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Hamberger Judit         A cseh alktományos rendszer jellemzői és problémái

A Cseh Köztársaság 1993. január 1-jén jött létre, képviseleti demokráciaként, olyan 
parlamentáris köztársasági formával, amelyben a versenyeztető többpártrendszer ér-
vényesül, és amely kétkamarás parlamenttel rendelkezik. Alkotmányát1 1992. december 
16-án fogadta el a Cseh Nemzeti Tanács (a cseh parlament), s azóta nyolcszor módosítot-
ták. A legutóbbi alkotmánymódosításnak a képviselők, a szenátorok és az alkotmánybírák 
mentelmi jogának a szűkítése volt a tárgya.2 Az alkotmánynak új cseh államot kellett meg-
alapoznia, amihez az 1920-as csehszlovák alkotmány is inspirálóan járult hozzá.

A cseh Alkotmányos rendszer jellemzői

A cseh alkotmány módosításához háromötödös többségre van szükség. Az ed-
digi nyolc módosítás nem változtatta meg az alkotmányos rendszer formáját. 
Preambuluma nem hivatkozik nemzeti jellegzetességekre, csupán a cseh és cseh-

szlovák államiság pozitív történelmi hagyományaira. Megalkotói nem nemzeti, hanem 
polgári alapokra helyezték. Egyúttal az is szempont volt, hogy ne provokáljon ki gyakori 
változtatásokat, és hogy erősen korlátozza a kormányon levő politikusokat.3 Alapvetései 
között szerepel, hogy az ország szuverén, egységes és demokratikus jogállam, és hogy 
a cseh alkotmányos jogrend része az emberi jogi alapokmány. Leszögezi, hogy az új 
Csehország a világ (és benne Európa) demokráciáinak családjába tartozik, s hogy a jog-
államiság eddig bevált elvei alapján működik. Értékrendjét tekintve egyrészt az alapvető 
emberi és polgári jogok elidegeníthetetlenségén, másrészt azon az előfeltételen alapszik, 
hogy a demokratikus jogállam alapvető tartozékai megváltoztathatatlanok. A fő alap-
elvek között szerepel, hogy a többség nézeteinek érvényesítése nem történhet a – faji, 
vallási, politikai – kisebbség érdekei ellenében. A többségi elven történő döntés kapcsán 
a 6. pontban emlegeti a politikai kisebbség védelmének elvét.

Az alkotmány a preambulum mellett nyolc fejezetből áll, és – a hármas hatalommeg-
osztásnak megfelelően – alapjaiban szabályozza a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói 
hatalmat. Meghatározza a Legfőbb Ellenőrző Hivatal (a számvevőszék), a Cseh Nemzeti 
Bank, a területi önkormányzatok és az Alkotmánybíróság legfontosabb jellemzőit és fel-
adatait.4 A végrehajtó hatalmat a kormány és a köztársasági elnök között, a törvényhozói 
hatalmat pedig a parlament két kamarája között osztja meg. A bírói hatalmat a megfelelő 
hierarchiában felépített, alkotmányosan függetlennek deklarált bíróságok gyakorolják. 
Az alkotmányosság őre az Alkotmánybíróság.

1 „Ústava České republiky” [A Cseh Köztársaság alkotmánya]. Ústavní soud, http://www.usoud.cz/
clanek/ustavacr, 1993. január 1.

2 „Sbírka předpisů” [Törvények gyűjteménye]. Sbírka předpisů České republiky, http://www.sbirka.
cz/POSL4TYD/NOVE/13-098.htm, 2013. április 25.

3 Így jellemezte az alkotmány létrehozásának szempontjait Daniel Kroupa, aki az alaptörvény 
előkészítését felügyelő bizottság három tagjának egyike volt (a másik kettő: Václav Klaus, Jan 
Kalvoda). „Kroupa: Ústava drží zdivočelé politiky na uzdě” [Az alkotmány pórázon tartja a megvadult 
politikusokat]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/206623-kroupa-ustava-drzi-zdivocele-
politiky-na-uzde/, 2012. december 9.

4 „Zákon o Ústavním soudu” [Az Alkotmánybíróságról szóló törvény]. Ústavní soud, http://www.
usoud.cz/clanek/zakon_o_US, 1993. június 16.
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A törvényhozói hAtAlom helye A pArlAment5

A cseh alkotmány által meghatározott politikai rendszer parlamentáris formá-
jú, a kormányzás a kétkamarás parlamentből, annak erőviszonyaiból indul ki. 
A kétkamarás parlamentet a társadalom által közvetlenül választott képviselők 

és szenátorok alkotják. A politikai döntés és a hatalom központja a kétkamarás parla-
ment képviselőháza, amelynek hatalmát csak a független Alkotmánybíróság korlátozza. 
A szenátus jogkörei gyengébbek, inkább a képviselőházat „felügyeli”. A törvényhozás 
folyamatában a képviselőház dominál, amely egyúttal a kormányt is ellenőrzi. A 200 fős 
képviselőházba arányos elv szerint, egyetlen fordulóban, a 81 tagú szenátusba pedig több-
ségi elv szerint, kétfordulós formában választanak képviselőt, illetve szenátort az arra 
jogosult cseh állampolgárok.6 

A hat évre megválasztott szenátorok egyharmada (27 szenátusi hely) kétévente 
cserélődik. A cseh alaptörvény a szenátust a képviselőház ellenőrző testületeként és al-
kotmányos biztosítékként, a parlamentáris rendszer stabil elemeként határozza meg. 
Az alkotmány megalkotói abból a feltételezésből indultak ki, hogy a törvények minőségét 
javítja, ha azokat a szenátus is ellenőrzi. A feloszlathatatlan szenátus megszakítás nélkül 
működik: amikor az új képviselőház még nem alakult meg, vagy éppen feloszlatták, ak-
kor is marad alkotmányos biztosíték. Ezért választják eltérő rendszerben a két kamarát. 
A szenátus elnöke kapta meg azt a jogot, hogy kihirdesse a közvetlen elnökválasztást. 
A többségi rendszerben megválasztott szenátor személyesen találkozik választóival, fele-
lős nekik, így közelebb áll hozzájuk, s ők is hozzá.

A törvényhozói mandátum szabad (azaz nem kötött, nem imperatív). Birtokosa nem 
a pártra, hanem a Cseh Köztársaságra és az alkotmányra esküszik fel, így saját legjobb 
tudása és lelkiismerete szerint dönt, nem köti semmiféle utasítás sem a pártja, sem a vá-
lasztói részéről. A gyakorlatban a képviselőket és a szenátorokat nem lehet visszahívni, 
még akkor sem, ha bűncselekményt követtek el. A képviselőháznak joga van arra, hogy 
javasolja a számvevőszék elnökének és alelnökének a személyét, a szenátus ugyanilyen 
jelölési joga pedig az Alkotmánybíróság bíráira vonatkozik.

Az alkotmány a két kamara közötti viszonyt tehát úgy szabályozza, hogy amíg a 
képviselőházat bizonyos körülmények között fel lehet oszlatni, addig a szenátus felosz-
lathatatlan. A szenátus önmagában – képviselőház hiányában és szükséghelyzetben – a 
kormány által benyújtott törvényi rendelkezéseket fogadhat el, ám azokat később, az újon-
nan felállt képviselőházban is el kell fogadtatni.7

5 A parlament alapvetését az alkotmány 15–53. paragrafusa tartalmazza.
6 Zdenka Mansfeldová – Lukáš Linek: „Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje” 

[A cseh parlament a demokratikus fejlődés második évtizedében]. Sociologický časopis, No. 8. (2009). 
http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=309.

7 Petra Měšťánková: „Moc zákonodárná” [A törvényhozói hatalom]. Právnická fakulta, http://www.
pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Kapitola_5_Moc_zakonodarna.doc. 
Letöltés ideje: 2013. június 30. Karel Vodička: „Parlament”. In: Politický systém České republiky. 
Historie a současnost [A Cseh Köztársaság politikai rendszere. Története és jelenkora] (szerk. Karel 
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Az államfő a végrehajtó hatalom egyik birtokosa8

A cseh államfő jogkörei a parlamentáris rendszerhez képest viszonylag erősek, és 
érintik a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalmat is. Jogköreinek egyik 
részét egyedül, a másik részét a kormánnyal együttműködve gyakorolja. 

A végrehajtó hatalom9 duális rendszerű, döntő részét a kormány birtokolja, de az állam-
főnek is vannak végrehajtó hatalmi jogkörei. Például világosan meghatározott feltételek 
teljesülése esetén, az alkotmányban lefektetett körülmények között feloszlathatja a kép-
viselőházat. Az államfő hirdeti ki a választásokat a két kamarába, és joga van ahhoz, 
hogy részt vegyen mindkét kamarának és azok bizottságainak az ülésein is, s azokon fel 
is szólalhat. (Ezt a jogot a gyakorlatban az eddigi elnökök ritkán érvényesítették, de az 
első közvetlenül választott államfő, Miloš Zeman határozottan él vele.) A köztársasági 
elnöknek minden törvényt és nemzetközi szerződést alá kell írnia. Joga van arra, hogy a 
képviselőház által elfogadott törvényeket – az alkotmányos törvényeket kivéve – újratár-
gyalásra visszaadja. Ilyenkor az alsóházban abszolút többségre van szükség ahhoz, hogy 
azok hatályba léphessenek. Az államfő és a parlament közötti viszonyra jellemző, hogy 
amíg az alsóházzal szemben vannak jogkörei, a szenátussal szemben nincsenek. Az elnö-
köt az Alkotmánybíróság és a szenátus „felügyeli”.

Az államfő és a kormány közötti viszonyban a cseh alkotmány azt írja elő, hogy a 
kabinet tagjait az elnök a kormányfő előterjesztése alapján nevezi ki és váltja le, és ők az 
elnöknek tesznek esküt. Az államfőnek íratlan joga, hogy kivételes és indokolt esetben 
megtagadhatja a miniszterelnök által javasolt személy kinevezését. A köztársaság elnöke 
kétszer választhatja ki és bízhatja meg a kormányfőt a kormányalakítással. Ha az így 
összeállított kormány kétszer nem kap bizalmat a képviselőháztól, a kormányalakításra 
vonatkozó megbízás joga a képviselőház elnökét illeti. Az államfőnek ahhoz is joga van, 
hogy a lemondott kormányt a következő kormány megalakulásáig megbízza az ideiglenes 
ügyvitellel. (Az alkotmány azonban nem szabja meg, hogy az ideiglenes ügyvitel meddig 
tarthat.) A köztársasági elnök részt vehet a kormányüléseken, és meg is beszélheti az 
ügyeket a kormány tagjaival. (Miloš Zeman ezt a jogát is határozottan érvényesíti.) Az 
államfő és a kormány közötti alkotmányos viszonyban fontos, hogy az elnök jogköreinek 
egy részében az elnöki döntés érvényességéhez a kormányfőnek vagy a kormány egyik 
tagjának az aláírása szükséges (például: a nemzetközi szerződések ratifikálása, a bírók 
kinevezése, amnesztia kihirdetése vagy kegyelem megadása, a képviselőházi és szenátusi 
választások kihirdetése).

Mindkét intézmény működésében meghatározó az államfő és a kormányfő személyisé-
ge. Különösen a külpolitikai és a biztonsági kérdésekben van szükség az együttműködésre 
közöttük. Mert bár a külpolitikát a külügyminiszter irányítja, az államot kifelé az államfő 
képviseli. Ő az állam identitásának és integritásának a képviselője kifelé és befelé egy-
aránt, de saját politikai programot nem alkothat. Az elnöki jogkör kiterjed a nemzetközi 

Vodička – Ladislav Cabada). Prága: Portál, 2003. 245–255. o.
8 A köztársasági elnök alkotmányos helyzetét az alkotmány az 54–66. paragrafusaiban szabályozza.
9 Petra Měšťánková: „Moc výkonná” [Végrehajtó hatalom]. Právnická fakulta, http://www.pf.upol.cz/

fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Kapitola_6.doc. Letöltés ideje: 2012. december 15.
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szerződésekről szóló tárgyalásra és azok ratifikálására. Rendkívüli befolyása van arra, 
hogy milyen az országról alkotott kép külföldön. Politikai szempontból kötelező érvényű 
beszédeket tart az állam nevében a legfontosabb nemzetközi szervezetekben, és nem kell 
előzetesen egyeztetnie a kormányfővel. De mivel a kormányfőnek nem kell ellenjegyez-
nie azokat, az államfő megnyilvánulásai jogilag nem kötelező érvényűek. 

A cseh alkotmány szándéka szerint az államfő elsősorban reprezentatív funkciókat 
lát el, de politikai válság idején a szerepe megnő, stabilizáló elemként működik, mivel 
ő nevezi ki és váltja le a kormányfőt és a kormány tagjait, valamint ő oszlatja fel a kép-
viselőházat. Emellett a politikai rend, rendezettség garantálója, a politikai konfliktusok 
moderátora. Jogkörei nem változtak a közvetlen elnökválasztás elfogadása és alkotmány-
ba foglalása után sem (legalábbis egyelőre).

A cseh köztársasági elnököt öt évre választják, egy személy két cikluson keresztül 
állhat az állam élén. 2013 eleje óta közvetlenül választják. Addig közvetve választották: 
a parlament két kamarájában, együttes ülésen. Az alkotmány egy választásra összesen 
három fordulót engedélyezett. A cseh elnökválasztások10 azonban, az idő előrehaladtával, 
egyre látványosabban a politikai pártok „játékszereivé” váltak. Ezért mind nehezebben, 
egyre több fordulóban, illetve többször meghirdetett újraválasztás folyamatában született 
meg a végleges döntés az államfő személyéről.

A 2012-es alkotmánymódosításig az államfő leváltása vagy lemondatása szinte le-
hetetlen volt. Az elnököt a funkciója gyakorlása közben elkövetett hibákért nem lehetett 
felelősségre vonni. Az említett ellenjegyzéshez kötött államfői jogkörök gyakorlásáért 
sem felelt és a továbbiakban sem felel, azokért a felelősséget a kormány viselte, és a to-
vábbiakban is az viseli. Eddig gyakorlatilag büntethetetlen volt. A csehek az elnöküket 
csak hazaárulásért foghatták perbe és küldhették el. Ilyen esetben a szenátus volt a vádló, 
és a vádat az Alkotmánybírósághoz kellett benyújtania, amely azután döntött a kérdés-
ben. A büntetés a hivatal elvesztése lehetett, és annak újbóli megszerzése ugyanazon 
személy számára lehetetlenné vált. (Az államfő elleni vádemelésre még nem volt példa.) 
A köztársaság elnökét a hivatali ideje alatt elkövetett bűncselekmény miatt sem lehetett 
megbüntetni soha.

A közvetlen elnökválasztás bevezetése miatt 2012-ben módosított alkotmányban 
azonban a büntetlenség mértéke megváltozott: a büntethetetlenség csak az elnöki mandá-
tum idejére szól. Elnöki ideje alatt alkotmányos panasz (vád, kereset) nyújtható be ellene 
az Alkotmánybírósághoz, amihez a szenátusnak (a képviselőházzal egyeztetve) van joga. 
Ezt azonban már nemcsak hazaárulásért teheti meg, hanem az alkotmány vagy az alkot-
mányos rend más részeinek megsértése miatt is. Sőt, a módosítás nyomán az alkotmány 
65. paragrafusa azt is meghatározza, hogy mi számít az elnök hazaárulásának: ha a köztár-
saság szuverenitása és egysége ellen, illetve annak demokratikus rendje ellen cselekszik. 
Ilyenkor az Alkotmánybíróság dönthet arról, hogy az államfő elveszíti-e a hivatalát és az 

10 Eddig összesen négy államfőválasztás zajlott le a cseh parlament két házában: 1993-ban, 1998-ban, 
2003-ban és 2008-ban. Az ötödik elnökválasztás, 2013 januárjában, kétfordulós közvetlen választás-
ként valósult meg. Csehországnak eddig három államfője volt. Az első kettő két-két ötéves cikluson 
keresztül állt az állam élén: Václav Havel 1993. márciustól 2003. márciusig, Václav Klaus 2003. már-
ciustól 2013. márciusig. A harmadik államfő (2013 márciusától) a közvetlenül megválasztott Miloš 
Zeman.
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annak ismételt megszerzésére való jogot. Az ilyen vádat a szenátus a jelen levő szenátorok 
háromötödös, a képviselőház pedig az összes képviselő háromötödös (azaz alkotmányos) 
többségének beleegyezésével fogadhatja el. Az eljárás kezdeményezője tehát a szenátus, 
de a képviselőház egyetértése is szükséges hozzá.

Ha az elnök valamilyen okból nem képes a hivatalát ellátni (ha meghal, lemond, vagy 
egyéb okok miatt, amelyekről az Alkotmánybíróság dönt), jogkörei az alkotmányban 
meghatározott módon és arányban a képviselőház (feloszlatása esetén a szenátus) elnöké-
re és a kormányfőre szállnak át. Ilyen eddig még nem fordult elő.

Az államfőnek a bírói hatalomhoz fűződő alkotmányos viszonyában az Alkotmány-
bíróságra vonatkozó jogkörök a legfontosabbak. Az államfő jelöli ki és nevezi ki annak 
tagjait, elnökét és alelnökét is, de e kinevezési jogát a szenátus korlátozhatja, mert jelölt-
jeit felülbírálhatja. Az államfőé a legfelsőbb bíróság elnökének és alelnökének, valamint 
a bíróknak a kinevezési joga is, amiben csupán a kormányfőnek vagy a kormány egyik 
tagjának az aláírása köti. A bírókat határozatlan időre nevezi ki. A köztársasági elnök 
jogaihoz tartozik a számvevőszék elnökének és alelnökének, illetve a Cseh Nemzeti Bank 
Banktanácsa tagjainak a kinevezése is.

Az államfőnek joga van kegyelmet adni, a bíróság által kiszabott büntetést törölni, sőt 
a büntetőeljárást is leállíthatja. A kegyelemadás az elnök személyes joga. Az államfő a 
fegyveres erők főparancsnoka is.

A kormány jogkörei11

A kormány a cseh alkotmányos rendszerben is a végrehajtó hatalom fő szerve. A kép-
viselőháznak felelős, így sorsa e testülettől függ, amely viszonylag könnyen 
megbuktathatja. Nincsenek erős jogkörei a parlamenttel szemben. A képviselő-

ház a kormány iránti bizalmat egyszerű többséggel, a vele szembeni bizalmatlanságot 
abszolút többséggel hirdetheti ki. Csehországban bizalmatlansági indítvány az egyes mi-
niszterek ellen nem nyújtható be, csak a kormányfővel, így az egész kabinettel szemben. 
A miniszterelnök lemondása az egész kormány lemondását jelenti. Ez azonban nem a 
konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye, mert a cseh alkotmányos rendszer 
nem írja elő, hogy a bizalmatlanság benyújtásával együtt az alternatív kormány összeté-
telét is mellékeljék.

A kormányprogramot a képviselőház egyszerű többséggel fogadja el. Ha az új kor-
mány kinevezése kétszer egymás után nem sikerül (tehát kétszer nem szavaznak neki 
bizalmat a képviselők), akkor a képviselőház beleszólhat a kormányalakításba is: a képvi-
selőház elnöke javaslatot tehet a kormányfő személyére. Ha az alsóház harmadszor sem 
szavazza meg a kormány programját, a képviselőház feloszlatható. A képviselők inter-
pellálhatnak a kormány tagjaihoz, akiknek kötelessége részt venni az érintett üléseken, 
és információt szolgáltatni a képviselőknek. A kormánnyal szemben mindkét kamarának 
joga van ajánlások, javaslatok megfogalmazására.

A cseh kormány tagjai lehetnek egyúttal képviselők vagy szenátorok is, de nem tölt-
hetnek be olyan funkciót, amely összeférhetetlen a tisztségükkel (például: a Cseh Nemzeti 

11 A kormány alkotmányos lehetőségeit az alkotmány a 67–80. paragrafusaiban határozza meg.
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Bank elnöksége, a két kamara vezető tisztségei, a parlamenti bizottságok tagsága; nem 
lehetnek államfők, bírók sem).

A kormányon belül a miniszterelnöknek erős a pozíciója. Egyedül neki van befolyása 
a kabinet személyi összetételére (az adott koalíciós szerződés keretein belül). Ő az, aki 
kiválasztja a minisztereket és dönt a leváltásukról. A kormány az ügyekről testületileg 
dönt, abszolút többséggel. Joga van arra, hogy a törvényekhez végrehajtási utasításokat 
adjon ki. Ezeket a kormányfő és a megfelelő miniszter írja alá.

A törvényhozási folyamat

A törvényjavaslatok az alsóháznak nyújtandók be, ahol ha elfogadják, továbbítják 
a szenátusnak. A képviselőház a törvénytervezetet három olvasatban tárgyal-
ja, amelyek közül a legfontosabb a második. Az alkotmány nem szabályozza, 

hogy ez a fázis milyen hosszan tartson. A kormánynak joga van ahhoz, hogy bizonyos 
esetekben arra kérje a képviselőházat, hogy a törvénytervezetet három hónapon belül 
tárgyalja meg, tehát sürgetheti a törvény tárgyalását, annak meggyorsítását. Ezt olyankor 
teheti meg, amikor a javaslat mellé csatolja a magával szemben kért bizalmi szavazást 
is. Ha ilyenkor az alsóház három hónapon belül nem dönt, az államfő feloszlathatja a 
képviselőházat. A kormánynak lehetősége van arra is, hogy a képviselőház elnöke által 
törvényhozási szükséghelyzetet hirdessen meg, amikor – rendkívüli körülmények miatt – 
a benyújtott törvényjavaslatot gyorsított folyamatban fogadják el.

A törvényhozási folyamatban a kormányt 30 napos határidő köti: ez alatt kell a benyúj-
tott tervezetről véleményt nyilvánítania. Erre a szenátusnak is ugyanennyi ideje van. Az 
alkotmányos törvények esetében a szenátust nem köti ez a határidő, de azokhoz módosító 
javaslatokat nem fogalmazhat meg: vagy egészében elfogadja, vagy egészében elutasítja 
azokat. A szenátus vétóját a képviselőháznak figyelembe kell vennie, a törvényt újra kell 
tárgyalnia, s csak abszolút többséggel fogadhatja el újra. 

Ebben a folyamatban az államfőnek is van vétójoga (a szuszpenzív vétójog), amely 
csak 15 napon belül érvényesíthető. Mind az elnöki, mind a szenátusi vétó esetén a kép-
viselőháznak abszolút többséggel kell elfogadnia az adott törvényt. Az elnök vétójoga 
azonban az alkotmányos törvényekre nem vonatkozik.

Vannak olyan törvények, amelyeket nemcsak hogy alkotmányos többséggel kell elfo-
gadni, de a háromötödös többségnek mind a képviselőházban, mind a szenátusban meg 
kell lennie. Ezek közé tartozik a választójogi törvény, a két kamara közötti érintkezést, 
valamint a szenátus ülésrendjét szabályozó törvény. Az elfogadott törvényeket a képvise-
lőház elnöke, az államfő és a kormányfő írja alá. Nemzetközi szerződések esetén mindkét 
ház külön szavaz, és az elfogadásukhoz mindkét kamara beleegyezése szükséges.
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A bírói hatalom12

A hatalommegosztás harmadik pillére a bírói hatalom.13 Fontos jellemzője, hogy 
gyakorlóit nem választják, hanem kinevezik, ezért a bíróság másként működik, 
mint a választott intézmények. A bírókat a köztársasági elnök meghatározatlan 

időre nevezi ki, s a kinevezésnek elvileg biztosítania kell a pártatlanságot. Kizárólag a 
bíróságok joga dönteni bűnről és büntetésről. Döntésükben a törvényeket és a nemzet-
közi szerződéseket kell figyelembe venniük. A törvény előtti egyenlőséget az alkotmány 
szavatolja, és a bíróság függetlenségének kötelezettségét is megfogalmazza. A kormány a 
maga befolyását – a legfelsőbb bíróság kivételével – a bíróságok vezetőinek kinevezésé-
ben, a belügyminiszter által gyakorolt jogkörön keresztül érvényesítheti. 

A bírói hatalmat négyszintű bíráskodási rendszerben – legfelsőbb bíróság (kú-
ria), amelynek székhelye Brno; felső bíróság (ítélőtábla), amelyből kettő van: az egyik 
Prágában, a másik Olomoucban; a területi (törvényszék) és járási bíróságok – gyakorol-
ják. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság saját hierarchiával rendelkezik.

Az Alkotmánybíróság14

A Brnóban székelő Alkotmánybíróság speciális bíróság, nem része a közbírósági 
rendszernek. Fő küldetése a jogrend alkotmányosságának a biztosítása. Az al-
kotmányosság őreként feladata, hogy a természetes és jogi személyek alapjogait 

védelmezze. Ezt a közbíróságok döntéseivel szemben is érvényesítheti, ha azok nincse-
nek összhangban az alkotmányos renddel. Ezért gyakorlatilag az államon belüli legutolsó 
instanciaként is szolgál, bár ennek az ellenkezőjét sokszor hangsúlyozza. Döntései ellen 
fellebbezni csak az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, Strasbourgban lehet.

Az Alkotmánybíróság 15 bíróból áll, akiket az államfő, a szenátus egyetértésével, 10 
évre nevez ki, feddhetetlen, 40 év feletti, jogot végzett, 10 éves jogi gyakorlattal rendel-
kező állampolgárok közül választva. A cseh alkotmányos rend megengedi azt is, hogy 
ugyanazt a személyt többször is megválasszák. Az alkotmánybírót csupán az alkotmá-
nyos rend (amely magában foglalja az alkotmányt és az emberi jogi alapokmányt) és az 
Alkotmánybíróság által is elfogadott nemzetközi szerződések kötik, és csak a szenátus 
beleegyezésével vonható büntetőjogi felelősségre. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezheti a törvényeket, az alkotmányos törvényeket és azok részeit, sőt az alkotmány 
passzusait is, ha azok alkotmányellenesek. De ezt csak a kész, elfogadott, kihirdetett tör-
vényekkel szemben teheti meg, azaz alapvetően utólagos normakontrollt végez; ám az 
uniós szabályok miatt módosított alkotmány korlátozott terjedelemben előzetes norma-
kontrollt is megenged.

12 A bírói hatalom alapvetését az alkotmány 81–96. paragrafusa tartalmazza.
13 Karel Vodička – Karel Šimka: „Soudní systém” [A bírói rendszer]. In: Politický systém České 

republiky…, 266–278. o.
14 Az Alkotmánybíróság alapvetését az alkotmány 83–89. paragrafusa tartalmazza.
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A válAsztási rendszer15

A cseh választójog általános, titkos, egyenlő és közvetlen. Az aktív választójog alsó 
korhatára 18, a passzívé 21 év a képviselőházba és az Európai Parlamentbe, 40 
év a szenátusba (és a köztársasági elnök sem lehet fiatalabb), s szintén 18 év a 

területi és települési önkormányzatokba. 2002 óta a külföldön élő csehek is élhetnek par-
lamenti szavazati jogukkal, de az sok akadályba ütközik (csak a nagykövetségeken lehet 
szavazni, levélben nem).

A kétnapos választások hagyományát követik: mindig péntek délután (14 és 22 óra 
között) és szombat délelőtt (8 és 14 óra között) lehet az urnák elé járulni. A választójogi 
törvény is tartalmazza, hogy a kampánynak tisztességesnek kell lennie. A kampányt a 
választások előtt két nappal be kell fejezni, a választási felmérések eredményeinek köz-
lését pedig még egy nappal korábban abba kell hagyni (ezt a szabályt nem egyformán 
alkalmazzák a különböző választásokon).

Ami a finanszírozást illeti: a 1,5%-os választási eredményt elérő pártok minden egyes 
szavazatért meghatározott összeget kapnak. 1998-ig a szavazatokért járó állami támoga-
tás 3% után járt, de ezt az Alkotmánybíróság – a pártok szabad versenyére hivatkozva – a 
felére csökkentette.

A cseh alkotmány előírja, hogy a képviselőházi választások arányos elven valósulja-
nak meg, a szenátus és az államfő megválasztásában az abszolút többségi elv érvényesül. 
Az Európai Parlamentbe, a területi és a települési önkormányzatokba szintén arányos 
elven választják a képviselőket, hogy a kisebbségi nézetek is jobban érvényesülhessenek. 
A többségi elvű választások kétfordulósak, az arányos elvű választások egyfordulósak.

Csehországban 1990 és 1995 között az 5%-os választási küszöb attól függetlenül 
érvényesült, hogy egyetlen pártról vagy többpárti koalícióról volt-e szó. 1995-ben módo-
sították a választójogi törvényt,16 és a választási koalíciók bejutási küszöbét felemelték: 
két pártét 7%-ra, háromét 9%-ra, sok pártét 11%-ra. 2000-ben újra módosítottak a beju-
tási küszöbön, azt még magasabbra tették: egy párt számára maradt az 5%, de két párt 
koalíciójánál 10%-os, három párténál 15%-os, sok párténál pedig 20%-os küszöböt ve-
zettek be. A szándék az volt, hogy minél kevesebb kis párt jusson be a parlamentbe, s így 
megakadályozzák a parlamenti erők elaprózódását. A cseh választójogi törvény szerint 
a választási listák nyitottak, a szavazónak lehetősége van arra, hogy 2-4 preferenciális 
szavazatot is leadjon.

15 Petra Měšťánková: „Volby a volební systém” [A választások és a választási rendszer]. Právnická fa-
kulta, http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Kapitola_7.doc. Letöltés 
ideje: 2012. december 15.; Ladislav Cabada: „Volební systém a chování voličů” [A választási rendszer 
és a választók viselkedése]. In: Politický systém České republiky…, 205–208. o.

16 „247/1995 Sb. Zákon ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů” [247/1995 sz., 1995. szeptember 27-én kelt törvény a Cseh 
Köztársaságban megrendezendő parlamenti választásokról és más törvények módosításáról]. Nejvyšší 
správní soud, http://www.nssoud.cz/zakony/247_1995.pdf, 2013. január 17.
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A képviselőházi választások és a területi önkormányzati választások idején 14 vá-
lasztókerületre osztják az országot. A szenátusi választásokra többségi elven, 81 
egymandátumos választókerületben kerül sor. Csehországban szinte minden évben lebo-
nyolítanak legalább egy országos választást. Ennek egyik fő oka az, hogy a szenátorok 
egyharmadát kétévenként választják, és közben egyéb választások is lezajlanak (képvi-
selőházi, települési önkormányzati, területi önkormányzati, európai parlamenti; 2013-tól 
– ötévenként – közvetlen elnökválasztás). 

A pártrendszer17

A cseh politikai pártok és mozgalmak létrejöttét és működését az 1991-es törvény18 
szabályozza. Ez kimondja, hogy a Cseh Köztársaságban szabadon létrejövő és 
szabadon versenyző többpártrendszer működik. Hangsúlyozza, hogy a politikai 

pártoknak respektálniuk kell a demokrácia alapelveit, és hogy a cseh politikai rendszer 
elveti az erőszakot, mint az érdekek érvényesítésének eszközét. Ez a kitétel a kommunista 
párttal kapcsolatban máig lezáratlan vitát indukált, mert az a programjaiban 1990 óta bol-
sevik típusú kommunista célokat és módszereket tartalmazott, amelyek között a rendszer 
megdöntése is szerepelt.

A politikai pártok finanszírozása állami és magánforrásokból is lehetséges. Az állami 
finanszírozás a választások idejének költségeit és a tevékenységért járó hozzájárulást je-
lenti. Mindegyik függ a pártnak a választásokon elért eredményétől. Állami dotációra az 
a párt jogosult, amely a választásokon eléri a már többször említett 1,5%-ot. Rendszeres 
állami hozzájárulást akkor kap, ha a képviselőházi választásokon legalább 3%-os ered-
ményt ér el. Ez utóbbin az induláshoz minden politikai szubjektumnak választási illetéket 
kell fizetnie, amit nem kap vissza, függetlenül attól, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a 
megmérettetésen.

A cseh pártrendszer 1990-től többpárti.19 A rendszerváltás elején még nagyon sok volt 
a párt; 1992-ben 8 párttal működött a cseh parlament, ami 1996-ra lecsökkent hatra, majd 
ötpártivá, tehát mérsékelten többpártivá állandósult. Ez idáig minden választási ciklusban 

17 Petra Měšťánková: „Stranický systém” [A pártrendszer]. Právnická fakulta, http://www.pf.upol.
cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Kapitola_8_Stranicky_system.doc. Letöltés ide-
je: 2012. december 15.; Ladislav Cabada: „Systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací 
procesy” [A politikai pártok rendszere és a párton belüli döntési folyamatok]. In: Politický systém 
České republiky…, 201–232. o.

18 „424/1991 Sb. Zákon ze dne 2. října 1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích” 
[424/1991. számú, 1991. október 2-án kelt törvény a politikai pártokban és politikai mozgalmakban 
való tömörülésről]. Nejvyšší správní soud, http://www.nssoud.cz/zakony/424_1991.pdf; 1991. október 
2.; Zákony pro lidi.cz, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424, 1991. november 11.

19 A csehek és a szlovákok közös államában, Csehszlovákiában 1989. november 17-edikétől számítják 
a rendszerváltást. Ettől a pillanattól kezdve a cseh és a szlovák térfélen egymástól sokban különböző 
pártrendszer formálódott ki (ami az egyik oka is volt a közös állam 1993. január 1-jével bekövetke-
zett szétválasztásának). Mivel 1969. január 1-jétől a szocialista Csehszlovákia kéttagú föderációként 
működött, volt külön cseh és külön szlovák parlamentje (nemzeti tanácsa), amelyek 1990-től a 
parlamentáris kereteket biztosították a két pártrendszer párhuzamos formálódásának. Ilyen alapon ha-
tározható meg már 1990-től a cseh pártrendszer (illetve, vele párhuzamosan, a szlovák pártrendszer).
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legalább egy új párt megjelent a képviselőházban. A legtöbbjük csupán egyetlen ciklusra, 
„egyszeri használatra” szóló párt volt. 

A rendszerváltás utáni cseh pártrendszer állandónak tekinthető, a két póluson el-
helyezkedő nagy alappártjai: a baloldalon a szociáldemokrata párt (Česká strana 
sociálně-demokratická, ČSSD) és a kommunista párt (Komunistická strana Čech a 
Moravy, KSČM), míg a jobboldalon a polgári demokrata párt (Občanská demokratická 
strana, ODS) és a kereszténydemokrata néppárt (Křesťanská a demokratická unie – 
Česká strana lidová, KDU–ČSL). Megjegyezendő azonban, hogy a kereszténydemokrata 
néppárt a legutóbbi, 2010-es képviselőházi választások alkalmával – a rendszerváltás óta 
először – korrupciós és generációs okok miatt kiesett. Addig ez a kis párt volt az, amely 
mind a jobboldal, mind a baloldal számára elfogadható koalíciós partner volt, így gyakran 
volt a „mérleg nyelve”.

Új pártok inkább a jobboldalon jöttek létre, ám ezek mindegyike rövid életű, „alkal-
mi” párt volt. A legújabb, a 2010-es választások eredményeként a képviselőházba bejutott 
két kisebb jobboldali, kormánykoalíciós párt (a Közügyek Pártja, Věci veřejné, VV, illetve 
a Karel Schwarzenberg herceg és köre által létrehozott TOP 09) mindegyike újonnan ala-
kult. A VV bizonyosan csak ezt a választási ciklust bírja ki, hiszen 2012-ben kettészakadt, 
és permanensen veszélyezteti a kormánykoalíció stabilitását. A közvélemény-kutatások 
tartósan 1-2%-ot jósolnak neki.

Az elmúlt húsz évben a baloldalon nem nyílt tere új pártoknak, mert mind a szélső-, 
mind a mérsékelt baloldali igényeket lefedi a két erős párt. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ott – a szociáldemokratáknál – ne történt volna leszakadás; sőt, ez nem is egyszer fordult 
elő. De a leszakadók eddig nem voltak képesek megvetni a lábukat a képviselőházban, és 
középtávon nem tudták csökkenteni a szociáldemokrata párt választói támogatottságát.

A cseh pártrendszer fő törésvonalai az önálló Csehország húszéves történetében 
hol elmélyültek, hol enyhébbekké váltak. Kezdetben a kommunista rendszerhez való 
viszonyulás kérdésében alakult ki a fő törésvonal, és a demokratikus, illetve a nem de-
mokratikus rendszer létrehozásának dilemmája került előtérbe. Az új, demokratikus 
rendszer felépítését a polgári mozgalmak, főként a Polgári Fórum (Občanské fórum, OF), 
a régi rendszer fennmaradását pedig a kommunista párt (akkor KSČ) képviselte. 1991-
től a fő törésvonalat – a demokratikus politikai rendszer felépítésének ügye mellett – a 
megvalósítandó új gazdaságpolitika jelentette. A neoliberális radikális gazdasági refor-
mot támogató politikai pártokkal, tehát a polgári jobboldal pártjaival és mozgalmaival 
(a Václav Klaus által alapított ODS, továbbá a Polgári Demokrata Szövetség [ODA] és a 
Kereszténydemokrata Párt [KDS]) szemben álltak a gazdasági átalakítás radikális for-
máját ellenző, annak csupán mérsékelt módját támogató szociáldemokraták és a reformot 
határozottan elutasító és bíráló kommunisták. A kereszténydemokrata KDU–ČSL ebben 
a kérdésben inkább a szociáldemokraták mellett állt.

A cseh pártrendszerben és társadalomban az állam és az egyház viszonya, annak 
rendezése is képez egy törésvonalat, amely időnként elmélyül. Főként olyankor, amikor 
a kormány a katolikus egyház 1949-ben elkobzott vagyonának ügyét el akarja rendezni. 
Tekintettel a cseh társadalom nagyfokú ateizmusára és katolikusegyház-ellenességére, a 
törésvonal a kereszténydemokraták és a többi párt között húzódik. A KDU–ČSL többször 
követelte saját kormánykoalíciós részvétele és lojalitása fejében, hogy a kormány hozzon 
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törvényt az egyházi javak visszaszolgáltatásáról és az egyházügyekről. Legutóbb 2012 
nyarán és őszén okozott ez a kérdés koalíciós és társadalmi feszültségeket.

Az 1990-es években a nacionalizmus és a nyitott társadalom közötti pártpolitikai és 
társadalmi konfliktusokat elsősorban a szélsőjobboldali republikánus párt (Sdružení pro 
republiku – Republikánská strana Československa, SPR–RSČ) képviselőházi jelenléte 
és politizálása gerjesztette. A cseh társadalomra azonban a hagyományos nacionaliz-
mus kevésbé jellemző, mint más térségbeli társadalmakra; náluk inkább a rasszizmus 
(romaellenesség, antiszemitizmus) és a sovinizmus az, ami politikai képviseletet indu-
kálhat. A parlament szintjén azonban ezzel a problémával a csehek egyelőre leszámoltak: 
szélsőjobboldali párt 1998 óta nincs a parlamentben, és a csupán 2-3%-os politikai támo-
gatottságukat is csak regionális szinten tudják felmutatni. Pártrendszere alapján a cseh 
társadalom eléggé homogén; a legerősebb politikai törésvonal szociális és gazdasági jel-
legű, a jobb- vagy baloldalra húzás erős. A többi törésvonal (vallási, nyelvi, strukturális 
[centrum–periféria]) jóval gyengébb vagy nem jellemző.

A cseh pártrendszer sajátossága a rendszerellenes kommunista párt (KSČM) tartós 
parlamenti jelenléte. A bolsevik szellemiségű kommunisták 1921 óta (1939 és 1945 közöt-
ti szünettel) jogfolytonosak a cseh államban és társadalomban: majdnem egy évszázada 
a pártrendszer szerves részét képezik. Az igény irántuk egyfajta „nemzeti sajátosság”. 
1990 óta is 12-15%-os arányban vannak jelen a demokratikus cseh parlamentarizmus 
színpadán (ami a pártok versenyében általában a harmadik helyet biztosítja nekik). Sőt, 
a 2002 és 2006 közötti parlamenti ciklusban 19%-os volt a társadalom igénye irántuk. 
Ez a tény az egyik fő oka annak, hogy a rendszerváltás utáni cseh kormányok nagyon 
labilisak: általában nem bírják ki a négyéves kormányzási ciklust, gyakoriak az előreho-
zott választások. A kommunisták ugyanis politikai karanténban vannak, a demokratikus 
pártok nem vonhatják be őket a kormányzásba. Ugyanakkor az alsóházi erőviszonyokat 
tekintve minden ciklusban lefoglalnak 10-20% (20-30 mandátumnyi) „használhatatlan 
potenciált”. Emiatt a kormányok – akár jobboldaliak, akár baloldaliak – gyakran mini-
mális képviselőházi többséggel működnek. Így lett az elterjedt jelzőjük a 100-as, 101-es, 
illetve 102-es kormány, ami azt jelzi, „hogy a kétszáz tagú képviselőházban milyen több-
ségű a koalíció”.20

A kommunista párttal szembeni karantént azonban a területi és települési önkormány-
zatok szintjén már több ciklussal ezelőtt feloldották, és ott nemcsak szociáldemokraták, 
hanem jobboldali demokraták is szövetkeznek velük. Mindegyik parlamenti párt kérte 
már a képviselőházi szavazásnál is a támogatásukat.21 A cseh politikai közélet régóta vi-
tázik azon, hogy legitim-e a karanténból való kiváltásuk, illetve, hogy ki és mikor lesz 
kénytelen megtenni azt. A hálátlan feladatot valószínűleg a szociáldemokratáknak kell 
elvégezniük. A 2012-es területi önkormányzati választásokon a kommunista párt a szo-
ciáldemokraták után a második helyen végzett, és öntudata megerősödött. Nem kizárt, 
hogy a szociáldemokrata párt éppen ebben a kérdésben szakad majd ketté.

20 Hamberger Judit: „A cseh képviselőházi választások: eredmények és következmények”. MKI-
tanulmányok, No. 13. (2010). http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=GTVFCH, 2010. június 21. 4. o.

21 Jiří Ovčáček: „Bohumín: ČSSD si KSČM zakázala, tabu poté omezila na vládu” [Bohumín: A ČSSD 
eltiltotta magát a KSČM-től, de a tabut később a kormányra korlátozta]. Právo, 2012. október 18.
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A cseh parlamentarizmus történetében kuriózumként tartják számon azt az időszakot, 
amikor a két nagy párt vezetői „ellenzéki szerződésnek” nevezett sajátos politikai kartell-
ben állapodtak meg. Az akkori pártelnökök – a szociáldemokraták részéről Miloš Zeman, 
a polgári demokratákéról pedig Václav Klaus – kötötték meg, az 1998 és 2002 közötti 
választási ciklusra szóló érvénnyel. Ezzel a polgári demokraták lehetővé tették a kisebb-
ségi kormányzást a választásokon győztes szociáldemokratáknak, akik így nem szorultak 
a kommunisták támogatására, és végigvitték a négyéves ciklust. A választók azonban 
megbüntették őket a politikai kartell miatt, és a következő választásokon nem adtak le 
rájuk annyi szavazatot, hogy folytathassák a kétpártiság kialakulásának akadálymentes 
trendjét. A szerződéssel ugyanis nem elősegítették, hanem erőltették azt. Hatásai azt bi-
zonyítják, hogy a cseh választók szívesebben veszik, ha a két nagy párt – a parlamentáris 
demokráciának megfelelően – egymással versenyez, mint ha egymással (különösen a vá-
lasztók kárára) megegyeznek. Sokak szerint a cseh politikából az ellenzéki szerződés 
miatt tűntek el az elvek és értékek, s olyan korrupt környezetet betonoztak be vele, amely-
nek a következményeit máig viselik.

Az Alkotmányos politikAi rendszer problémái

A csehek 2012. december 10-én és 11-én ünnepelték alkotmányuk 20. évfordulóját, 
mégpedig olyan konferenciával, amelyen a parlament két kamarájának vezető-
je elnökölt. A képviselőház elnöknője, a polgári demokrata Miroslava Němcová 

megállapította, hogy az alkotmány, az összes eddigi nehézség ellenére, kiállta az idő pró-
báját. A szenátus szociáldemokrata elnöke, Milan Štěch ezzel egyetértett, bár néhány 
bíráló megjegyzést fűzött hozzá. Például azt, hogy annak idején az emberek többsége 
nem értett egyet Csehszlovákia szétválásával, így az alkotmány szerzői olyasminek (az 
önálló és „magára maradt” Csehországnak) teremtették meg az alapját, amivel az új 
állam polgárai nem azonosultak. Ennek ellenére az alkotmány szerinte is eredményes 
alaptörvény. Hozzátette még, hogy egyes pontjaiban máig sem teljes: hiányzik a hatékony 
közszolgálati törvény és az országos népszavazás törvénye.22 Azt is hibaként rótta fel, 
hogy az alaptörvényt túlságosan gyakran módosítják (eddig nyolcszor tették meg).

A huszadik évforduló ünnepén tehát nem volt mindenki elégedett az alaptörvénnyel. 
A cseh alkotmányjogászok doyenje, Zdeněk Jičínský, aki annak idején részt vett az elő-
készítés folyamatában, elmondta, hogy az alkotmányt az akkor (1992-ben) kormányozó 
jobboldali koalíció készítette el. Megalkotása nem demokratikus módon történt, mert 
csak válogatott szakértők és pártképviselők vehettek benne részt. Két parlamenti pár-
tot – a szélsőbaloldali kommunistákat és a szélsőjobboldali republikánusokat – kizártak 
belőle. Jičínský szerint a kisebbé vált és egységesített állam számára a szenátus fölösle-
ges luxusnak bizonyult. Az intézményt az alkotmány szerzői a kommunista veszéllyel 

22 rsk, ČTK: „Česká ústava se osvědčila” [A cseh alkotmány bevált]. Právo, 2012. decem-
ber 11. ČTK: „Česká ústava se osvědčila, shodli se Němcová a Štěch” [A cseh alkotmány 
bevált – egyezett meg ebben Němcová és Štěch]. České noviny, http://www.ceskenoviny.cz/
tisk_clanku_view.php?id=876463&BACK=/domov/senat/zpravy/ceska-ustava-se-osvedcila-shodli-
se-nemcova-a-stech/876463, 2012. december 10.
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szembeni biztosítéknak szánták. 1992 második felében gyorsan szét akarták választani a 
szövetségi állam cseh és szlovák részét, ezért a szenátus jól jött ahhoz, hogy a korábban 
a csehszlovák szövetségi parlamentbe megválasztott cseh képviselőket oda gyűjtsék be. 
Szenátusi választásokat pedig először csak 1996-ban tartottak.

Az alkotmány általános hibájaként róják fel,23 hogy Václav Klaus neoliberális elvei 
nyomot hagytak rajta. A jobboldali megalkotók például ki akarták belőle hagyni az alkot-
mánymódosításhoz szükséges háromötödös többséget, amit végül a baloldal nyomására 
foglaltak bele. Klaus nem akarta, hogy az ENSZ emberi jogi alapokmánya az alkotmány 
részévé váljon. Végül a szociáldemokraták követelésére került bele, de nem az alkotmány 
szövegébe bedolgozva, hanem ahhoz függelékként csatolva vált a cseh alkotmányos jog-
rend részévé. Klaus főként azért viszolygott tőle, mert szociális és munkaügyi jogokat 
is tartalmaz. Az ellenzék azzal fenyegetőzött, hogy az alapokmány nélkül nem szavaz-
za meg az alkotmányt, így tehát az emberi jogokat is alkotmányos védelem illeti meg 
Csehországban. Az emberi jogi alapokmányban foglaltakat mindezidáig egyszer módosí-
tották: amikor az előzetes fogva tartás idejét 24 óráról 48 órára növelték.24

A következő parlamenti választások nagy várományosa a cseh szociáldemokrata párt, 
amely győzelme után – a kommunisták támogatásával – jelentős alkotmánymódosítást 
tervez. Arra készül, hogy a szociális, egészségügyi, oktatási jogokat az alaptörvény szer-
ves részévé tegye. Ezzel a Klaus-féle alkotmányt (amely előtt bármiféle jelző használatát 
Klaus visszautasította) jelzőssé, „szociális alkotmánnyá”, a szociálisan érzékeny állam 
alkotmányává formálja.

Általában probléma, hogy az alkotmányban meghatározott intézmények erősen ki 
vannak téve a pártok és a politikusok nyomásának. A kormányzat ezt a nyomást leg-
gyakrabban az adott intézmények vezetőinek megválasztása vagy kinevezése alkalmával 
és azok által valósítja meg. A legerősebb nyomásnak kitett (főként a hatalmat ellenőrző) 
intézmények: a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal (számvevőszék), az Alkotmánybíróság, 
a legfelsőbb bíróság, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság. Az utóbbiakat Klaus ál-
lamfőként is és most is rendszeresen támadja, „bírókráciáról” beszél. (Államfőként a 
legfelsőbb bíróság elnöknőjét, Iva Brožovát alkotmányellenesen le akarta cserélni, amit 
az Alkotmánybíróságnak kellett megakadályoznia.)25 Klaus azzal is megvádolta a bírósá-
gokat, hogy mint nem választott intézmények, veszélyeztetik a demokráciát.

Az elnöki jogkörök problémája

Az önálló Csehország eddigi államfői (a „két Václav” és a mostani, Miloš Zeman 
is) időnként egyénien értelmezték/értelmezik az alkotmány által nekik juttatott 
jogköröket, ami nagy szakmai és politikai vitákat és jogkör-értelmezési vias-

kodásokat eredményezett és eredményez. Jogköreikkel mindannyian nemcsak éltek és 

23 Petr Uhl: „Ústavním pučem k suverénní ČR” [Alkotmányos puccsal a szuverén Cseh Köztársaság 
felé]. Právo, 2012. december 13.

24 „Listina základních práv a svobod” [Az alapvető jogok és szabadságjogok kartája]. Ústavní Soud, 
http://www.usoud.cz/clanek/listina.

25 Jiří Pehe: „Čeští politici zmenšují prostor svobody” [A cseh politikusok szűkítik a szabadság terét]. 
Právo, 2012. július 21.
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élnek, hanem olykor vissza is éltek és vissza is élnek. A visszaélés elsősorban a belpoli-
tikai harcokba való személyes beavatkozásokban és a kormánybuktatásokban nyilvánult/
nyilvánul meg.

Václav Havel (aki 2003 márciusáig állt az állam élén) időnként úgy viselkedett, mint-
ha egyszemélyes párt lenne,26 illetve a kormányfői posztot hosszú ideig (1992–1997) 
betöltő Klaus ellen fellépő politikusokat gyűjtötte maga köré. Elérte például azt, hogy 
Klaus kormánya 1997 végén megbukjon. Klaust államfőként nemcsak a Havellel való 
szembenállása, hanem a saját maga által alapított Polgári Demokrata Párt, és e párt által 
(de őnélküle) vezetett kormányok miniszterelnökei elleni bosszú is vezérelte és vezérli. 
Államfőként saját pártos híveit többször használta fel e kormányok megbuktatására. Ez a 
leglátványosabban 2009 tavaszán sikerült neki, amikor Csehország irányította az Európai 
Uniót: az elnökségi félév közepén megbuktatta a neki nem tetsző miniszterelnököt, Mirek 
Topoláneket, nagy szégyent hozva ezzel hazájára és zavart keltve az uniós elnökségben. 
A közvetlenül választott Zeman is felhasználja az elnöki jogköreit a Nečas-kormány bu-
kása (2013. június 18.) körül kialakult belpolitikai helyzetnek a saját elképzelései szerinti 
átalakítására.

A két Václav viaskodásának nemcsak személyes, hanem politikai indítékai is voltak. 
Közöttük a társadalomra és a politikára vonatkozó, filozófiai mélységű, nézetellentétek 
és értékrendi különbségek olyan jelentősek, hogy kis túlzással törésvonalakként is fel-
foghatóak. Mindkettőnek nagy volt a társadalomra gyakorolt hatása, így azt mélyen meg 
is osztották. Ez kifelé legszembetűnőbben a cseh külpolitika kettősségében nyilvánult 
meg. Az államfő Havel és a kormányfő Klaus között kiáltó volt a külpolitikai felfogások 
ellentéte. Klaus államfőként (2003 és 2013 között) más külpolitikát hirdetett és folytatott, 
mint az akkori cseh kormányok. Ez legfeltűnőbben az ország európai uniós tagságát és 
az uniós politikát illető eltérésben, illetve az Oroszországhoz fűződő külpolitika különb-
ségében mutatkozott meg, de ide tartozott a regionális együttműködésekre, különösen 
a visegrádi együttműködésre vonatkozó nézeteltérés is. A belpolitikai viaskodás kintről 
kevéssé volt látható.27

Az államfői jogköreivel élő és visszaélő Klaus időnként nem akart aláírni egy-egy 
törvényt. Az alkotmány nem fogalmazza meg világosan, hogy az államfő milyen hosszan 
tarthatja magánál az aláírandó vagy visszautalandó törvényeket, szerződéseket. Megteheti, 
hogy nem írja alá, de nem is küldi vissza újratárgyalásra, hanem csak „tartogatja” azo-
kat.28 Ilyenkor „alkotmányos tanácstalanság” alakul ki. 2012 végén az egyházi vagyon 
visszaszolgáltatásának törvényével kapcsolatosan merült fel ez a probléma. Aláírni nem 
akarta, ugyanakkor a képviselőháznak sem adta vissza újratárgyalásra, tehát úgy viselke-
dett, mint egy feudális monarcha. Így tett 2009 őszén is, amikor a lisszaboni szerződést 
nem akarta aláírni: akkor az egész EU őrá várt. Amikor az Európai Szociális Karta ki-
egészítését sem akarta aláírni (2010-ben), felmerült, hogy mondjon le, vagy hogy meg 
kellene őt fosztani a hivatalától. A cseh alkotmány azonban tizenkét végrehajtási jogkört 

26 Václav Žák: „Prezident či monarcha” [Elnök vagy monarcha]. Právo, 2012. november 6.
27 Emanuel Mandler: Oba moji prezidenti. Václav Havel & Václav Klaus [Az én elnökeim. Václav Havel 

és Václav Klaus]. Prága: Nakladatelství Libri, 2004. 191. o.
28 Petr Uhl: „Ústavní soud nesmí nic nařizovat” [Az Alkotmánybíróság nem írhat elő semmit]. Právo, 

2013. január 2.
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bíz a köztársasági elnökre, és – mint korábban erről szó volt – tetteiért eddig teljes bün-
tetlenséget is biztosított neki. Ennek a „különlegességnek” a súlyát a csehek most (főként 
az elnöki amnesztia miatt) kezdik tudatosítani magukban.29

A legbotrányosabb esete a 2013. január 1-jén, utolsó újévi beszédében meghirdetett, 
majd január 4-étől meg is valósított általános amnesztia. Ennek mértéke olyan nagy, 
hogy három börtön is kiürült. Ez azonban nemcsak a politikusokat, hanem a közembe-
rek mindennapi életét is negatívan befolyásolja. A kiengedett elítéltek egy része nem tud 
visszailleszkedni a társadalomba, szociálisan megterheli az államkasszát, és súlyosak a 
jogi következményei is. 7000 elítéltet engedtek szabadon, közülük sokan korrupció miatt 
voltak börtönben. A társadalmi méretű felháborodást éppen ez váltotta ki: amnesztiában 
részesültek a súlyos korrupciós és egyéb bűntényt elkövetők csakúgy, mint a kis bűnözők 
vagy csalók. Azok számára, akiket ezek megloptak (milliárdos korrupciók, csalások, köz-
pénzekkel való visszaélések áldozatai), elillant a remény is arra, hogy elveszített pénzüket 
vagy annak legalább egy részét, esetleg kártérítést kaphassanak. Az 1990-es évek (Klaus 
kormányzásának ideje) korrupciós ügyeinek elítéltjei vagy szabadlábon védekező tettesei 
is amnesztiában részesültek.

2012-ben a közvetlen elnökválasztással, 2013 elején pedig az amnesztiával kapcso-
latosan merült fel újra, hogy az államfőt lehessen alkotmányosan felelősségre vonni a 
tetteiért. Az alkotmány szerint ugyanis az államfő a tetteiért nem felel, azon jogköreiben 
folytatott tevékenységéért pedig, amelyekben a kormánynak ellenjegyzési joga van, teljes 
egészében a kormány a felelős.30 Ez a szabály érvényes az amnesztiára is: a kormányfő 
ellenjegyezte, tehát ő és kormánya felel érte, az államfő nem.31

Az, hogy a cseh alkotmány a büntetőjogi amnesztiát és kegyelmet az államfő abszolút 
jogaként írja le, szégyenfolt a Cseh Köztársaság demokratikus jogállami rendjén.32 Ezek 
olyan „feudális intézmények”, amelyek ellentétben vannak a demokratikus jogállamiság-
gal. Az pedig, ahogyan Klaus államfő érvényesítette őket, megzavarja azt a jogi elvet, 
hogy a bűntetteket, a vétségeket és szabálysértéseket meg kell büntetni, mert azok jogelle-
nesek. Az elnöki amnesztia ilyen formában olyan abszurd jog, ami miatt meg kell kezdeni 
a vitát a cseh alkotmány demokratikus revíziójáról. Addig ugyanis semmi sem gátolhatja 
meg még az olyan abszurd helyzet előállását sem, amikor az elnök, hivatali ideje teljes 
tartamára, amnesztiaként kihirdeti minden létező büntetőeljárás leállítását, valamint azok 
megkezdésének tilalmát.33 

Az elnöki amnesztiára a társadalom többféleképpen reagált. Amellett, hogy Klaus 
népszerűsége nagyot zuhant, 2013. január 23-án aláírásgyűjtő civil kezdeményezés 

29 Petr Uhl: „Já neříkám tak ani tak” [Nem mondok sem igent, sem nemet]. Právo, 2012. november 24.
30 Zdeněk Jičínský: „Vláda se z odpovědnosti vyvléknout nemůže” [A kormány nem bújhat ki a felelős-

ség alól]. Právo, 2013. január 8.
31 A kormányt ezért 2013. január 17-én vonta felelősségre a képviselőház, de a kormányzó többség nem 

engedte, hogy az ellenzéki bizalmatlansági indítvány zöld utat kapjon. Ez volt a Nečas-kormány elle-
ni ötödik bizalmatlansági indítvány.

32 Az alkotmány 63. paragrafusa 1. pontjának j. és k. bekezdései szerint ugyanis az államfőnek nemcsak 
amnesztia megadására van joga, hanem arra is, hogy büntetőeljárás megkezdését megtiltsa, ha pedig 
azt megkezdték, akkor azt leállítsa.  

33 Petr Uhl: „Amnestie a milost k demokracii nepatří” [Az amnesztia és a kegyelem nem tartozik a de-
mokráciához]. Právo, 2013. január 5.
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is indult, amit egy nap alatt huszonötezren írtak alá. Ebben felszólították a szenátust, 
hogy hazaárulásért fogja perbe Klaus államfőt.34 Erre azonban sem a jogászok, sem az 
Alkotmánybíróság nem látott esélyt. Elsősorban arra hivatkoztak, hogy az amnesztia jo-
gilag nem hazaárulás, és az idő sem elég Klaus perelésére, hiszen csak 2013. március 7-ig 
marad a poszton, azt követően pedig az elnöki ideje alatt elkövetett tetteiért már egyál-
talán nem lehet megbüntetni. Bár a közvetlen elnökválasztás bevezetésekor, a 2012-es 
alkotmánymódosítással az államfő büntethetetlenségét úgy módosították, hogy az csupán 
az elnöki funkció betöltésének idejére érvényes, az nem bír visszamenőleges hatállyal, 
így a cseh parlament által választott Václav Klausra még nem vonatkozik.

A közvetlen elnökválasztás kérdése

Az államfőt eddig a parlament két kamarája együtt választotta. Ezek az elnökvá-
lasztások azonban mindinkább önmaguk karikatúrájává váltak, ami már Václav 
Havel kétszeri megválasztása során is megmutatkozott. 1993 elején még „alkot-

mányellenesen” – a szenátus hiányában, a képviselőházban, bombariadóval „színesítve” –, 
ám egyetlen fordulóban választották meg őt (a 200 tagú alsóházban 109 szavazattal). 1998 
januárjában azonban, amikor már két kamarában folyt az elnökválasztás, csak a második 
fordulóban, egyetlen szavazatnyi többséggel lett győztes. Akkor már Klaus és pártja, az 
ODS (Havelnek köszönhetően is) ellenzékben volt. A szavazások két fordulójában Klaus 
úgy irányította pártját, hogy érzékeltesse: Havel elnöki sorsa tőle, Klaustól függ. 

2003 januárjában, miután Havel letöltötte két ciklusát, Václav Klaus is indult az ál-
lamfői posztért. Ez volt a legkínosabb parlamenti elnökválasztás, mert háromszor egymás 
után meg kellett ismételni, mindegyiket három-három fordulóval, hogy végül Klaus le-
hessen az önálló Cseh Köztársaság második elnöke. 2008-ban, amikor Klaus másodszor 
is jelöltette magát, majdnem ugyanez játszódott le, de már nem volt szükség háromszor 
három fordulóra. A második választás harmadik fordulójában újabb öt évre megkapta az 
elnöki mandátumot.35 Ezt a folyamatot a csehek elnökválasztási cirkusznak tartották, és 
különféle kezdeményezésekben, egyre határozottabban követelték az államfő közvetlen 
megválasztását. Úgy vélték, hogy amit a parlament két kamarája művel az elnökválasz-
tással, az egész ország, a politikai elit és a társadalom szégyene is.

A közvetlen elnökválasztás bevezetése a politikai elit régi ígérete volt. Több kormány 
is belefoglalta a programjába, de csak a Petr Nečas vezette jobboldali kormánykoalíció 
valósította meg, igaz, a szociáldemokraták segítségével. A 2012 februárjában elfogadott 

34 jas, Novinky: „Žalujte Klause pro velezradu, vyzval podnikatel Janeček senátory” [Pereljétek be 
Klaust hazaárulásért – szólította fel a szenátorokat a vállalkozó Janeček]. Novinky.cz, http://www.
novinky.cz/domaci/291106-zalujte-klause-pro-velezradu-vyzval-podnikatel-janecek-senatory.html, 
2013. január 23.; ada, nig, Právo: „Suďte Klause za velezradu, žádá už 25 tisíc lidí” [Ítéljétek el Klaust 
hazaárulásért, követeli már 25.000 ember]. Novinky.cz, http://www.novinky.cz/domaci/291247-sudte-
klause-za-velezradu-zada-uz-25-tisic-lidi.html, 2013. január 24.

35 Josef Kopecký: „Klaus se stal opět prezidentem. Získal 141 hlasů, Švejnar 111” [Klaus újra el-
nök lett. Ő 141, Švejnar pedig 111 szavazatot kapott]. idnes.cz, http://zpravy.idnes.cz/tiskni.
aspx?r=domaci&c=A080215_091829_domaci_klu, 2008. február 15.
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alkotmányos törvény36 szerint az elnököt kétfordulós többségi rendszerben választják 
meg. A jelölteket vagy 20 képviselő, vagy 10 szenátor támogatja, illetve 50.000 hiteles 
aláírást kell összegyűjteniük. 

A törvényt, különösen annak végrehajtását, sokak szerint elsiették,37 mert nem sza-
bályoz megfelelő mértékben körültekintően. A bírálók között volt az Alkotmánybíróság 
aktuális elnöke, Pavel Rychetský is.38 Ő főként a jelöltek aláírásgyűjtésének ellenőrzé-
se és az idő szorítása miatt aggódott. Úgy vélte, emiatt várható, hogy az első közvetlen 
elnökválasztással alkotmányossági és törvényi problémák lesznek. (Ezeket végül az 
Alkotmánybíróság időben „leszerelte”.) A közvetlen elnökválasztással, a rá vonatkozó 
törvényével és annak végrehajtásával kapcsolatban felmerült alkotmányossági problémák, 
valamint a közvetlen választással megerősített államfő erejétől való félelem miatt egyre 
több jobboldali politikus hangoztatta: már bánja, hogy megszavazta.39 Ez az aggodalom 
jelentősen felerősödött, amikor kiderült: a választók többségének akaratából az első köz-
vetlenül választott államfő a baloldali Miloš Zeman lesz. A közéleti vitákban attól kezdtek 
tartani, hogy ha az elnöknek nagyobb lesz a legitimitása, mint elődeié volt, akkor – akár 
a kormánnyal és a külügyminiszterrel szemben is – a kezébe veheti a külpolitika irányí-
tását, mert az jelentős mértékben függ az államfői székbe kerülő személyiségtől és annak 
„alkotmányos jólneveltségétől”. Az aggodalmaskodók némelyikében még az is felmerült, 
hogy talán jobb lenne, ha megszüntetnék az elnöki funkciót, mert az a csehországi éretlen 
demokrácia feltételei között nemcsak hogy fölösleges, hanem káros is lehet.40 Az ilyen 
félelmeket máris felülmúlta Miloš Zeman, aki nemcsak a külpolitika irányítását akarja a 
kezébe venni, hanem a belpolitikáét is. A Nečas-kormány 2013. június 18-i bukása után 
az elnök maga állíttatott össze egy olyan „szakértői” kormányt, melynek tagjai főként a 
saját támogatására létrejött párt, A Polgárok Jogainak Pártja – Zemanisták (Strana práv 
občanů – Zemanovci, SPOZ) vezetői vagy hívei közül kerültek ki.41

36 Az alkotmányos törvény a 2012/71-es számot viseli, és 2012. február 8-án fogadták el: „Ústavní zákon 
ze dne 8. února 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů”. http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012/028-2012.pdf.

37 A sietség oka az volt, hogy az elnöknek 2013 márciusában lejárt a mandátuma, és egy hónappal előtte 
– ebben az esetben 2013. január elején – meg kellett választani az új államfőt.

38 Naďa Adamičková – Marie Königová: „Pavel Rychetský: Nechci být kulisou pro demontáž sociálního 
a právního státu. Rozhovor” [Pavel Rychetský: Nem akarok a szociális jogállam leépítésének a kulisz-
szája lenni. Interjú]. Právo, 2012. szeptember 15.

39 Jan Martinek: „Politici už začali přímé volby prezidenta litovat” [A politikusok már elkezdték sajnál-
ni, hogy lehetővé tették a közvetlen elnökválasztást]. Právo, 2012. november 24.

40 Alexandr Mitrofanov: „Co straší experty v přímé volbě” [Mi ijeszti meg a szakértőket a közvetlen 
választásban]. Právo, 2012. október 13.

41 Lidovky, ČTK: „Rusnok tvoří vládu zemanovců, jde o předvolební boj, naznačil Sobotka” [Rusnok 
a zemanisták kormányát hozza létre, a választások előtti harcról van szó, jelezte Sobotka]. Lidové 
noviny, http://www.lidovky.cz/rusnok-tvori-vladu-zemanovcu-jde-o-predvolebni-boj-naznacil-
sobotka-1gw-/zpravy-domov.aspx?c=A130626_093135_ln_domov_pef, 2013. június 26.
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A szenátus kérdése

A szenátus csak 1996 őszén állt fel, miután megvalósultak az első szenátusi válasz-
tások.42 Emiatt az első köztársasági elnököt (Václav Havel) „alkotmányellenesen” 
csupán a parlament egyetlen kamarája, a képviselőház választotta meg, 1993. január 

26-án. 1996-ban, a kizárólag arra meghirdetett egynapos választásokon, a teljes szenátusra 
kellett leadni a voksokat. Azóta a kétévenként esedékes, többségi elv szerinti, kétfordulós 
szenátusi választásokat mindig összekötik más – például az önkormányzati – választásokkal.

A kétkamarás parlament intézményének legfeltűnőbb problémája, hogy a szenátust 
mind a politikai elit, mind a társadalom fölöslegesnek érzi. A választók az iránt tanúsítják 
a legkisebb érdeklődést: a szenátusi választások részvételi aránya általában 30% az első, 
illetve 20% a második fordulóban. A politikai elit azt hangoztatja, hogy csak a történelmi 
hagyományok és a két háború közötti alkotmányos rend iránti tiszteletből foglalták bele 
az önálló Csehország alaptörvényébe. Vannak olyan politikai erők, amelyek a szenátust 
(annak kezdete óta) meg akarják szüntetni, és a cseh alkotmány jelentős módosítását hir-
detik a programjukban. Ilyen erő a kommunista párt (KSČM) is, amely a szenátusban 
mindig jóval kevesebb mandátumot szerez, mint a képviselőházban. A 81 tagú testületben 
jelenleg mindössze két mandátummal rendelkezik. (Ez a tény igazolja, hogy a kétfordulós 
rendszer korlátozza a koalíciós potenciál nélküli, rendszerellenes, szélsőséges, radikális 
pártok parlamentbe jutását.)

A cseh parlament szenátusát, különösen az összetétele miatt, néha ritkaságnak neve-
zik. Nem arisztokraták, nem szakmai csoportok küldöttei, nem a területi önkormányzatok 
képviselői, és nem is a nemzetiségek képviselői alkotják, hanem az egész társadalmat kép-
viselő küldöttek, akárcsak a képviselőházat.43 Az alsóháztól az különbözteti meg, hogy 
más a működési ciklusa. A szenátus fölöslegességének érzetét erősíti, hogy a politikai 
pártok kezdettől sugallják a választóknak: a két ház egyforma, pártos alapon választják 
a szenátus tagjait is. A társadalom tagjai nem tudják, hogy mire való a felsőház, s hogy 
mi a szerepe a demokratikus berendezkedésben. Olyan furcsa intézményként fogják fel, 
amelynek nincs semmi haszna, csak arra jó, hogy az „úri huncutság” egyik arénája legyen.

A csehek a többségi elv segítségével csak most tanulnak bele abba, hogy mire is való a 
szenátus: hogy olyan testületről van szó, amelynek tagjai (elvben) független, önálló, auto-
ritással rendelkező személyiségek, akik erejüknél és súlyuknál fogva képesek korrigálni, 
ellensúlyozni a képviselőházat. De ehhez az kell, hogy a szenátorok ne a politikai pártok 
jelöltjei legyenek. Ám ez az ellensúlyozó szerep érvényes akkor is, ha ma még főként a 
pártok jelöltjei ülnek a szenátusban is.44

42 Tomáš Lebeda – Klára Vlachová – Blanka Řeháková: „První volby do Senátu. Analýza voleb do 
Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996” [Az első szenátusi választás. A Cseh Köztársaság 
Parlamentjének Szenátusába történt 1996-os választások elemzése]. Sociologický časopis, No. 1. 
(2009). http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=302.

43 Lukáš Jelínek: „Horní komora umí vládě zatopit” [A felsőház be tud fűteni a kormánynak]. Právo, 
2012. október 13.

44 Pavel Karban: „Horolezec a senátor z Ostravy Leopold Sulovský: Senát má být protiváhou stran. 
Rozhovor” [A hegymászó ostravai szenátor Leopold Sulovský: A szenátusnak a pártok ellensúlyát 
kell képeznie. Interjú]. Právo, 2012. október 22.
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Egyre fontosabbá, kulcskérdéssé válik a szenátus jogköre. Az egyik ilyen feladata, 
hogy az államfővel együtt vesz részt az Alkotmánybíróság tagjainak kiválasztásában. 
A szenátorok egyre komolyabban veszik ezt a jogkörüket, és egyre jobban „megizzaszt-
ják”, „vizsgáztatják” az államfő által jelölteket. Olyannyira, hogy akit elfogadnak, az 
elégedett lehet magával is, meg a képességeivel is. Az alkotmányos törvényeket és nor-
mákat a képviselőháznak a szenátussal együtt kell elfogadnia. (2013-ig az államfőt is 
együtt választották.) Az egyszerű többségű törvényeket a szenátorok visszaküldhetik az 
alsóháznak, amit egyre gyakrabban és egyre sikeresebben tesznek meg. Mivel gyakori a 
kormányválság, és a kormányok rendszerint gyengék, a szenátus jelentősége megnő.

A kormány gyengesége

A cseh kormányok a pártrendszernél ismertetett okokból gyakran gyengék, vagy 
kisebbségben, vagy mindössze egy-két mandátumnyi erőfölénnyel kormányoz-
nak, tehát sorsuk gyakran néhány szavazaton múlik. Ez alól kivétel a legutóbbi 

jobboldali koalíciós kormány (Petr Nečas kormánya), amely 2010 augusztusától 2013. jú-
nius 18-ig működött, és amely mögött az indulás pillanatában 118 mandátumos többség 
állt a 200 tagú alsóházban. Ez azonban időközben – főként az említett Közügyek Pártja 
miatt – „elolvadt”. Az önálló Csehország történetének tíz kormánya közül eddig kettőnek 
sikerült nagyjából azonos összetételben és ugyanazzal a miniszterelnökkel végigvinnie a 
négyéves kormányzási ciklust.

A 2006-os választások eredményeként például patthelyzet alakult ki a képviselőház-
ban: a jobb- és a baloldal egyformán 100-100 képviselővel rendelkezett. Nehezen alakult 
meg a jobboldali kormány, különösen annak többsége. Kétszer is szavaztak a kormányról 
és annak programjáról, mert az elsőt a képviselőház elutasította. A második jobboldali 
kormánynak és programjának elfogadását két szociáldemokrata átszavazó tette lehetővé 
(akiket párttársaik disszidenseknek, árulóknak, megvásárolt képviselőknek tituláltak). 
A Topolánek-kormány azonban végül az államfő, Klaus bosszúja miatt bukott meg, éppen 
az Európai Unió cseh elnökségének félidejében (2009 áprilisában).

A cseh kormányok gyengeségét többféle módon szeretnék orvosolni: az egyik a konst-
ruktív bizalmatlansági indítvány bevezetése, a másik a kétpárti rendszer megerősítése a 
többségi elvű szavazás révén. Ez utóbbi elősegítése érdekében már évek óta a választási 
rendszer reformját és egy új, az összes választási típust egységesen szabályozó választó-
jogi törvény elfogadását tervezik.45

A gyenge kormányokat egyesek a jelenlegi cseh alkotmány egyik legnagyobb hiányos-
ságaként fogják fel.46 Vannak olyan szakértők, akik a német kancellári típusú rendszert 
hozzák fel követendő példának, amely nemcsak a németeknél, hanem a magyaroknál 

45 Zbyněk Klíč: „Řecký model není sociálním inženýrstvím” [A görög modell nem szociális 
mérnökség]. CEVRO Revue, http://www.cevro.cz/cs/o-cevro/cevro-v-mediich/211223-recky-model-
neni-socialnim-inzenyrstvim.html, 2009. február 11.

46 P. Just: „Konstruktivní vyjádření nedůvěry: inspirace pro ČR. Parlament, vláda, samospráva” [A bi-
zalmatlanság konstruktív kifejezése: inspiráció a CSK számára. Parlament, kormány, önkormányzat]. 
Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele, http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?
name=News&file=article&sid=538. Letöltés ideje: 2013. január 3.
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is jól működik.47 Egyelőre könnyebb az aktuális kormányt leváltani, mint új kormányt 
felállítani, ahogy ezt a jelenlegi fejlemények is mutatják. Csehország legutóbbi 21 éves 
történetében feltűnően sokszor alkalmazták már a kormány elleni bizalmatlansági sza-
vazást. A korrupció miatt júniusban megbukott Nečas-kormány ellen (három év alatt) 
ötször próbálkozott vele a baloldali ellenzék. Legújabban pedig (2013. augusztus 8-án) az 
államfő által kinevezett hivatalnok-kormány (a Rusnok-kabinet) emiatt bukott meg. 

A nagy pártok többségi választási elv alapján való megerősítésnek és a kétpárti vál-
tógazdálkodásnak a hívei úgy tartják, hogy a kis pártok és azok zsarolási potenciálja 
okozza a kormányok gyengeségét és bukását. A kis pártok alsóházi részvétele mellett 
kitartók ezzel szemben úgy vélik, hogy alkotmányellenes, ha azokat a választójogi tör-
vény módosításával, a választási rendszer reformjával ki akarják zárni a parlamentből és 
a demokratikus választási versenyből.48 Bár ez a tendencia megjelent a cseh parlamen-
tarizmusban, mégsem lehet bátran kijelenteni, hogy a kétpártiság „visszafordíthatatlan” 
trenddé vált volna. A legutóbbi belpolitikai fejlemények alapján ugyanis a cseh pártrend-
szerben ennek inkább az ellenkezője, azaz a nagy pártok szétszakadása vagy osztódása 
várható.  

Az Alkotmánybíróság a belpolitikai harcokban

Az Alkotmánybíróság eddigi története nem mentes a politikai és jogi viharoktól. 
Gyakori az alkotmánybírák kinevezése körüli politikai feszültség, ami miatt 
többször előfordult, hogy a testület nem volt teljes. Kezdetben nehezen találtak 

politikailag feddhetetlen, a kommunista rendszerben nem kompromittálódott bírákat. 
Václav Klaus elnöksége idején a testület többször (például 2003 és 2005 között hosszú 
ideig) volt csonka, mert az elnök jelöltjeit a szenátus nem fogadta el. 

A politikai pártok szabad versenyének korlátozási szándéka miatt az 
Alkotmánybíróságnak többször be kellett avatkoznia. A kormányok időnként arra töreked-
tek, hogy módosítsák a választójogi törvényt és a párttörvényt, de az Alkotmánybíróságnak 
sikerült megakadályoznia azokat. A párttörvénybe a pártok vállalkozási szabadságának 
korlátozása és a pártok állami finanszírozásra való jogosultságának túl magas, 3%-os kü-
szöbe miatt kellett beavatkoznia. (Ez utóbbit végül 1,5%-ban határozta meg.)

A legismertebb eset, a fentebb is említett „ellenzéki szerződés” ügye, 2000-ben történt.49 
A két legnagyobb párt – az éppen kisebbségben kormányzó baloldali szociáldemokraták 
(ČSSD) és a nagyon erős ellenzéki erő, a jobboldali polgári demokraták (ODS) – egymás-
sal politikai szerződést kötött. Ez nemcsak arról szólt, hogy az ODS hagyja négy évig 

47 Zbyněk Klíč: „Jak zvýšit zodpovědnost politiky? Konstruktivní veto!” [Hogyan növeljük a politika 
felelősségét? Konstruktív vétóval!]. Cevro, http://www.cevro.cz/cs/o-cevro/cevro-v-mediich/204603-
jak-zvysit-zodpovednost-politiky-konstruktivni.html. Letöltés ideje: 2013. február 10.

48 Martin Schlemmer: „Trendy českého parlamentarismu” [A cseh parlamentarizmus trendjei]. Glosy.
info, http://glosy.info/texty/trendy-ceskeho-parlamentarismu, 2006. június 5.

49 Petr Fiala – František Mikš: „ODS a opoziční smlouva” [Az ODS és az ellenzéki szerződés]. In: 
Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991–
2006 [A Polgári Demokrata Párt és a cseh politika. Az ODS a cseh politikai rendszerben 1991 és 2006 
között] (szerk. Stanislav Balík et al.). Prága: Centrum pro studium demokracie a kultury, 38–65. o.
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kisebbségben kormányozni a szociáldemokratákat, hanem arról is, hogy módosítják az 
alkotmányt, és olyan választójogi törvényt fogadnak el, amely a kis pártokat kizárja a 
pártok szabad versenyéből, és a többségi elemeket erősíti a választási rendszerben.

A szerződés értelmében a két nagy párt törvényt fogadott el50 arról, hogy a továb-
biakban a képviselőházi választásokra is a többségi elv lesz érvényes. Ezzel kétszeres 
alkotmánysértést követtek el: az alkotmányos választójogi törvény mellett az alkotmány 
azon előírását is megsértették, amely szerint a képviselőházba arányos elv szerint kell 
választani. A törvényt Václav Havel államfő és a szenátorok egy csoportja megtámadta, s 
az Alkotmánybíróság elé citálta. Az pedig úgy döntött, hogy a törvény érvénytelen, és új, 
az alkotmánnyal összhangban álló választójogi törvényt kell alkotni. (Ez lett a 121/2002-
es számú törvény, amely visszaállította hatályába az eredeti, 247/1995-ös választójogi 
törvényt.)

Az Alkotmánybíróság az 55/1995-ös döntésével – inkább politikai, mint jogi érvekkel – a 
szudétanémetek vagyonjogi követeléseit és a Beneš elnök dekrétumainak eltörlésére vo-
natkozó igényeket is elutasította.

A mentelmi jog

Az alkotmány 27. paragrafusa tartalmazza és szabályozza a cseh képviselők és sze-
nátorok mentelmi jogát, ami 2013. június elejéig a legszélesebb volt Európában. 
Ennek értelmében a képviselőt és a szenátort nem lehet sem büntetőeljárás alá 

vonni, sem megbüntetni azért, ahogyan a parlamentben és annak szerveiben szavaz, 
megnyilvánul (beszél, nyilatkozik). Vele szemben csak a saját kamarája fegyelmi eljárása 
érvényesíthető, és csupán szabálysértés esetén. Ilyenkor a törvényhozó választhat, hogy 
ügyét melyik formában tárgyalják meg: az ügyrendben vagy a mentelmi jogi és mandá-
tumvizsgáló bizottságban.

A mentelmi jog – bár a kifejezést az alkotmány egyébként nem is említi51 – része 
volt az is, hogy a képviselőt vagy szenátort nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni az 
adott kamara beleegyezése nélkül. Eddig ennek hiányában az illetőt soha többé nem le-
hetett felelősségre vonni a szóban forgó bűncselekményért. Ez arra is vonatkozott, amit 
a mandátuma megszerzése előtt követett el. Az ilyen széles körű mentelmi jog a cseh al-
kotmányos rendszerben 2013. június elejéig volt érvényben. Az alkotmány 2013. márciusi 
módosítása (98/2013) értelmében52 a szenátor, illetve a képviselő (valamint az alkotmány-
bíró) mentelmi joga már csupán a mandátuma lejártáig érvényes, nem az élete végéig. Ez 
az alkotmánymódosítás tehát véget vetett ennek a nemzetközi összevetésben is különle-
gesen széles mentelmi jognak.

50 „Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv” [Törvények és nemzetközi szerződések gyűjtemé-
nye]. Moderní úŕad, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=204/2000&typeLaw
=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy, 2000. július 14.

51 Petr Uhl: „Lze zbavit imunity toho, kdo ji nemá?” [Meg lehet fosztani a mentelmi jogától azt, akinek 
nincs is?]. Právo, 2012. augusztus 8.

52 „Ústavní zákon ze dne 20. března 2013, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů [A Cseh Köztársaság 1/1993. számú módosított al-
kotmányának 2013. március 20-i módosító alkotmányos törvénye]. Sbírka pŕedpisů České republiky, 
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-098.htm. 2013. március 20.
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A képviselőt vagy szenátort csak a bűncselekmény elkövetése közben, vagy közvet-
lenül azt követően lehet letartóztatni. Az illetékes szervnek ezt azonnal jelentenie kell a 
megfelelő kamara elnökének. Ha ő 24 órán belül nem adja a beleegyezését a letartóztatott 
bíróság elé állításához, akkor szabadon kell őt engedni. A megfelelő kamara a következő 
plenáris ülésén dönt végérvényesen a felelősségre vonhatóság engedélyezéséről. Ha a plé-
num nem szavazza meg a kiadatást, akkor az adott cselekményért az érintettet nem lehet 
felelősségre vonni. (2013 júniusa előtt ez azt jelentette, hogy akkor sem, ha az illető már 
nem képviselő, szenátor vagy alkotmánybíró.)  

Az „életfogytig” tartó, rendkívül széles mentelmi jog nagyon zavarta a cseh társadal-
mat. Az alkotmányos rendszerrel kapcsolatos legrégebbi és leghangosabb társadalmi és 
jogi vita is a képviselők mentelmi jogára vonatkozik. Két évtizede borzolta a kedélyeket, 
hogy e jogot gyakran privilégiumként használták a szabálysértést vagy bűncselekményt 
(leggyakrabban korrupciót) elkövető politikusok. A jog korlátozását célzó javaslatokat 
vagy a két kamara, vagy legalább az egyik minden esetben visszautasította. (A legra-
dikálisabb beadványban azt kérték, hogy a mentelmi jogot teljesen szüntessék meg.)53 
Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy a képviselők és szenátorok a saját korlátozásuk-
ra vonatkozó törvényt fogadjanak el. (Ezt 2012-ben a szlovák képviselők megtették: az 
ő mentelmi joguk csak a parlamenten belüli beszédekre és szavazásokra vonatkozik).54 
Lehetséges, hogy a cseh képviselők és szenátorok elszégyellték magukat, mert a mentel-
mi jog korlátozására vagy szűkítésére irányuló huszadik kísérlet végül sikeres lett: a 2012 
októberében elindított képviselői indítványt 2013 márciusában alkotmányos törvényként 
(98/2013) is elfogadták.

Az országos népszavazás törvényének ügye

A cseh politikai elit nem kedvelte és ma sem kedveli a közvetlen demokrácia egyik 
fontos intézményét, a népszavazást. Ugyanakkor a cseh társadalomban nemcsak 
civil mozgalom, hanem egy rendszeres kiadvány (címe Referendum) is évek óta 

követeli az országos népszavazás alkotmányos bevezetését. A politikai elit azonban ha-
gyományosan nem meri megkérdezni a társadalmat a különféle közügyekről, ideértve 
a korábbi állam, Csehszlovákia 1992-es szétválasztását is. Ennek fényében a közvetlen 
elnökválasztás bevezetése a cseh politikai elit nagy tette volt.

Az alkotmány 2. paragrafusának 2. bekezdése kimondja: alkotmányos törvény állapít-
hatja meg, hogy a nép mikor gyakorolja közvetlenül az államhatalmát. Tehát alkotmányos 
törvényben kellene eldönteni, hogy bevezetik-e az általános népszavazást, vagy pedig 
konkrét esetekben, egyszeri népszavazásokra hoznak törvényeket. A cseh alkotmányos 
jogrendben egyelőre nincs olyan törvény, amely engedélyezné az országos népszavazást. 
Ez az alkotmány hiányossága, mert nincs összhangban az emberi jogi alapokmánnyal, 
amely a 21. paragrafusának 1. bekezdésében tartalmazza a népszavazáshoz való jogot.55

53 Petra Měšťánková: „Moc zákonodárná” [A törvényhozói hatalom]. Právnická fakulta, http://www.
pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/politologie/Kapitola_5_Moc_zakonodarna.doc. 
Letöltés ideje: 2012. december 15.

54 Jan Wintr: „A zase ta imunita” [Már megint az a mentelmi jog]. Právo, 2012. augusztus 30.
55 Karel Vodička: „Referendum”. In: Politický systém České republiky…, 140–143. o.
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Képviselők és szenátorok 1995-től többször tettek kísérletet arra, hogy elfogadtassák 
az országos népszavazás törvényét, de azt valamelyik kamarában mindig meggátolták. 
Legutóbb 2012 áprilisában nyújtott be a kormány a képviselőháznak erről egy törvény-
javaslatot, amit az egyelőre blokkol. Törvény hiányában a cseh honatyák esetenként 
fogadnak el alkotmányos törvényt egy-egy országos népszavazásról. Eleddig egyetlen 
ilyen volt 2002-ben, amikor az európai uniós csatlakozásról kellett megkérdezni a cseh 
társadalmat.56

A cseh jogrend a helyi népszavazásokat régóta külön törvénnyel engedélyezi. Már 
1992-ben (még Csehszlovákiaként) elfogadtak egy ilyen törvényt (Zákon č. 298/1992 Sb.), 
amely a népszavazás érvényességéhez szükséges minimális részvételt a szavazásra jo-
gosultak 25%-ában határozta meg, de ezt az önálló Csehországban egy újabb törvénnyel 
(Zákon č. 22/2004 Sb.) felemelték 50%-ra, így a helyi népszavazások jelentős része ér-
vénytelen volt. 2008-ban ugyanezt a törvényt módosították (Zákon č. 169/2008 Sb.), és 
az érvényesség küszöbét lecsökkentették az összes jogosult szavazó 35%-ára. A helyi 
népszavazáson született döntés akkor válik kötelező érvényűvé, ha a résztvevők 72%-a 
megszavazta azt.

A cseh jogrend 2011-től a területi önkormányzatok szintjén is engedélyezi a népsza-
vazást minden olyan kérdésben, amely azok hatáskörébe tartozik. Kivételt képeznek: 
a területi önkormányzat költségvetése, intézményeinek/szerveinek a megszüntetése, 
választott vezetőinek a leváltása és a kötelező érvényű hirdetmények ügye. A törvény 
megtiltja, hogy olyan ügyről, amelyről érvényes népszavazás döntött, két éven belül ismét 
szavazzanak.

befejezés

A cseh társadalomban erősödnek azok a hangok, amelyek az ország politikai és 
gazdasági problémáit úgy próbálják megoldani, hogy alkotmánymódosítást és 
új választójogi törvényt, olykor új alkotmányt is követelnek. (A kétpártiságot 

megalapozó, többségi elvű választójogi törvényt igénylők élére a frissen megválasztott 
államfő, Miloš Zeman állt.) Szerintük a jelenlegi cseh politikai rendszer hibái (a korrup-
ció, az adósság növekedéséhez vezető költségvetési populizmus, az arányos választási 
rendszer alapján szervezett választásokból eredő gyenge kormányok, a politikai pártok 
érdektelen, közömbös programjai és apparátusaik mértéktelen hatalma) a rosszul megírt 
alkotmányban keresendők. Ezért úgy vélik, az alkotmányt nemcsak hogy meg kell változ-
tatni, de új alkotmányra is szükség van.

56 „Ústavní zákon č. 515/2002 o referendu. Ústavní  zákon ze dne 14. listopadu 2002 o referendu o 
přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů” [515/2002. sz. alkotmányos törvény a népszavazás-
ról. 2002. november 14-én kelt Alkotmányos törvény a Cseh Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozására vonatkozó népszavazásról és az 1/1993-as számú alkotmánytörvény módosításáról, a 
Cseh Köztársaság Alkotmánya a későbbi alkotmányos törvényekkel együtt]. http://www.rozhlas.cz/
evropskaunie/paragrafy/_zprava/75597. Letöltés ideje: 2012. december 14.
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