

geschichte der Republik Österreich. 1. kötet: 1918–1933. Fünfzehn Jahre Verfassungskampf, Wien: Sprin-
ger 1998. 752. 

35  Alfred J. Noll és Emmerich Tálos: Streit um Worte oder Streit um die Sache? Zu Ludwig Adamo-
vich´ Das autoritäre System 1933 – 1938 zwischen Rechtsbruch und Gewissensentscheidung, Journal 
für Rechtspolitik (2015) 278. Az 1934-es alkotmányt nem sokkal később a Nationalrat is elfogadta,  
de ez is súlyos eljárási szabály szegésekkel, vagyis ismét jogtalan módon történt.

36  Gerhard G. Senft: Im Vorfeld der Katastrophe. Die Wirtschaftspolitik des Ständestaates. Österreich 
 1934–1938, Wien: Braumüller 2002. 18; Rudolf Machacek: 80 Jahre B-VG – 80 Jahre VfGH. 150 Jahre 
RA- Kammer für Wien und NÖ. Aus Anlass des 60. Geburtstages von Univ.-Prof. Dr. Karl Korinek, 
Vize- Präsident des VfGH, Anwaltsblatt (2000) 652; Theo Öhlinger, Harald Eberhard: Verfassungsrecht, 
11. kiadás, Wien: Facultas 2016. 46. 
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tekintélyelvű- hivatásrendi rezsimet vezettek be, amelyet hangsúlyozottan katolikus37 
és konzervatív-autoriter alternatívának tekintettek a nemzetiszocialista Németor-
szághoz való csatlakozás helyett.38 1938-ban végül a két állam Ausztriának Német-
országhoz való csatlakozásával (Anschluss) egyesült.39

Az első Osztrák Köztársaság bukásának okaiként általában a gazdasági világvál-
ságot,40 a nemzetközileg elvárt takarékossági intézkedéseket (népszövetségi kölcsön 
[az 1932-es ún. „Lausanne-i jegyzőkönyv” alapján, BGBl 1933/12]),41 a hiányzó 
demokratikus kultúrát,42 valamint a politikai élet polarizálódását és militarizáló-
dását (amely 1934-ben gyakorlatilag polgárháborúhoz vezetett) szokták említeni.43 
Mindezek a jelenségek hasonló módon megvoltak a weimari köztársaságban is.

5. AZ ÖRÖKSÉG

A weimari alkotmányt a nemzetiszocializmus kezdetével formálisan nem helyez-
ték hatályon kívül; az osztrák alkotmányt viszont a hivatásrendi alkotmány- 
nyal 1934-ben (ún. „májusi alkotmány”, amellyel az „Osztrák Köztársaság” hiva-
talos elnevezést „ Osztrák  Szövetségi Államra” cserélték)44 formálisan is hatályon 

37  A katolikus egyházról, mint „az uralom hordozójáról és az ideológia szállítójáról” lásd Ernst 
Hanisch: Der Politische Katholizismus als ideologischer Träger des „Austrofaschismus, in Emmerich 
Tálos, Wolfgang Neugebauer (szerk.): „Austrofaschismus“. Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur 
1934–1938, 3. kiadás, Wien: Verlag für Gesellschaftskritik 1984. 53. 

38  Ludwig Adamovich: Das autoritäre System 1933–1938 zwischen Rechtsbruch und Gewissensent-
scheidung, Journal für Rechtspolitik (2015) 126. 

39  Ulrich Kluge: Der österreichische Ständestaat 1934–1938, Wien: Verlag für Geschichte und Poli-
tik, 1984; Wolfgang Putschek: Ständische Verfassung und autoritäre Verfassungspraxis in Österreich 
1933–1938, Frankfurt am Main: Peter Lang 1993; Ewald Wiederin: Christliche Bundesstaatlichkeit auf 
ständischer Grundlage: Eine Strukturanalyse der Verfassung 1934 in Reiter-Zatloukal et al (szerk.): 
Österreich 1933–1938, Wien: Böhlau, 2012. 31. 

40  Hans Kernbauer, Eduard März és Fritz Weber: Die wirtschaftliche Entwicklung, in Erika Wein-
zierl, Kurt Skalnik (szerk.): Österreich 1918–1938. Geschichte der Ersten Republik, Graz: Styria 1983. 
1. kötet, 33; Gerhard G Senft: Im Vorfeld der Katastrophe. Die Wirtschaftspolitik des Ständestaates. 
Österreich 1934–1938. 47; Walter Goldinger: Der geschichtliche Ablauf der Ereignisse in Österreich 
1918–1945. 191. 

41  Oskar Lehner: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Mit Grundzügen der 
 Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 282., Gerhard G Senft: Im Vorfeld der Katastrophe. Die Wirtschaftspo-
litik des Ständestaates. Österreich 1934–1938. 37; Klaus Berchtold: Verfassungsgeschichte der Republik 
Österreich. 1. kötet: 1918–1933. Fünfzehn Jahre Verfassungskampf. 350.

42  Ludwig Adamovich: Das autoritäre System 1933–1938 zwischen Rechtsbruch und Gewissen-
sentscheidung 126. 

43  Ludwig Adamovich, Bernd-Christian Funk, Gerhart Holzinger és Stefan Leo Frank: Österrei-
chisches  Staatsrecht, 2. kiadás, Wien: Verlag Österreich 2011. 80. 

44  Heinz Fischer: Festvortrag „100 Jahre Republik – 100 Jahre Justizgeschichte” Richtertag 2017, 
Österreichische Richterzeitung (2018) 24. 
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kívül helyezték.45 A nemzeti szocialista dik tatúra alóli felszabadulás után a weimari 
alkotmány nagy hatással volt a német alap törvényre (mind negatív, mind pozitív 
értelemben). Az osztrák alkotmány a második világháború után formálisan újra 
hatályba lépett. Az újonnan megjelenő „ Staatsgesetzblatt für die Republik Öster-
reich” (az Osztrák Köztársaság Állami Lapja) első számában (1945. május 1.) kihir-
dették a függetlenségi nyilatkozatot, amely (máig) az 1945 utáni osztrák jogrendszer 
alapja. A preambulum deklarálta az osztrák áldozatelméletet (amely szerint Ausztria 
csupán áldozata volt a német nemzetiszocializmusnak, és nem terheli felelősség  
a második világháborúért). A nyilatkozat ezen felül többek között a következő ren-
delkezéseket tartalmazta:

I. cikkely: A demokratikus Osztrák Köztársaság helyreállt, és azt az 1920-as 
alkotmány szellemében kell kialakítani.
II. cikkely: Az osztrák népre 1938-ban rákényszerített Anschluss semmis.

Ausztriában a második világháború után egyszerűen újra hatályba léptették a ko- 
rábbi 1920/29-es alkotmányt (amely máig Ausztria alkotmánya), tehát nem fogad-
tak el új alkotmányt. Mindezt többek között azért, „mert annak tartalmára mind  
a szövetségesek, mind a kommunisták hatással lehettek volna. Ezen kívül ez azért  
is logikus volt, mert a második elveszített háború után az 1920-as osztrák alkotmá-
nyon kívül nem sok mindenre lehetett volna alapozni a demokratikus osztrák identi-
tást”.46 A visszaállítandó állapot dátumának az 1945-ös alkotmányátvezetési törvény 
1 cikkelye értelmében az osztrák alkotmány esetében 1929-et (vagyis a részleges 
„weimarizálás” utáni állapotot) választották.47 Így a weimari alkotmány hatása máig 
tovább él az osztrák alkotmány egyes rendelkezéseiben. Az  1929-ben bevezetett 
weimari eredetű sebezhetőség máig aggodalomra ad okot az osztrák alkotmányjog- 
tudományban.48 Mindez eddig azért nem vezetett jelentősebb  alkotmánypolitikai 

45  Derogálja az 1934-es alkotmány 181. cikke, ill. az 1934. június 19-i szövetségi alkotmánytörvény 
a hivatás rendi alkotmányra való áttérésről (Alkotmányos átmeneti törvény 1934) 1. és 56. §.

46  Ewald Wiederin: Denken vom Recht her. Über den modus austriacus in der Staatsrechtslehre, 
in Helmuth Schulze-Fielitz (szerk.): Staatsrechtslehre als Wissenschaft, Berlin: Duncker & Humblot, 
2007. 293, 312. 

47  Az egyszerű törvények esetében a visszaállítás időpontja 1933 volt, lásd az alkotmány-átvezetési 
törvény 1. cikkét (AÁT, teljes címe: Alkotmánytörvény a Szövetségi Alkotmány újbóli hatálybalépésé-
ről az 1929-es szöveggel) (StGBl. 1945/4. 7). Korábbi időpont olyan politikusok felelősségét eredmé-
nyezte volna, akikre a második világháború utáni újjáépítésben szükség volt. Másrészt gyakorlati jog-
technikai problémákat is okozott volna, amelyeket meg kívántak előzni. Lásd pl. Ludwig Adamovich: 
[cím nélkül] in Nikolaus Grass (szerk.): Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart 
in Selbstdarstellungen, Innsbruck: Wagner, 1952. 18; Ewald Wiederin: Einheitsstaat oder Bundesstaat? 
Diskurse und Entscheidungen 1945, in Martin P Schennah (szerk.): Rechtshistorische Aspekte des Föde-
ralismus, Wien: Verlag Österreich, 2015. 189. 

48  Theo Öhlinger, Maximilian Steinbeis: Das wäre wohl so etwas wie eine Verfassungskrise [interjú], 
 VerfBlog, 2016/4/25, [https://verfassungsblog.de/das-waere-wohl-so-etwas-wie-eine-verfassungsk-
rise/].
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problémákhoz, mert a mindenkori szövetségi elnökök a gyakorlatban önkorlátozás-
sal éltek. A parlamentet erősen korlátozó elnöki joggyakorlás formális jogi keretei 
azonban 1929 óta adottak,49 és nincs rá garancia, hogy ezzel az önkorlátozás tartós 
marad.50 Weimar tehát a mai napig fenyegető árnyékot vet az osztrák alkotmányos 
 rendszerre.
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