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BEVEZETÉS
A háttéranyag a rendkívüli helyzethez kapcsolódó kormányhatásköröket és a parlamenti
ellenőrzés formáit gyűjti össze az Európai Unió tagországaira vonatkozóan. Kutatásunkat
elsődlegesen az országok alkotmányaira, másodlagosan pedig főként – amennyiben angol
nyelven elérhető volt – az egyes országok további törvényeire és jogszabályaira alapoztuk.
A háttéranyagban szereplő alkotmányrészletek fordítását – a jelenlegi hatályos jogszabály
egyeztetésével – a Trócsányi László Badó Attila (szerkesztők): Nemzeti Alkotmányok az
Európai Unióban. Budapest: KJK-Kerszöv, 2005. című kiadvány alapján tesszük közzé. A 2005
óta csatlakozott újabb tagországok esetében, valamint további indokolt esetekben – saját
fordítást közlünk.
További szakirodalomként ajánljuk figyelmébe az alábbi tanulmányokat is.




Law and Emergencies: A Comparative Overview. The Minerva Center for the Rule of
Law under Extreme Conditions, January, 2016.
Ságvári Ádám: Különleges jogrenddel a terror ellen – kitekintés az európai gyakorlatra
– JTI Blog, 2016. február 25.
Lakatos László: A különleges jogrend és a honvédelem szabályzása – MTA Law
Working Papers 2014/49.
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AUSZTRIA
Alkotmány
Ausztria azon országok sorába tartozik, melyek esetében az alkotmányban nem, vagy csak
minimálisan található meg a rendkívüli állapot szabályozása. Következésképpen az alkotmány
nem tartalmazza, hogy a rendkívüli állapotot milyen időtartamra, ki hirdetheti ki.
Ausztriában az alkotmány háború, természeti katasztrófa és más vészhelyzetek esetében
különleges jogkörrel leginkább a szövetségi elnököt ruházza fel. A szövetségi elnököt ezek
alapján egy úgynevezett „szükségrendelkezési jog” (Notverordnungsrecht) illeti meg, amellyel
kivételes helyzetekben a kormány javaslatára élhet.
Az osztrák alkotmány (németül: Bundes-Verfassungsgesetz, angol-német kétnyelvű verzió) 18.
cikke általánosságban kijelenti, hogy abban az esetben, ha „18. cikk. (3) a nyilvánosság
számára jóvátehetetlen kár elhárítása érdekében a Nemzeti Tanács határozathozatalát igénylő
intézkedések azonnali meghozatala olyan időpontban válik szükségessé, amikor a Nemzeti
Tanács nem ülésezik, nem tud időben összeülni, vagy tevékenységében felsőbb hatalom által
akadályozva van, a szövetségi elnök a szövetségi kormány javaslatára saját, vagy annak
felelőssége mellett meghozhatja ezeket az intézkedéseket, ideiglenes, törvénymódosító
rendeletek útján. A szövetségi kormány a Nemzeti Tanács Főbizottsága (Hauptausschuss) által
létrehozandó, állandó Albizottsággal (Unterausschuss) egyetértésben köteles megtenni
javaslatát [55. cikk (2) bekezdés]. Az ilyen rendeletekhez szükség van a szövetségi kormány
ellenjegyzésére.
(4) A szövetségi kormány a (3) bekezdés alapján hozott valamennyi rendeletet köteles
haladéktalanul a Nemzeti Tanács elé terjeszteni, amelyet az előterjesztést követő 8 nap
valamelyikére a szövetségi elnök hív össze, amennyiben a Nemzeti Tanács az adott időpontban
nem ülésezik, annak ülésezése esetén pedig a Nemzeti Tanács elnökére hárul ez a feladat. Az
előterjesztést követő négy héten belül a Nemzeti Tanács a rendelet helyére vagy egy megfelelő
szövetségi törvényt hoz, vagy határozat útján követeli, hogy a szövetségi kormány azonnal
helyezze hatályon kívül a rendeletet. Az utóbbi esetben a szövetségi kormány köteles azonnal
eleget kell tenni ennek a követelésnek. A Nemzeti Tanács időbeni határozathozatala céljából az
elnök az előterjesztést legkésőbb a négyhetes határidő utolsó előtti napján köteles szavazásra
bocsátani; a részletes rendelkezéseket az ügyrend tartalmazza. Amennyiben a rendeletet az
előző rendelkezések alapján a szövetségi kormány hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg
ismét hatályba lépnek azok a törvényi rendelkezések, amelyeket a rendelet helyezett hatályon
kívül.
(5) A (3) bekezdésben megjelölt rendeletek nem eredményezhetik sem a szövetségi
alkotmánytörvényi rendelkezések módosítását, sem a Szövetség állandó anyagi megterhelését,
sem a tartományok, körzetek és községek anyagi megterhelését, sem a szövetségi állampolgárok
anyagi kötelezettségeit, sem az állami birtokok elidegenítését, sem intézkedéseket a 10. cikk 11.
pontjában megjelölt ügyekben, sem pedig az egyesülési jog, illetve a lakásbérlők érdekvédelme
terén hozott intézkedéseket.”
Az alkotmány rendkívüli állapotokra vonatkozóan két további rendelkezést tartalmaz, ami érinti
a kormány hatáskörét.
A 25. cikk értelmében különleges helyzetekben a szövetségi elnök a kormány javaslatára a
Nemzeti tanácsot Bécs városán kívüli helyszínre is összehívhatja.
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A 79. cikk értelmében „(2) Amennyiben a törvényes polgári hatalom igénybe veszi
közreműködését, a szövetségi hadsereg a továbbiakban
1. a haza katonai védelmén túl
a) az alkotmányos intézmények, azok működőképességének, valamint a lakosok demokratikus
szabadságainak védelmére;
b) a belső rend és biztonság fenntartására;
2. rendkívüli méretű elemi csapások és szerencsétlenségek esetén segítségnyújtásra hivatott.”
További szabályozás
További rendkívüli, főként belső katasztrófahelyzetekben a lakosság védelmét illetően az
osztrák belügyminisztérium az illetékes szerv.
A kivételes, rendkívüli és katasztrófahelyzetekben további szabályozás leginkább a
tartományok feladata.
BELGIUM
Alkotmány
A belga alkotmány nem tartalmaz rendelkezéseket a szükségállapot kihirdetésének
tekintetében. A parlamentnek nincs jogi felhatalmazása szükségállapot kihirdetésére.
Alkotmány
1. cikk
(…)
A király vezérli a fegyveres erőket és állapítja meg a hadiállapotot és az ellenségeskedések
befejeződését. Ezekről azonnal tájékoztatja a kamarákat, amikor az állam érdeke és biztonsága
ezt lehetővé teszi, közlését a megfelelő bejelentésekkel kiegészítve.
(…)
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BULGÁRIA
Alkotmány
Bulgária alkotmánya
84.§ A parlament
(12) az államfő vagy a kormány indítványára statáriumot vagy rendkívüli állapotot hirdethet
az ország egész területére vagy egy részére.
Ha a parlament éppen nem ülésezik, a helyzet sürgősségére tekintettel az államfő maga is
elrendelheti a statáriumot vagy a rendkívüli állapotot, de a lehető legrövidebb idő alatt össze
kell hívnia a parlamentet (100.§. (5)). A kormánynak efféle jogosultsága nincs.
CIPRUS
Az Alkotmány tartalmazza a rendkívüli és a hadiállapottal kapcsolatos legfontosabb
szabályokat.
Az IPU adatai szerint a parlament honvédelmi bizottsága gyakorolja a felügyeletet a védelmi
politika és a Nemzeti Gárda (hadsereg) felett. A honvédelmi miniszter minden, a védelmet
érintő kérdésben tájékoztatja a képviselőházat és minden alkalommal köteles
beszámolni/tájékoztatni a honvédelmi bizottságot, amikor a bizottság erre felkéri.
Alkotmány
Hadiállapot, rendkívüli állapot szabályozása az Alkotmányban (részletek):
(Alkotmány angolul)
33. cikk
(1) A jelen Alkotmány rendkívüli állapotra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása esetén a
jelen fejezetben biztosított alapvető jogok és szabadságok csak a jelen fejezetben
meghatározottak szerint korlátozhatóak.
47. cikk
Az elnök és az alelnök közösen gyakorolják a végrehajtó hatalmat a következő esetekben:
(…)
h) a biztonsági erők csökkentése vagy növelése a 130. cikkben meghatározottak szerint;
(…)
50. cikk
(1) Az elnököt és az alelnököt, külön-külön vagy együttesen, megilleti a végleges vétó joga a
Képviselőház törvényeivel vagy azok egy részével kapcsolatban, a következő esetekben:
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a) a külügyek, kivéve az olyan nemzetközi szervezetekben és szövetségi szerződésben való
részvétel, amelynek mind Görögország, mind Törökország tagja. Jelen bekezdés értelmében a
külügyek magukba foglalják:
(…)
iii) a hadiállapot kinyilvánítását és a békekötést;
b) a honvédelmi ügyek, melyek magukba foglalják:
i) a fegyveres erők összetételét, méretét és finanszírozását;
ii) a tábornokok kinevezését és előléptetését;
iii) a hadianyagok és mindenféle robbanóanyag importját;
iv) a szövetséges haderők állomásoztatását és más tevékenységeket.
c) a nemzetbiztonsági ügyek, melyek magukba foglalják:
i) a tábornokok kinevezését és előléptetését;
ii) a haderő felállítását és állomásoztatását;
iii) rendkívüli intézkedéseket és hadiállapotot;
iv) a rendőrségi törvényeket.
A c) pontban meghatározott vétójog kiterjed minden rendkívüli intézkedésre és határozatra,
nem érintheti azonban a rendőrség és csendőrség rendes működését.
(2) A fenti vétójog érintheti a törvény vagy határozat egészét vagy annak egy részét; az utóbbi
esetben a törvényt vagy határozatot vissza kell küldeni a Képviselőházhoz, hogy az döntsön a
megmaradó rész hatályban tartásáról és kihirdetéséről.
(3) A jelen cikkben meghatározott vétójog a Képviselőház törvényének vagy határozatának
kihirdetése előtt gyakorolható, az 52. cikkben meghatározottak szerint.
54. cikk
A 47., 48. és 49. cikkek rendelkezései – amelyeknél a végrehajtó hatalom az elnöknek,
alelnöknek fenntartott – kivételével jelen Alkotmány alapján a végrehajtó hatalmat a
Minisztertanács gyakorolja, a közösségi kamarák hatásköreinek megtartása mellett.
Hatáskörébe tartoznak:
a) a kormányzat általános irányítása és ellenőrzése, és az általános irányvonalak
meghatározása;
b) a külügyek, az 50. cikkben meghatározottak szerint;
c) a honvédelem és nemzetbiztonság, ideértve az 50. cikkben meghatározott eseteket;
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d) a közszolgálat összehangolása és felügyelete;
e) az állami tulajdon felügyelete és az azzal való rendelkezése, a jelen Alkotmánnyal és a
törvényekkel összhangban;
f) a miniszterek által benyújtott törvényjavaslatok megfontolása;
g) végrehajtási utasítások és határozatok kibocsátása;
57. cikk
(1) A Minisztertanács a meghozott határozatát megküldi az elnöknek és az alelnöknek.
(2) Az elnököt és az alelnököt, külön-külön vagy együttesen, a határozathozatal napjától
számított négy napon belül megilleti a megfontolásra visszaküldés joga. Amennyiben a
Minisztertanács álláspontját fenntartja, a határozatot a (4) bekezdésben meghatározottak
szerint kihirdeti. Amennyiben az elnököt vagy az alelnököt megilleti a vétójog, az a kihirdetésre
nyitva álló határidőn belül akkor is gyakorolható, ha az elnök vagy az alelnök élt a
megfontolásra visszaküldés jogával.
(3) Amennyiben a határozat az 50. cikkben meghatározott külügyekkel, honvédelemmel vagy
nemzetbiztonsággal kapcsolatos, az elnököt és az alelnököt, külön-külön vagy együttesen
megilleti a vétójog, a határozat kézhezvételétől számított négy napon belül.
(4) Amennyiben a határozat érvényes, és a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott
megfontolásra visszaküldés jogát vagy a vétójogot nem gyakorolták, az elnök és az alelnök azt
a hivatalos lapban kihirdeti, kivéve, ha a Minisztertanács eltérően rendelkezik.
Nyolcadik fejezet
A fegyveres és biztonsági erők
129. cikk
A Köztársaság hadereje kétezer főből áll, akik hatvan százaléka a görög, negyven százaléka a
török közösséghez tartozik.
Hadkötelezettség csak az elnök és az alelnök közös megegyezése alapján vezethető be.
130. cikk
(1) A Köztársaság biztonsági erői a rendőrségből és a csendőrségből állnak, létszámuk kétezer
fő; a létszám az elnök és az alelnök közös megegyezése alapján növelhető vagy csökkenthető.
(2) A biztonsági erők hetven százaléka a görög, harminc százaléka a török közösséghez tartozik.
(…)
131. cikk
(1) A fegyveres erők, a rendőrség és a csendőrség főparancsnokait és helyetteseit az elnök és
az alelnök közösen nevezi ki.
(2) A fegyveres erők, a rendőrség és a csendőrség valamelyikének főparancsnoka a török
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közösséghez tartozik, és minden esetben a főparancsnok helyettese a másik közösséghez
tartozik.
183. cikk
(1) Háború vagy a Köztársaság vagy annak egy részének létét fenyegető veszély esetén a
Minisztertanács határozatot hozhat a rendkívüli állapot kihirdetéséről. Ezen határozattal
szemben az elnöknek és az alelnöknek, külön-külön vagy együttesen, vétójoga van, a
határozat kézhezvételétől számított 48 órán belül.
(…)
(3) Az elnök és az alelnök, amennyiben külön-külön vagy együttesen nem gyakorolták az (1)
bekezdésben meghatározott vétójogukat, a határozatot a hivatalos lapban kihirdetik.
(4) A jelen cikk alapján kihirdetett határozatot a Képviselőház elé kell terjeszteni. Amennyiben
a Képviselőház nem ülésezik, a lehető legrövidebb időn belül össze kell hívni.
(5) A Képviselőház a rendkívüli állapotról szóló határozatot elutasítja vagy megerősíti.
Elutasítás esetén a rendkívüli állapotról szóló határozat hatálytalan. Megerősítés esetén az
elnök és az alelnök a Képviselőház döntését a hivatalos lapban kihirdeti.
(6) A rendkívüli állapotról szóló határozat a képviselőházi megerősítéstől számított két
hónapon belül hatályát veszti, kivéve, ha a Minisztertanács javaslatára a Képviselőház azt a
rendkívüli állapot idejére meghosszabbítja; ilyen esetben az elnöknek és az alelnöknek,
külön-külön vagy együttesen, vétójoga van, az 50. cikkben meghatározottakkal összhangban.
(7) a) A jelen Alkotmány rendelkezéseit nem érintve, a rendkívüli állapotról szóló határozat
hatálya alatt a Minisztertanács, amennyiben úgy látja, hogy azonnali cselekmény elvégzése
szükséges, bármilyen, a rendkívüli állapothoz szorosan kötődő intézkedést törvényi erővel
bevezethet; ilyen esetben az elnöknek és az alelnöknek, külön-külön vagy együttesen, vétójoga
van, az 57. cikkben meghatározottakkal összhangban.
b) Az elnök és az alelnök, amennyiben külön-külön vagy együttesen nem gyakorolták az a)
pontban meghatározott vétójogukat, a rendkívüli intézkedést a hivatalos lapban kihirdetik.
c) A rendkívüli intézkedés legkésőbb a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti.
Törvényi szabályozás
Az 1964-ben felállított Nemzeti Gárda (National Guard Law 20/1964) honlapja és a hadseregről
szóló törvény szövege is csak görög nyelven érhető el, de ezen a honlapon angol nyelven is van
egy összefoglaló.
Részlet a törvényből: «provide assistance to the Army and the security forces of the Republic,
through the adoption of all necessary measures to safeguard the defence of the Republic, in
order to counter the threat of invasion or any other act directed against the independence and
sovereignty of the Republic, or that threatens the security of life or property of the citizens of
the Republic»
(forrás: Questionnaire on the code of conduct on politico-military aspects of security (OSCE)
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A ciprusi Rendőrségnek van egy, a rendkívüli helyzetekért felelős szervezeti egysége
(Emergency Response Unit). Az 1978-ban létrehozott egység (a ciprusi kormány „válasza” az
akkoriban egyre gyakoribbá váló terrorista cselekményekre) központja Nicosiában van,
gyakorlatilag önálló egység, amely közvetlenül a rendőrkapitány irányítása alatt működik.
CSEH KÖZTÁRSASÁG
Alkotmány
Alkotmány, 43. §
(1) A Parlament határozhat hadiállapot kinyilvánításáról, amennyiben a Cseh Köztársaságot
megtámadják, vagy nemzetközi szerződés közös védelmi kötelezettséget ír elő.
(2) A Parlament határoz a Cseh Köztársaság olyan nemzetközi szervezet védelmi rendszerében
való részvételéről, amelynek a Cseh Köztársaság tagja.
(3) A Parlament jóváhagyja
a) a Cseh Köztársaság területén lévő cseh haderő jelentését;
b) külföldi haderő Cseh Köztársaság területén való jelenlétét, amennyiben ez a döntés nem
tartozik a Kormány hatáskörébe.
(4) A Kormány dönt a Cseh Köztársaság területén levő cseh haderő jelentéséről, és a külföldi
haderő Cseh Köztársaság területén való jelenlétéről, hatvan napot meg nem haladó időre, a
következő témakörökben:
a) nemzetközi szerződésben vállalt, agresszióval szembeni közös védelmi kötelezettség
teljesítése;
b) olyan nemzetközi szervezet által meghatározott békefenntartó tevékenység, amelynek a Cseh
Köztársaság tagja, amennyiben az érintett állam ebbe beleegyezik;
c) természeti, ipari és ökológiai katasztrófák esetén történő mentőakcióban való részvétel.
(5) Szintén a Kormány határoz
a) külföldi haderő Cseh Köztársaság területén történő áthaladásáról, átrepüléséről;
b) a cseh fegyveres erők külföldi hadgyakorlatban történő részvételéről, és a külföldi fegyveres
erők Cseh Köztársaság területén lévő hadgyakorlatban történő részvételéről.
(6) A Kormány a (4) és (5) bekezdések alapján hozott döntéséről a Parlament mindkét
kamaráját haladéktalanul értesíti. A Parlament – valamelyik kamara tagjai több mint felének
szavazatával elfogadott kifogásoló határozatával – a Kormány döntését hatályon kívül
helyezheti.
Törvényi szabályozás
Az 1998. évi C. törvény szabályozza részleteiben a rendkívüli állapotot (5-8 cikkely).
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http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Zakon_o_
bezpecnosti_English_version_110_1998.pdf
A rendkívüli állapotról egyedül ez a jogszabály rendelkezik, sem a honvédelmi törvény, sem a
házszabály nem tartalmaz erre vonatozóan szabályozást.
A kormány rendkívüli állapotot vezethet be egyes természeti katasztrófa, ökológiai vagy ipari
baleset, egyéb veszély esetén. Erről a kormány tájékoztatja a képviselőházat „késedelem
nélkül”, a képviselőház jogában áll megsemmisíteni a kormány nyilatkozatát.
A rendkívüli állapot 30 napig tarthat, amely a meghosszabbítható a képviselőház előzetes
hozzájárulásával. A rendkívüli állapot lejáratáról is a parlament dönt. A parlament maga is
kezdeményezheti rendkívüli állapot bevezetését. Rendkívüli állapot idején a kormány
javaslatait a parlament sürgős eljárásban tárgyalja. A törvényjavaslatokat 72 órán belül
tárgyalnia kell a képviselőháznak, azt 24 órán belül meg kell küldeni a szenátusnak.
Alkotmányos törvény módosítását nem kezdeményezheti a kormány sürgős eljárásban.
DÁNIA
Alkotmány
Alkotmányos szinten a különleges jogrend lényegében szabályozatlan (Sárgvári, 2016). A
rendkívüli állapotra vonatkozóan az Alkotmány 23. cikke a következőt rögzíti:
„Rendkívüli állapot esetén, amennyiben a Folketing nem ülhet össze, a király ideiglenes
jogszabályokat hozhat, amennyiben azok nem ellentétesek az Alkotmánnyal; ezeket a Folketing
összehívásakor azonnal be kell terjeszteni megerősítésre vagy elutasításra.”
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Törvényi szabályozás
A rendkívüli állapottal, vészhelyzettel kapcsolatos rendelkezéseket a Polgári védelemről szóló
2004. évi törvény (Civil Contingencies Act) tartalmazza. Vészhelyzet alatt a törvény olyan
helyzeteket ért, amikor az ember életkörülményeit súlyos károsodás éri az ország egészének
vagy egy részének területén (halálos áldozatokkal, sérülésekkel, lakások, létesítmények
pusztulásával járó események vagy pénz-, élelem-, víz-, energia-, üzemanyaghiányt okozó
események, a kommunikációban, a közlekedésben, az egészségügyi ellátásban előálló jelentős
fennakadások, illetve a környezet jelentős károsodásával járó események).
Vészhelyzetben a rendkívüli állapot kihirdetésére az uralkodó jogosult, a gyakorlatban ezt a
kormányfő javaslatára teszi meg, s a parlament jóváhagyása – elvileg – nem szükséges hozzá.
A rendkívüli állapot kihirdetéséről a parlamentet is azonnal értesítik, amely – ha épp nem
ülésezik – öt napon belül összeül. Rendkívüli állapotban a kormány jogosult rendeletben
szabályozni az egyébként törvényben szabályozandó kérdéseket is, ám ezt jóváhagyásra
legkésőbb hét napon belül utólagosan a parlament elé kell terjesztenie.
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ÉSZTORSZÁG
Alkotmány
The constitution of the Republic of Estonia
65§
A Parlament (...)
14. az Alkotmány 129. cikkével összhangban rendkívüli állapotot hirdet ki az országban;
15. a köztársasági elnök javaslatára hadiállapotot hirdet ki, mozgósítást vagy leszerelést rendel
el;(…)
A köztársasági elnök (…)
16. Észtország nemzeti véderejének legfelsőbb parancsnoka;
17. javaslatot tesz a Parlamentnek hadiállapot kihirdetésére, mozgósítás vagy leszerelés
elrendelésére, valamint az Alkotmány 129. cikke értelmében rendkívüli állapot bevezetésére.
18. Észtország elleni fegyveres agresszió esetén hadiállapotot hirdet ki, mozgósítási parancsot
ad ki, és kinevezi a védelmi erők főparancsnokát, az Alkotmány 129. cikkével összhangban;(…)
Nemzetvédelem (…)
129. cikk
(1) Ha a kormányzás Alkotmányos rendjét veszély fenyegeti, a köztársasági elnök vagy a
köztársaság kormányának javaslatára a Parlament, tagjai többségének hozzájárulásával,
legfeljebb három hónapra rendkívüli állapotot vezethet be az egész országban.
(2) A rendkívüli állapotra vonatkozó rendelkezéseket törvény határozza meg.
130. cikk
Rendkívüli állapot vagy háború esetén az emberek jogai, szabadságai és kötelezettségei
korlátozhatók a nemzetbiztonság és a közrend érdekében, a törvényben megszabott esetekben
és eljárások mellett (…)
131. cikk
(1) Rendkívüli állapot vagy háború esetén nem lehet a Parlament tagjait, a köztársasági elnököt
vagy a helyi önkormányzat képviselő-testületeit megválasztani, sem megbízatásuknak véget
vetni.
(2) A Parlament, a köztársasági elnök és a helyi önkormányzat képviselő-testületeinek
megbízatása meghosszabbodik, ha megbízatásuk rendkívüli állapot vagy hadiállapot ideje
alatt, rendkívüli állapot vagy hadiállapot végét követő három hónapon belül jár le. Ez esetekben
új választásokat kell tartani a rendkívüli állapot vagy hadiállapot végét követő három hónapon
belül.
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Törvényi szabályozás
Nemzetvédelmi törvény – (National Defence Act)
Fokozott védelmi készültség
(1) Az Észt Köztársaság biztonságának fokozott fenyegetettsége esetén és a 30 pontban
meghatározott esetekben a Kormány megemelheti az általános védelmi készültséget, mely
döntés a fenyegetettség mértékének értékelésén alapul.
(2) A Kormány értesíti a Riigikogu-t (Parlament) a döntésről, amely szerint megemelte a
védelmi készültséget és feltárja ennek okait. A megemelt készültségi szintet a parlamentnek jóvá
kell hagynia. (..)
(6) A Riigikogu (Parlament) a megemelt védelmi készültséget jóváhagyó döntését legalább
háromhavonta felülvizsgálja. A veszély helyzet csökkenésével a Riigikogu megszünteti a
jóváhagyását. A döntés ekkor is a fenyegetettség értékelése után történik.
FINNORSZÁG
Alkotmány
Alkotmányos szinten a különleges jogrend lényegében szabályozatlan (Sárgvári, 2016). Az
Alkotmány 23. cikke rögzíti, hogy az alapvető jogok és szabadságok alól törvény kivételeket
állapíthat meg:
 ha azok összeegyeztethetőek Finnország emberi jogokra vonatkozó nemzetközi
kötelezettségeivel, és
 szükségesek a Finnország elleni fegyveres támadás, vagy
 egyéb – törvényben rögzített – a nemzetet fenyegető súlyos veszélyhelyzet esetén.
Törvényi szabályozás
A veszélyhelyzet kihirdetéséhez a felhatalmazást és az alkalmazhatóság pontos meghatározását
törvény rögzíti. Továbbá törvény sorolja fel, hogy milyen kivételes körülmények tekintendők
veszélyhelyzetnek. A veszélyhelyzet kihirdethető törvényben vagy kormányrendeletben.
Releváns jogszabályok – a kizárólag finnül elérhető – 1083/1991 számú törvény a védelmi
állapotról és a 1552/2011 számú törvény a veszélyhelyzetben fennálló hatáskörökről. Elsőként
a veszélyhelyzetben fennálló hatáskörökről szóló törvény alkalmazandó, és ha az ebben
biztosított hatáskörök nem elégségesek a hatóságok számára a helyzet kezeléséhez, akkor
alkalmazhatók a védelmi állapotról szóló törvényben felsorolt hatáskörök.
A veszélyhelyzetben fennálló hatáskörökről szóló törvény a kormány, míg a védelmi állapotról
szóló törvény az államfő számára biztosítja annak lehetőségét, hogy rendelet útján kihirdesse a
rendkívüli állapotot, és a törvény által biztosított hatásköröket használni kezdje. A kormányvagy államfői rendeletet haladék nélkül be kell terjeszteni a parlamentnek, hogy döntsenek az
érvényességéről, esetleges módosításáról és arról, hogy mennyi ideig lesz érvényben.
Finnország átfogó védelmi politikájáról a Védelmi Bizottság tanulmánya ad áttekintést.
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FRANCIAORSZÁG
Alkotmány
Alkotmány, 16. cikk
Ha a köztársaság intézményeit, a nemzeti függetlenséget, a köztársaság területének
sérthetetlenségét vagy nemzetközi szerződések végrehajtását súlyos és közvetlen veszély
fenyegeti, és ha az alkotmányos közhatalom működése megszakad, a miniszterelnök, a
Parlament két házának elnöke, valamint az Alkotmánytanács hivatalos meghallgatása után a
köztársasági elnök megteszi a körülmények által megkövetelt intézkedéseket.
Ezen intézkedésekről üzenetben tájékoztatja a nemzetet.
Ezen intézkedéseket annak az akaratnak kell áthatnia, hogy a lehető legkisebb késedelemmel
biztosítani lehessen az alkotmányos közhatalom számára a feladatai ellátásához szükséges
eszközöket. Ezzel kapcsolatban ki kell kérni az Alkotmánytanács véleményét.
A Parlament a jogszabály erejénél fogva ül össze.
A Nemzetgyűlést nem lehet feloszlatni a kivételes hatalom gyakorlása alatt.
35. cikk
A hadüzenethez a Parlament jóváhagyása kell.
36. cikk
Az ostromállapotot a Minisztertanács rendeli el. Tizenkét napon túli meghosszabbítására csak
a Parlament hozzájárulásával kerülhet sor.
Törvényi szabályozás
1955. április 3-ai 55-385 számú szükségállapotról szóló törvény
1. cikk
A szükségállapotot az ország egész vagy meghatározott területére lehet kihirdetni, az alábbi két
esetben: a közrend súlyos megsértésének közvetlen veszélye vagy olyan események megtörténte
esetén, amelyek természetüknél fogva és súlyosságukat tekintve közveszedelem előidézésére
alkalmasak.
2. cikk
A kormány rendeletben hirdetheti ki a szükségállapotot. A rendelet tartalmazza, hogy a
szükségállapot az ország mely területére terjed ki.
3.cikk
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A szükségállapot 12 napon túli időtartamra való kiterjesztése csak törvény felhatalmazása
alapján történhet meg.
4.cikk
A Kormánynak kötelessége tájékoztatni a szükségállapot idején hozott intézkedésekről mind a
Nemzetgyűlést, mind a Szenátust. Ez utóbbiaknak joguk van bekérni minden szükséges
információt ellenőrzés vagy értékelés céljából.
6. cikk
A belügyminiszter elrendelheti minden olyan személy házi őrizetbe vételét, akinél felmerül a
közbiztonsága és közrend megzavarásának veszélye. Az őrizetben tartás 12-24 óráig tarthat.
8. cikk
A belügyminiszter, vagy az adott kerület prefektusa elrendelheti a szükségállapot által érintett
színházak, kocsmák, és bármilyen jellegű közösségi terek ideiglenes bezárást.
3381. számú alkotmánymódosító javaslata
A francia Nemzetgyűlés 3381. számú alkotmánymódosító javaslata a különleges jogrend
szempontjából nem tartalmaz újabb rendelkezéseket az 1955-ös szükségállapotról szóló
törvényhez képest, csupán az intézkedések körét igazították a technológiai fejlődéshez. Ennek
értelmében lehetővé vált az információs rendszerben tárolt adatok megszerzése is.
GÖRÖGORSZÁG
Alkotmány
Görögország alkotmánya
44. cikk
(1) Rendkívül sürgős és előre nem látott szükséghelyzet kivételes eseteiben a köztársasági elnök
a kabinet javaslatára törvényerejű rendeletet adhat ki. Ezt a 72. cikk (1) bekezdése alapján
kibocsátását, vagy a parlamenti ülésszak összehívását követő negyven napon belül a Parlament
elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Ha ezen határidőn belül nem terjesztik a Parlament elé, vagy
a Parlament az előterjesztéstől számított három hónapon belül nem hagyja jóvá, akkor az a
jövőre nézve hatályát veszti.
48. cikk
(1) Háború, vagy külső veszély vagy a nemzetbiztonság közvetlen fenyegetettsége miatti
mozgósítás, valamint a demokratikus államrend megdöntését célzó fegyveres államcsíny esetén
a kabinet javaslatára a Parlament, az állam egész területére vagy egy részére ostromállapotot
rendelhet el, rendkívüli bíróságokat hozhat létre, és részben vagy egészben felfüggesztheti az 5.
cikk (4) bekezdés, a 6., 8., 9., 11. cikkek, a 12. cikk (1)–(4) bekezdések, a 14. és 19. cikkek, a 22.
cikk (3) bekezdés, a 23. cikk, a 96. cikk (4) bekezdés és a 97. cikk alkalmazását.
A Parlament határozatában megjelöli a meghozott intézkedések időbeli hatályának végét,
amely nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
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(2) Amennyiben a Parlament nem ülésezik, és időben történő összehívása lehetetlen, az előző
bekezdésben említett intézkedéseket a kabinet javaslatára elnöki rendelet lépteti életbe. A
kabinet kezdeményezi a rendelet parlamenti jóváhagyását, miután a Parlament összehívása
lehetővé vált, de legkésőbb tizenöt napon belül, abban az esetben is, ha megbízatása lejárt, vagy
feloszlott.
(3) Az előző bekezdésekben említett intézkedések időtartamát tizenöt naponként parlamenti
határozattal meg kell hosszabbítani; a Parlamentet abban az esetben is össze kell hívni, ha
megbízatása lejárt, vagy feloszlott.
(4) Az előző bekezdésekben említett intézkedések az (1), (2) és (3) bekezdésekben rögzített
határidő elteltével a törvény erejénél fogva hatályukat vesztik, ha parlamenti határozat nem
hosszabbította meg, valamint a háború végével, ha ez volt meghozataluk oka.
(5) Az előző bekezdésben említett intézkedések hatálybalépését követően a kabinet javaslatára
a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet hozhat a szükségek kielégítése és az alkotmányos
intézmények mielőbbi helyreállítása céljából. Ezen aktusokat a meghozataluktól, illetve a
Parlament összehívásától számított tizenöt napon belül megerősítésre a Parlament elé kell
terjeszteni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem terjesztik a Parlament elé, vagy a
Parlament a beterjesztéstől számított tizenöt napon belül nem hagyja azt jóvá, hatályát veszti.
Az ostromállapotról szóló törvény annak alkalmazása során nem módosítható.
(6) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott parlamenti határozat elfogadásához az összes
képviselő többségének, az (1) bekezdésben meghatározott parlamenti határozat elfogadásához
az összes képviselő háromötödének szavazata szükséges. Ezekről a kérdésekről a Parlament
egyetlen ülésen határoz.
(7) A szükségállapotra vonatkozó intézkedések alkalmazása alatt, jelen cikkel összhangban az
Alkotmány 61. és 62. cikkeinek rendelkezéseit a törvény erejénél fogva alkalmazni kell, tekintet
nélkül arra, hogy a Parlamentet feloszlatták, vagy megbízatási ideje lejárt.
További szabályozás
A rendkívüli állapotot a parlament hirdeti ki. Nyilatkozatot ad ki a kabinet ajánlása alapján
(Házszabály 117. cikk), elfogadásához az összes képviselő háromötödének szavazata
szükséges. Statárium ideje alatt rendkívüli bíróságok jöhetnek létre és a parlament
felfüggesztheti a személyes jogok egy részét az alkotmányból. Ostromállapot (háború vagy
annak veszélye, nemzetbiztonsági veszély vagy államcsíny) idején, ha a parlament hiányzik, az
elnök ad ki rendeletet és a parlamentet össze kell hívni 15 napon belül. Az ostromállapot 15
napig meghosszabbítható a parlament abszolút többségének szavazatával (15 naponta újra). A
statárium ideje alatt a köztársasági elnök és a kabinet által hozott jogi aktusokat a parlamentnek
megküldik jóváhagyásra.
- a parlament ellenőrző szerepe mindvégig megmarad, az elnöki döntések is parlamenti
elfogadáshoz kötöttek (3/5)
Az ostromállapot és az alkotmány 44. cikkében leírt rendkívüli szükséghelyzet (pl. természeti
katasztrófa) nem ugyanazokra az esetre igaz. Ekkor a Polgári Védelemért felelős Főtitkárság
hozza a legfőbb döntéseket.
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HOLLANDIA
Alkotmány
Alkotmány, 96. cikk
(1) Csak a Parlament előzetes hozzájárulásával lehet hadiállapotot kinyilvánítani.
(2) A hozzájárulás nem szükséges, ha már egy ténylegesen fennálló hadiállapot folytán a
Parlamenttel való tanácskozás már nem lehetséges.
(3) A Parlament két kamarája ebben a kérdésben együttes ülésen tanácskozik és dönt.
(4) Az (1) és (3) bekezdés rendelkezései megfelelően érvényesülnek a háború befejezésének
kinyilvánítása tekintetében.
103. cikk
(1) Törvény határozza meg azokat az eseteket, amikor a belső és külső biztonság fenntartásához
királyi rendelettel kihirdethető a törvény által meghatározott szükségállapot. A kihirdetés
következményeit törvény szabályozza.
(2) A kihirdetés során el lehet térni a tartományok, községek és vízszabályozási társulatok
végrehajtó szerveinek hatáskörére vonatkozó alkotmányi rendelkezésektől, a 6. cikkben,
amennyiben épületeken és zárt helyiségeken kívüli jog gyakorlásáról van szó, a 7., 8., 9.
cikkekben, a 12. cikk (2) bekezdésben, a 13. cikkben foglalt alapjogoktól, valamint a 113. cikk
(1) és (3) bekezdésektől.
(3) Közvetlenül a szükségállapot kihirdetése után, ha szükségesnek ítéli, a királyi rendeletben
megállapított végső időpont eltelte előtt a Parlament két kamarája erről a kérdésről együttes
ülésen tárgyal és határoz.
HORVÁTORSZÁG
Alkotmány
Horvátországban a parlament dönt a háború és a béke állapotáról (Alkotmány, 81. cikk).
101. cikke kimondja, hogy háború idején a köztársasági elnök rendeletalkotási joggal bír, a
parlament által átruházott keretek között. Ha a horvát parlament nem ülésezik, akkor a
köztársasági elnök jogosult a háborúval kapcsolatban jelentkező ügyekkel kapcsolatos
rendeletek meghozatalára. Ha az állam függetlenségét, integritását és létezését fenyegető
veszély áll fenn, vagy ha a kormányzati szervek akadályoztatva vannak alkotmányos feladataik
ellátásában, akkor a miniszterelnök javaslatára és ellenjegyzésével rendeletalkotási joggal bír.
Az Alkotmány 17. cikke alapján az Alkotmányban rögzített szabadságjogok és jogok
korlátozhatóak háború, a Horvát Köztársaság egységét és függetlenségét fenyegető veszély,
vagy bármilyen természeti katasztrófa idején. A korlátozásról a horvát Parlament az összes
képviselő kétharmados többségével dönt; illetve, ha a parlament nem tud összeülni, a
köztársasági elnök. A korlátozás mértékének arányosnak kell lennie a fenyegetés mértékével,
és nem eredményezhet az állampolgárok között egyenlőtlenséget faj, szín, nem, nyelv, vallás,
nemzetiség vagy társadalmi eredet tekintetében.
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ÍRORSZÁG
Alkotmány
Az ír alkotmány a különleges jogrend esetei közül csak a háborús helyzetet nevesíti. Az
alkotmány 28., „A Kormány” című cikke értelmében háború nem hirdethető és az ország
semmilyen háborúban nem vehet részt a képviselőház (Dáil Éireann) hozzájárulása nélkül. Az
ország megtámadása esetén a Kormány bármely, általa szükségesnek ítélt lépést megtehet az
ország védelme értelmében, de a Képviselőházat „a lehetséges legrövidebb időn belül” össze
kell hívni (amennyiben az nem ülésezne).
Háború, vagy fegyveres felkelés esetén (ez az állapot abban az esetben is elrendelhető – a
parlament mindkét házának ezirányú döntése alapján –, ha a fegyveres konfliktusban az ország
közvetlenül nem vesz részt) a parlament – a halálbüntetés tilalma kivételével – elfogadhat az
alkotmány rendelkezéseivel összhangban nem lévő törvényeket is; amennyiben azok a
közbiztonság és az állam védelmére irányulnak. Az alkotmányhasonló felmentést biztosít
minden, hasonló célú jogszabály („act”) esetében. Egyes értelmezések 1 szerint ez a Kormány
intézkedésekre vonatkozik.
„28. cikk A Kormány
(…)
3. Jelen Alkotmány rendelkezése – a 15. cikk (5) bekezdés 2. albekezdés kivételével – nem
használható fel az Oireachtas által hozott egyetlen olyan törvény érvénytelenítésére sem,
amely kifejezetten a közbiztonság és az állam megőrzésére irányul háborús idő vagy fegyveres
lázadás esetén, illetve nem semmisíthet meg háborús idő vagy fegyveres lázadás idején hozott,
vagy hozni szándékozott törvényt. Jelen albekezdés alkalmazásában a háborús idő olyan idő,
amikor fegyveres konfliktus történik, amelyben az állam nem vesz részt, de amellyel
kapcsolatban az Oireachtas mindkét kamarája úgy döntött, hogy az említett fegyveres
konfliktus miatt nemzeti szükségállapot áll fenn, amely befolyásolja az állam alapvető
érdekeit. A háborús idő vagy fegyveres lázadás továbbá magába foglalja bármely háború
véget érését követő ilyen helyzetet, vagy bármely, előbb említett fegyveres konfliktust vagy
fegyveres lázadást, melyek akkor szűnnek meg, ha az Oireachtas mindkét kamarája úgy dönt,
hogy a háború, fegyveres konfliktus vagy lázadás által okozott szükségállapot megszűnt.
(4) 1. A kormány a Képviselőháznak tartozik felelősséggel.
15. cikk (5) 2. Az Oireachtas nem léptet hatályba olyan törvényt, amely lehetővé teszi
halálbüntetés kiszabását.”
Törvényi szabályozás
Az 1926. évi Közbiztonságról (szükségállapot idején gyakorolt hatáskörökről) szóló
törvény (Public Safety (Emergency Powers) Act2) értelmében a kormány szükségállapotot
hirdethet, amely 3 hónapig tart, és újra meg újra meghosszabbítható – minden esetben
maximum 3 hónappal. A kormány döntését minden esetben (a szükségállapot
meghosszabbításáról szólót is) a parlament házai elé kell terjeszteni (az ír parlament két
kamarás) és ki kell hirdetni a hivatalos lapban (Közlönyben).

1
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Ireland - National Emergency rész.
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1926/act/42/enacted/en/print.html?printonload=true
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Az 1954. évi védelmi törvény (Defence Act3 4. szakasza: „Period of Emergency”) értelmében
a Kormány – amennyiben a körülményeket úgy ítéli meg, hogy az szükséges – szükségállapotot
(state of emergency) hirdethet, illetve azt visszavonhatja. A Kormány döntését mindkét esetben
haladéktalanul a parlament házai elé kell terjeszteni és ki kell hirdetni a hivatalos lapban
(Közlönyben). Amennyiben a parlament a szükségállapot kihirdetésének időpontjában nem
ülésezik, azt azonnal, de legkésőbb 21 napon belül össze kell hívni.
A Kormány szükségállapot idején a honvédséget (Defence Forces) készenlétbe helyezheti (5.
szakasz), és a védelmi miniszter rendeleteket hozhat annak érdekében, hogy annak elhelyezését
és ellátását biztosítsa (pl. helyiségek, eszközök, élelmiszer). A védelmi miniszter ilyen irányú
rendeleteit haladéktalanul a parlament mindkét háza elé kell terjeszteni, és csak akkor marad
hatályban, ha a parlament mindkét háza jóváhagyja. A parlament döntésére 21 napon belül, az
első soron következő ülésen kerül sor (37. szakasz).
Szükségállapot idején a tartalékosok behívásának elrendelését ugyancsak a parlament elé kell
terjeszteni (87. szakasz).
LENGYELORSZÁG
Alkotmány
A lengyel Alkotmány XI. fejezete rendelkezik a kivételes hatalomgyakorlás körülményeiről,
amelynek három alapesetét különbözteti meg: hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet
(természeti katasztrófahelyzet). Ezek elrendelésében és fenntartásában egyaránt kitüntetett
szerepe van a lengyel parlament Képviselőházának (Szejm).
Hadiállapotot és szükségállapotot a Minisztertanács javaslatára a köztársasági elnök
rendelhet el, fenntartásukhoz 48 órán belül szükséges a Képviselőház ellenjegyzése.
A szükségállapot időtartama korlátozott: maximum 90 napig tarthat, meghosszabbítása
egyszer, 60 napnál nem hosszabb időre, a Képviselőház jóváhagyásával lehetséges.
Veszélyhelyzetet a Minisztertanács rendelheti el, 30 napnál nem hosszabb, meghatározott
időre. Az egész állam területén történő kihirdetéshez a Képviselőház jóváhagyása szükséges.
Az Alkotmány meghatározza a rendkívüli állapotok idejére a közhatalmi szervek
tevékenységének elveit. Rendkívüli állapot idején:
 a rendkívüli intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, és célozniuk kell az Állam rendes
működésének mielőbbi helyreállítását;
 nem módosítható az Alkotmány, a választási törvények és a rendkívüli állapotról
rendelkező törvények;
 nem lehet országos népszavazást és választásokat tartani – a képviselőház, a szenátus, a
helyi önkormányzatok és a köztársasági elnök megbízatási ideje automatikusan
meghosszabbodik;
Az Alkotmány ugyancsak meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a rendkívüli
állapotról szóló törvény korlátozhatja az alapvető emberi és állampolgári jogokat.

3

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1954/act/18/enacted/en/print.html
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„Tizenegyedik fejezet
Rendkívüli intézkedések
228. cikk
(1) Különös veszély esetén, amikor az általános alkotmányos intézkedések elégtelenek, a
következő rendkívüli állapotok vezethetőek be: hadiállapot, szükségállapot és veszélyhelyzet.
(2) Rendkívüli intézkedéseket törvény felhatalmazása alapján rendelettel lehet hozni, amelyet
utólagosan közzé kell tenni.
(3) Rendkívüli állapot idejére a közhatalmi szervek tevékenységének elveit és az emberi és
állampolgári szabadságok és jogok korlátozásának lehetőségét törvény állapítja meg.
(4) Törvény meghatározza a rendkívüli intézkedéseket szükségessé tevő időben bekövetkező
emberi és állampolgári szabadságok és jogok korlátozásából eredő vagyoni hátrány
kárpótlásának elveit, mértékét és módját.
(5) A rendkívüli intézkedésekkel bevezetett cselekményeknek arányosnak kell lenniük a veszély
mértékéhez, és célozniuk kell az Állam rendes működésének leggyorsabb helyreállítását.
(6) Rendkívüli állapot idején nem lehet megváltoztatni az Alkotmányt, a Képviselőház, Szenátus
és a helyi önkormányzatok tagjainak választásáról és a köztársasági elnök választásáról szóló,
valamint a rendkívüli állapotról rendelkező törvényeket.
(7) Rendkívüli állapot és az azt követő kilencven napon belül a Képviselőház megbízatási ideje
nem rövidíthető le, és nem lehet országos népszavazást, képviselőházi, szenátusi és helyi
önkormányzati választásokat tartani, és nem lehet a köztársasági elnököt megválasztani, ezen
szervek és személyek megbízatási ideje meghosszabbodik. A helyi önkormányzati szervek
megválasztására azokon a helyeken van lehetőség, ahol rendkívüli intézkedéseket nem vezettek
be.
229. cikk
Az Állam külső fenyegetettsége, fegyveres erők Lengyel Köztársaság területe ellen elkövetett
agressziója esetén, valamint ha nemzetközi egyezmény agresszióval szembeni közös védelmi
kötelezettséget ír elő, a Minisztertanács javaslatára a köztársasági elnök az Állam egész
területére, vagy annak valamelyik részére kihirdeti a hadiállapotot.
230. cikk
(1) Az Állam alkotmányos rendjének, az állampolgárok vagy a közrend fenyegetettsége esetén
a Minisztertanács javaslatára a köztársasági elnök kilencven napnál nem hosszabb,
meghatározott időre az Állam egész területére, vagy annak valamelyik részére kihirdeti a
szükségállapotot.
(2) A szükségállapotot egyszer, hatvan napnál nem hosszabb időre, a Képviselőház
jóváhagyásával lehet meghosszabbítani.
231. cikk
A köztársasági elnök a hadiállapot, szükségállapot bevezetésétől számított 48 órán belül
kezdeményezi a rendelet képviselőházi ellenjegyzését. A Képviselőház a kezdeményezést
haladéktalanul megtárgyalja. A Képviselőház a képviselők legalább felének jelenlétében,
abszolút többséggel hatályon kívül helyezheti a köztársasági elnök rendeletét.
232. cikk
Természeti katasztrófa, vagy ahhoz vezető műszaki baleset következményeinek megelőzése vagy
elhárítása céljából a Minisztertanács harminc napnál nem hosszabb, meghatározott időre az
Állam egész területére, vagy annak valamelyik részére kihirdeti a veszélyhelyzetet. Az egész
Állam területére kiterjedő veszélyhelyzet kihirdetéséhez a Képviselőház jóváhagyása szükséges.
233. cikk
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(1) Az emberi és állampolgári szabadságok és jogok hadiállapot, szükségállapot esetén történő
korlátozásának mértékét szabályozó törvény nem korlátozhatja a 30. cikkben (emberi
méltóság), a 34. és a 36. cikkekben (állampolgárság), a 38. cikkben (élet védelme), a 39., a 40.
cikkekben és a 41. cikk (4) bekezdésben (tisztességes eljárás), a 42. cikkben (büntetőjogi
felelősség), a 45. cikkben (bírósághoz fordulás), a 47. cikkben (személyhez főződő jogok), az
53. cikkben (lelkiismeret és vallás), a 63. cikkben (petíció), valamint a 48. és a 72. cikkekben
(család és gyermekek) foglalt szabadságokat és jogokat.
(2) Nem lehet az emberi és állampolgári szabadságokat és jogokat kizárólag fajra, nemre,
nyelvre, vallásra vagy annak hiányára, társadalmi helyzetre, származásra tekintettel
korlátozni.
(3) Az emberi és állampolgári szabadságok és jogok veszélyhelyzet esetére vonatkozó
korlátozásának mértékét meghatározó törvény korlátozhatja a 22. cikkben (gazdasági
tevékenység szabadsága), a 41. cikk (1), (3) és (5) bekezdésekben (személyes szabadság), az 50.
cikkben (magánlakás sérthetetlensége), az 52. cikk (1) bekezdésben (mozgásszabadság és a
Lengyel Köztársaság területén való letelepedés), az 59. cikk (3) bekezdésben (sztrájkjog), a 64.
cikkben (tulajdonhoz való jog), a 65. cikk (1) bekezdésben (munkához való jog), a 66. cikk (1)
bekezdésben (biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jog) és a 66. cikk (2)
bekezdésben (pihenéshez való jog) meghatározott jogokat és szabadságokat.
234. cikk
(1) Hadiállapot esetén, amennyiben a Képviselőház az ülésezésben akadályoztatva van, a
Minisztertanács javaslatára, és a 228. cikk (3)–(5) bekezdésekben meghatározott mértékben és
keretek között a köztársasági elnök törvényi erővel bíró rendeletet adhat ki. Az ilyen rendeletet
a Képviselőháznak következő ülésén jóvá kell hagynia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelet általánosan kötelező jogszabálynak minősül.”
Törvényi szabályozás
A kivételes hatalomgyakorlás Alkotmányban meghatározott eseteire külön törvény vonatkozik:
 a hadiállapotról szóló törvény (Marital Law Act, elfogadták 2002 augusztus 29-én);
 a vészhelyzetre vonatkozó törvény (State of Emergency Act – elfogadva 2002 június 21.);
 a nemzeti katasztrófahelyzetről szólót törvény (State of National Disaster Act – elfogadva
20012 április 18.).;
továbbá a
 a rendkívüli helyzetekben a jogok és szabadságok korlátozásából fakadó károk
kompenzációjáról szóló törvény;
 a stratégiai tartalékokról szóló törvény.
A kivételes hatalomgyakorlás eseteire vonatkozó törvények közös jellemzője4, hogy – az
alkotmányos alapelveknek megfelelően –:
 törekszenek a demokrácia alapelveinek fenntartására a kivételes hatalomgyakorlás
körülményei között is („alkotmány az alkotmányban” mechanizmus);
 biztosítják a fékek és egyensúlyok rendszerének fenntartására krízishelyzetben is;
 a kormány – bármely rendkívüli állapot idején – csak törvényben meghatározott
felhatalmazások alapján működhet, egyetlen állami szerv sem szerezhet semmilyen
többlethatalmat.

4

https://drive.google.com/file/d/0B89NozPtmZrEdVFlbFQ4MzJVQkE/view?pref=2&pli=1
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LETTORSZÁG
Alkotmány
Alkotmány, 43. cikk
A Köztársasági Elnök a Parlament döntése alapján bejelenti a hadiállapotot.
44. cikk
A Köztársasági Elnök jogosult az ország katonai védelméhez szükséges lépések megtételére,
ha egy másik állam hadat üzen Lettországnak, vagy ellenség támadja meg a lett határokat.
Ezekkel egy időben a Köztársasági Elnök haladéktalanul összehívja a Parlament ülését,
amely dönt a hadüzenet kérdésében, valamint a hadi tevékenység megkezdéséről.
62. cikk
Ha az államot külső ellenség fenyegeti, vagy a fennálló államrendet veszélyeztető zavargás
(internal insurrection) támad az országban vagy az ország valamely részében, a Kormány
jogosult rendkívüli állapotot bevezetni. Ilyen rendkívüli állapot bevezetése esetén az
Elnökséget a Kormány 24 órán belül értesíti, amely a kormánydöntést haladéktalanul a
Parlament elé terjeszti.
Törvényi szabályozás
A nemzetbiztonsági törvény szerint:
6. cikk: Az országgyűlés:
dönt háború deklarálásáról és megkezdéséről.
megállapítja a veszélyhelyzet, a rendkívüli állapot, illetve a mozgósítás elrendelésének
jogosságát,
vizsgálja a miniszterelnök által az országgyűlésnek átadott nemzetbiztonsággal kapcsolatos
információit.
9. cikk: A Miniszterelnök katonai akcióról hozhat döntést a legvégső esetben a Lettország
légterében lévő repülő ellen, ha feltételezhető, hogy a repülőt emberek elpusztítására
fegyverként akarják használni.
A veszélyhelyzetről és a rendkívüli állapotról szóló törvény:
3. cikk: Minden a veszélyhelyzetben vagy rendkívüli állapot idején hozott döntés és rendelet
hatályát veszti egyidejűleg a veszélyhelyzet vagy rendkívüli állapot visszavonásával vagy azon
határidővel, melyet a kivételes jogi rezsim meghatározott.
Veszélyhelyzet
4. cikk: Veszélyhelyzet idején a kormánynak joga van korlátozni az állami adminisztráció és a
helyi önkormányzatok intézményi, a természetes és jogi személyek jogait és szabadságát,
valamit egyéb kötelességeket előírni.
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5. cikk: a kormány csak határozott időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra rendelhet el
veszélyhelyzetet. A döntésről értesíteni kell a parlament elnökségét is. A kormány szükség
esetén egyszer meghosszabbíthatja a veszélyhelyzetet legfeljebb 3 hónapra. A kormány vonja
vissza a döntést is.
8. cikk: A kormány veszélyhelyzetben:
korlátozhatja a szabad mozgáshoz és gyülekezéshez való jogot, illetve különleges eljárásokat
írhat elő,
korlátozhatja a járművek mozgását vagy különleges eljárásokat írhat elő,
korlátozhatja a gazdasági tevékenységet vagy különleges eljárásokat írhat elő,
különleges eljárásokat írhat elő a javak, gyógyszerek, energiaforrások, szolgáltatások és egyé
anyagi és technikai forrásokhoz való hozzáférés érdekében.
előírhatja, hogy az állami és önkormányzati intézmények dönthetnek evakuálásról, akár
kényszert is alkalmazva,
előírhatja, hogy az állami és önkormányzati intézmények hivatalnokai magánterületre is
beléphetnek,
a hivatalnokok őrizetbe vehetik és a bűnüldöző hatóságoknak átadhatják azokat a személyeket,
akik nem engedelmeskednek a hivatalnokok törvényes kéréseinek vagy más jogsértéseket
követnek el,
a hivatalnokok megtilthatják bizonyos helyeken való tartózkodást megfelelő engedélyek vagy
személyazonosító okmányok nélkül,
teljesen vagy részlegesen fel lehet függeszteni a nemzetközi szerződéseket, ha végrehajtásuk
negatív hatással volna a nemzetbiztonságot fenyegető veszély megelőzésére vagy elhárítására.
A kormány további szükséges eszközöket is meghatározhat a veszélyhelyzet megelőzésére
vagy elhárítására.
9. cikk: A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről, módosításáról, meghosszabbításáról szóló
döntéséről 24 órán belül köteles értesíteni az országgyűlés elnökségét.
10. cikk: Az országgyűlés késlekedés nélkül megtárgyalja azt.
Ha az országgyűlés elutasítja a döntést, akkor azt hatályon kívül kell helyezni, és a bevezetett
intézkedéseket késedelem nélkül vissza kell vonni.
Rendkívüli állapot
11. cikk: Rendkívüli állapot idején a kormánynak joga van korlátozni az állami adminisztráció
és a helyi önkormányzatok intézményi, a természetes és jogi személyek jogait és szabadságát,
valamit egyéb kötelességeket előírni.
12. cikk: a kormány csak határozott időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra rendelhet el rendkívüli
állapotot. A kormány a rendkívüli állapot kihirdetéséről, módosításáról, meghosszabbításáról
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szóló döntéséről 24 órán belül köteles értesíteni az országgyűlés elnökségét. A kormány
szükség esetén meghosszabbíthatja a rendkívüli állapot minden alkalommal legfeljebb 6
hónapra. A kormány vonja vissza a döntést is.
Az Ombudsman vagy egy általa meghatalmazott személy is részt vehet a kormány ülései és
kifejtheti véleményét a döntésről.
13. cikk: A rendkívüli állapotról szóló döntésnek tartalmazni kell azt az eljárást, amely
meghatározza, hogyan tájékoztatják az országgyűlést a veszély elhárításáról.
14. cikk: Az országgyűlés késlekedés nélkül megtárgyalja azt.
Ha az országgyűlés elutasítja a döntést, akkor azt hatályon kívül kell helyezni, és a bevezetett
intézkedéseket késedelem nélkül vissza kell vonni.
16. cikk: Amennyiben szükséges, a kormány módosíthatja az állami intézmények
alárendeltségét vagy akár közvetlen irányítás alá is vonhatja őket, beleértve a felügyeleti
szerveket is.
17. cikk: A kormány veszélyhelyzetben (a nemzetbiztonsági fenyegetés típusától, intenzitásától
és természetétől függően):
különleges eljárásokat vezethet be az országba való be- és kilépésre, valamint korlátozhatja a
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot,
megtilthatja bizonyos helyeken való tartózkodást megfelelő engedélyek vagy személyazonosító
okmányok nélkül,
különleges eljárásokat vezethet be vagy korlátozhatja a gyülekezést, a felvonulást,
sztrájkőrséget, egyéb tömegrendezvényeket, vagy megtilthatja ezek szervezését,
korlátozhatja a sztrájkok szervezését,
korlátozhatja vagy betilthatja a személyek és járművek áthaladását az államhatáron,
helyreállíthatja a határellenőrzést a belső határokon,
különleges eljárásokat írhat elő az élelmiszerek, alapvető javak, gyógyszerek és egészségügyi
termékek, alkoholos italok, üzemanyagok, energiaforrások, szolgáltatások és egyé anyagi és
technikai forrásokhoz való hozzáférés érdekében, beleértve a lakosság élelemmel, alapvető
javakkal és gyógyszerekkel való fejadag alapú ellátását,
különleges eljárásokat vezethet be vagy korlátozhatja a fegyverek, lőszer, különleges eszközök,
robbanóanyagok –s –eszközök, pirotechnikai eszközök, különleges veszélyes kemikáliák,
biológiai és radioaktív anyagok kezelését, beleértve, hogy a felsoroltakat magántulajdonból is
leszerelhetik,
tartalékot képez egyes nyersanyagokból és stratégiai fontosságú árukból; emiatt az megtilthatja
ezen kategóriák exportját,
a közrend védelme érdekében fokozza a biztonsági intézkedéseket,
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teljesen vagy részlegesen fel lehet függeszteni a nemzetközi szerződéseket, ha végrehajtásuk
negatív hatással volna a nemzetbiztonságot fenyegető veszély megelőzésére vagy elhárítására,
biztosítja a tömegtájékoztatás működését,
meghatározza az állami szervek és a helyi önkormányzati intézmények működései módját,
meghatározza az állami szervek közötti információáramlás rendjét,
a lakosság önkéntes bevonásával segíti a károk felszámolását,
felhatalmazhatja a pénzügyminisztert, hogy módosítsa az adott évre vonatkozó költségvetési
előirányzatot, ha az országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága 24 órán belül
megvizsgálja és nem kifogásolja; valamint forrásokat biztosít hozzá és biztosítja a kifizetéseket,
felhatalmazhatja döntéshozásra a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert, hogy módosítsa az
adott évre vonatkozó költségvetési előirányzatot, ha az országgyűlés Költségvetési és pénzügyi
bizottsága 24 órán belül nem vizsgálja meg a javaslatokat.
A kormány további szükséges eszközöket is meghatározhat a nemzetet fenyegető veszély
megelőzésére vagy elhárítására.
A pénzügyminiszternek joga van más tisztviselőket felhatalmazni pénzügyi források és
kifizetések biztosítása érdekében az állami védelmi tervek alapján.
18. cikk: részletesen tárgyalja az állami és önkormányzati szervek jogait.
Általános rendelkezések
19. cikk: Az intézkedéseknek törvényes céloknak megfelelőnek, arányosnak, diszkrimináció
mentesnek, indokoltnak és szükségesnek kell lennie. Az intézkedések csak a döntésben
meghatározott földrajzi területre terjedhetnek ki. Az intézkedések nem lehetnek ellentétesek az
emberi jogok nemzetközi normáival. Az intézkedések nem szolgáltathatnak alapot arra, hogy
az állam alkotmányos intézményeit korlátozzák.
Törvény a mozgósításról
8. cikk: A mozgósításról vagy leszerelésről a kormány dönt. Ha a kormányfő úgy látja, hogy a
kormány egy órán belül nem tud összeülni, maga is elrendelheti a mozgósítást. A
miniszterelnök 24 órán belül értesíti az országgyűlést a döntésről.
Törvény a nemzeti hadseregről:
17. cikk. Terrorfenyegetettség idején a védelmi miniszter a belügyminiszter kérésére utasíthatja
a nemzeti hadsereg főparamcsnokát, hogy támogassa a rendőrséget a terrorveszély
megelőzésében vagy a harcban, pontosan meghatározva a feladatot, az időt és a helyet.
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LITVÁNIA
Alkotmány
The Constitution of the Republic of Lithuania
A Parlament
67 cikk (…)
t) bevezeti a közvetlen kormányzást és a statáriális jogot, elrendeli a rendkívüli állapotot,
bejelenti a mozgósítást és dönt a fegyveres erők bevetéséről.
84 cikk
A Köztársasági elnök (…)
p) az állami szuverenitást és területi integritást fenyegető fegyveres támadás esetén döntéseket
hoz a fegyveres agresszióval szembeni védelemről, a statáriális jog és a mozgósítás
elrendeléséről, és ezeket a döntéseket jóváhagyásra a Parlament következő ülése elé terjeszti;
q) rendkívüli állapotot vezet be a törvényben meghatározott esetekben és eljárások szerint, és
ezeket a döntéseket jóváhagyásra a Parlament következő ülése elé terjeszti;
94. cikk
A Litván Köztársaság Kormánya
a) intézi az ország ügyeit, védi a Litván Köztársaság területének sérthetetlenségét, biztosítja az
állam biztonságát és a közrendet;
Külpolitika és nemzetvédelem
139. cikk (…)
(3) A nemzetvédelem megszervezését törvények állapítják meg.
140. cikk
(1) A nemzetvédelem fő kérdéseit a Honvédelmi Tanács tárgyalja meg és hangolja össze; tagjai
a Litván Köztársaság Elnöke, a miniszterelnök, a Parlament Elnöke, a nemzetvédelmi miniszter
és a hadsereg parancsnoka. A Honvédelmi Tanácsot a Litván Köztársaság Elnöke vezeti. A
Honvédelmi Tanács megalakulására, tevékenységére és jogkörére vonatkozó szabályokat
törvény állapítja meg.
(2) A fegyveres erők főparancsnoka a Litván Köztársaság Elnöke. (…)
142. cikk
(1) A Parlament jogosult rendkívüli állapotot bevezetni, a mozgósítást vagy a leszerelést
kihirdetni, valamint dönteni a fegyveres erők bevetéséről az ország védelme, vagy Litvánia
nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése céljából.
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(2) Az állam szuverenitását vagy területi integritását veszélyeztető fegyveres támadás esetén a
Litván Köztársaság Elnöke azonnal határoz a fegyveres agresszió elleni védelemről,
rendkívüli állapotot vezet be az ország egész területén, vagy annak egyes részein, kihirdeti a
mozgósítást, és e döntéseit a Parlament következő ülése elé terjeszti; az két ülésszak között
azonnal összehívja a Parlament rendkívüli ülését. A Parlament a Köztársasági Elnök
határozatát jóváhagyja vagy hatályon kívül helyezi.
143. cikk
Abban az esetben, ha általános választás esedékes háborús időben, a Parlament vagy a
Köztársasági Elnök határozatot hoz a Parlament, a Köztársasági Elnök és a helyi tanácsok
megbízatásának meghosszabbításáról. Ilyen esetekben a választásokat a háború végétől
számított három hónapon belül kell megtartani.
144.cikk
(1) Abban az esetben, ha az állam rendje vagy az alkotmányos rend fenyegetett helyzetben van,
a Parlament jogosult szükségállapotot elrendelni az ország egész területén vagy annak egyes
részein, hat hónapot meg nem haladó időre.
(2) Sürgős esetben, ha a Parlament nem ülésezik, a Köztársasági Elnök jogosult ilyen döntést
hozni, és ezzel egyidejűleg összehívja a Parlament rendkívüli ülését a kérdés megvitatására. A
Parlament a Köztársasági Elnök határozatát jóváhagyja vagy hatályon kívül helyezi.
(3) A szükségállapotot törvény szabályozza.
A nemzetbiztonság alapjai – Republic of Lithuania Law on The Basics of National Security
II rész
9. fejezet
Kockázatok és fenyegetések Litvánia biztonsága ellen
A Litvánia biztonságát fenyegető kockázatok a Nemzetbiztonsági stratégiában kerülnek
meghatározásra és ez Parlament (Seimas) által elfogadásra kerül.(…)
LUXEMBURG
Alkotmány
Alkotmány, 37. cikk
(…)
A Nagyherceg vezeti a fegyveres erőket, dönt a hadüzenetről és a háború beszüntetéséről,
miután a Képviselőház erre a 114. cikk (5) pontban meghatározott feltételek szerinti
szavazással felhatalmazta.
45. cikk
(1989. június 13-i alkotmánymódosítás.)
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A Nagyherceg rendelkezéseit a Kormány felelős tagjának kell ellenjegyezni.
A Képviselőház minősített többséggel szavazza meg a Nagyherceg döntését a hadüzenetről és
a háború beszüntetéséről. Luxemburgban a különleges jogrend alkotmányos szinten
szabályozatlan.
MÁLTA
Alkotmány
A máltai alkotmány rendelkezése alapján (78. §) a végrehajtó hatalom Máltán a köztársasági
elnököt illeti.
Alkotmány 47. cikk:
(2) Jelen fejezet alkalmazásában „veszélyhelyzet” tartama az az idő,
a) amely alatt Málta háborút visel;
b) amikor a köztársasági elnök kihirdette a veszélyhelyzetet, és annak hatálya még fennáll;
c) amikor a Képviselőház a képviselők legalább kétharmadának többségével olyan határozatot
fogad el, amely megállapítja a demokratikus intézmények veszélyeztetettségét.
(3) a) A veszélyhelyzet kihirdetéséről haladéktalanul tájékoztatni kell a Képviselőházat,
amennyiben a Képviselőház elnapolás vagy szünetelés miatt nem ülésezik, a köztársasági elnök
tíz napon belül, öt napon belülre összehívja a Képviselőházat, amely folytatja üléseit, oly
módon, mintha elnapolásra vagy szünetelésre nem került volna sor.
b) A veszélyhelyzet – amennyiben azt a köztársasági elnök korábban nem vonta vissza – a
kihirdetéstől számított tizennégy nap elteltével hatályát veszti. Hosszabb határidő a c) pontban
meghatározott esetekben lehetséges. A veszélyhelyzet hatályának lejárta után újabb
veszélyhelyzet hirdethető ki.
c) Amennyiben veszélyhelyzet van hatályban – ideértve a jelen pont szerinti esetet – a
Képviselőház határozatot fogadhat el a veszélyhelyzet legfeljebb három hónapig való hatályban
tartásáról. A meghosszabbított veszélyhelyzet kezdőnapja az a nap, amikor a köztársasági elnök
által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya lejár, kivéve, ha a veszélyhelyzetet korábban
visszavonták.
(4) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott határozat – amennyiben azt a Képviselőház
korábban vissza nem vonja – az elfogadástól számított tizenkét hónap, vagy a határozatban
megjelölt rövidebb idő elteltével hatályát veszti. A határozat hatályának lejárta után újabb
határozat fogadható el.
34. cikk: [a személyes szabadság védelméről]
(5) Nem jelenti jelen cikk sérelmét, ha törvény, vagy annak felhatalmazása alapján más hatóság
a 47. cikk (2) bekezdés a) vagy e) pontjaiban meghatározott veszélyhelyzet esetén és idejére
eltérő rendelkezéseket állapít meg, amennyiben azok indokoltan a veszélyhelyzet feloldását
célozzák.

28

(6) Minden, az (5) bekezdés alapján törvényesen őrizetbe vett személy, az őrizetbe vétel alatt,
az előző kérelemtől számított hat hónapot követően kérheti, hogy ügyét független, pártatlan,
törvénnyel létrehozott, bírákból, volt bírákból vagy bíróvá kinevezhető személyekből álló
hatóság vizsgálja felül.
(7) A hatóság által lefolytatott, (6) bekezdésben meghatározott, az őrizetbe vett személy
kérelmére lefolytatott felülvizsgálat következtében a hatóság javaslatot tehet az őrizetbe vételt
foganatosító hatóság számára az őrizetbe vétel fenntartására. A javaslat az őrizetbe vételt
foganatosító hatóságot nem köti.
76. cikk:
(3) Amennyiben Málta háborúban áll, a Parlament a (2) bekezdésben meghatározott ötéves
határidőt egyszerre legfeljebb tizenkét hónappal meghosszabbíthatja. A jelen bekezdésben
meghatározott meghosszabbítás az öt évet nem haladhatja meg.
(4) Amennyiben a Parlament feloszlott, de az általános választásokon a következő
Képviselőházat még nem választották meg, és olyan veszélyhelyzet keletkezik, amely miatt a
miniszterelnök meglátása szerint szükséges a Parlament visszahívása, a köztársasági elnök
rendeletben összehívhatja a feloszlott Parlamentet. Az összehívott Parlamentet [a 77. cikk,
valamint a következő általános választások szempontjából a 61. cikk (3) bekezdés és a 66. cikk
(6) bekezdés kivételével] úgy kell tekinteni, mintha nem oszlott volna fel, hanem (a fenti
kivételekkel) a feloszlásra a következő általános választások napján került volna sor.
További szabályozás
A fegyveres erőkről szóló törvény 10. §. rendelkezése alapján a köztársasági elnök a Máltát
fenyegető veszély vagy komoly vészhelyzet esetén elrendelheti a védelmi miniszter útján, hogy
a tartalékos állományba áthelyezésre váró katonák szolgálati ideje meghosszabbodjon. A
rendeletről azonnal tájékoztatni kell a parlamentet. A rendeletet köztársasági elnök vonhatja
vissza.
26. §. A köztársasági elnök a Máltát fenyegető veszély, komoly vészhelyzet, invázió vagy
támadás esetén a territoriális erőket állandó szolgálatra rendelheti a védelmi miniszter útján. A
rendeletről azonnal tájékoztatni kell a parlamentet.
32. §. A köztársasági elnök a Máltát fenyegető veszély vagy komoly vészhelyzet esetén a
tartalékos erőket állandó szolgálatra rendelheti a védelmi miniszter útján. A rendeletről azonnal
tájékoztatni kell a parlamentet. A rendeletet köztársasági elnök vonhatja vissza.
Kormány vagy parlament szerepéről veszélyhelyzetben, stb. nem találtam forrást.
MALTA ARMED FORCES ACT:
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8725&l=1
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NÉMETORSZÁG
Alkotmány
A német alkotmány két különleges jogrendi időszakot szabályoz: a feszült helyzetet
(Spannungsfall) és a védelmi helyzetet (Verteidigungsfall).
Ezen állapotokban a kormánynak az alábbi esetekben van meghatározott hatásköre, vagy
szerepe.
Alkotmány, 35. cikk.
(3) Ha a természeti katasztrófa vagy szerencsétlenség egynél több tartomány területét
veszélyezteti, a szövetségi kormány, ha az eredményes védekezéshez szükséges, elrendelheti a
tartományi kormányoknak, hogy rendfenntartó erőiket bocsássák más tartományok
rendelkezésére, úgyszintén, hogy a szövetségi határőrség és rendőrség egységeit vessék be a
rendfenntartó erők támogatására. A szövetségi kormánynak az első mondat alapján tett
intézkedései a Szövetségi Tanács kívánságára bármikor, egyébként a veszély megszűnésekor
haladéktalanul hatályukat vesztik.
53. cikk.
(2) A szövetségi kormány köteles tájékoztatni a Közös Bizottságot a védelmi helyzet esetére
tervezett intézkedéseiről.
81. cikk
(1) Amennyiben a 68. cikk alapján meghatározott esetben a Szövetségi Gyűlést nem oszlatják
fel, a szövetségi elnök a szövetségi kormány előterjesztésére a Szövetségi Tanács
jóváhagyásával valamely törvényjavaslat kapcsán kihirdetheti a törvényhozási
szükségállapotot, amennyiben a Szövetségi Gyűlés azt elveti, jóllehet a szövetségi kormány azt
sürgősnek nyilvánította. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a törvényjavaslatot elvetették,
jóllehet a szövetségi kancellár azt a 68. cikkben meghatározott javaslattal együttesen
terjesztette el.
(2) Amennyiben a Szövetségi Gyűlés a törvényhozási szükségállapot kihirdetését követően a
törvényjavaslatot újra elveti vagy azt a szövetségi kormány számára elfogadhatatlan
szövegezésben fogadja el, a törvényt elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a Szövetségi
Tanács jóváhagyja.
Ugyanez érvényes arra az esetre, ha a javaslatot a Szövetségi Gyűlés a megismételt
megküldéstől számított négy héten belül nem tárgyalja meg.
(3) A szövetségi kancellár hivatalviselése idején a Szövetségi Gyűlés által elvetett egyéb
törvényjavaslatokat is az (1) és (2) bekezdésben meghatározott törvényhozási szükségállapot
első kihirdetését követő hat hónapon belül lehet elfogadni. E határidő lejártával ugyanazon
szövetségi kancellár hivatalviselése idején a törvényhozási szükségállapotot újból nem lehet
kihirdetni.
(4) Az alaptörvényt a (2) bekezdés alapján elfogadott törvény sem egészében, sem részlegesen
nem módosíthatja és helyezheti hatályon kívül.
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87. cikk.
(4) A Szövetség vagy valamely tartomány létét vagy szabad és demokratikus rendjét fenyegető
veszély elhárítása céljából a szövetségi kormány, ha a 91. cikk (2) bekezdésében foglaló
feltételek fennállnak, vagy ha a rendőri erők és a szövetségi határőrség erői nem elegendőek,
igénybe veheti a fegyveres erőket a rendőrség és a szövetségi határőrség kisegítésére a polgári
lakosság védelmére, valamint a szervezett és fegyveres felkelők elleni harc céljára.
91. cikk.
(1) A Szövetség vagy valamely tartomány létét, illetve szabad demokratikus alaprendjét
fenyegető veszély elhárítása céljából a tartomány igénybe veheti más tartományok rendőri
erőit, úgyszintén egyéb intézmények, valamint a szövetségi határőrség személyi állományát és
anyagi eszközeit.
(2) Amennyiben a tartomány, amelyet a veszély fenyeget, egyedül nem kész vagy nem képes a
veszély leküzdésére, a szövetségi kormány e tartomány, valamint más tartományok rendőri erőit
utasításai alá vonhatja, úgyszintén igénybe veheti a szövetségi határőrség egységeit is. A
rendelkezést a veszély elhárítása, egyébként a Szövetségi Tanács kérésére minden esetben
hatályon kívül kell helyezni. Ha a veszély egynél több tartomány területét fenyegeti, a szövetségi
kormány oly mértékben, amennyire a hatékony védekezés érdekében az szükséges, utasíthatja
a tartományok kormányait; nem érintve az első és a második mondatban foglaltakat.
115/B. cikk
A védelmi helyzet kihirdetésével a fegyveres erők parancsnoklási és vezénylési joga a szövetségi
kancellárra száll át.
115/D. cikk (2) A szövetségi kormány a törvényjavaslatait, amelyeket sürgősnek nyilvánít, a
Szövetségi Gyűléshez történő benyújtással egyidejűleg a Szövetségi Tanácshoz is beterjeszti. A
Szövetségi Gyűlés és a Szövetségi Tanács e javaslatokat haladéktalanul együtt megvitatja.
Amennyiben valamely törvényhez a Szövetségi Tanács jóváhagyása szükséges, a törvény
létrejöttéhez szavazataik többségének jóváhagyása kell. A részleteket a Szövetségi Gyűlés által
elfogadott és a Szövetségi Tanács által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
115/F. cikk
(1) Amennyiben azt a körülmények szükségessé teszik, védelmi helyzetben a szövetségi kormány
1. a szövetségi határőrséget a Szövetség egész területén bevetheti;
2. a szövetségi igazgatáson kívül, ha sürgetően szükségesnek tartja, a tartományi
kormányoknak is adhat utasításokat, és hatáskörüket átruházhatja a tartományi kormányok
meghatározott tagjaira.
(2) A Szövetségi Gyűlést, a Szövetségi Tanácsot és a Közös Bizottságot az (1) bekezdés alapján
elfogadott intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell.
115/I. cikk
(1) Ha az illetékes szövetségi szervek meg vannak fosztva attól a lehetőségtől, hogy megtegyék
a veszély elhárításához szükséges intézkedéseket és a helyzet halaszthatatlanul követeli az

31

azonnali önálló cselekményeket a Szövetség területének egyes részein, akkor a tartományi
kormányok, vagy általuk kijelölt hatóságok vagy megbízottak jogosultak, hatáskörük keretei
között, a 115/F. cikk (1) bekezdésben foglalt intézkedéseket megtenni.
(2) Az (1) bekezdés alapján tett intézkedéseket a szövetségi kormány, úgyszintén a tartományi
hatóságok és az alárendelt szövetségi hatóságok viszonylatában a tartományok
miniszterelnökei bármikor megsemmisíthetik.
Az alkotmány értelmében rendkívüli helyzetben az alábbi területeken jogkorlátozás léphet
életbe, azonban annak minden esetben törvényi felhatalmazáson kell alapulnia.
10. cikk
(1) A levéltitok, valamint a posta- és távközlési titok sérthetetlen.
(2) Korlátozásokat csak törvény alapján lehet elrendelni. Ha a korlátozó intézkedések a
Szövetség vagy valamelyik tartomány szabad és demokratikus alaprendjének vagy
biztonságának védelmét szolgálják, törvény úgy rendelkezhet, hogy ezeket az intézkedéseket
nem hozzák az érintett személy tudomására, és ezt bírósági eljárás helyett a népképviselet által
kinevezett szerv és segítő szervei vizsgálják felül.
11. cikk
(1) Minden német az egész szövetségi területen szabadon mozoghat.
(2) Ezt a jogot csak a törvényben vagy törvény alapján és csak olyan esetekben lehet korlátozni,
amikor nincsenek meg a kellő életfeltételek és ha a közösség számára ebből külön terhek
származnak, valamint ha az a szövetség vagy valamely tartomány szabad és demokratikus
alaprendjét fenyegető veszély elhárítása, járvány elleni harc, természeti katasztrófa vagy más
különlegesen súlyos szerencsétlenség esetén, az ifjúság erkölcsi romlás elleni védelme vagy
büntetendő cselekmények megelőzése érdekében szükséges.
12./A. cikk
(4) A védelem szükségességének idején a szolgálatteljesítés a polgári egészségügy és gyógyítás
területén, úgyszintén az állandó katonai kórházban nem önkéntes alapon látandó el,
tizennyolcadik életévüket betöltött nők ötvenöt éves korukig törvénnyel vagy törvény alapján
hasonló polgári szolgálatteljesítésre vonultathatók be. Ők fegyveres szolgálatra semmilyen
esetben sem kötelezhetők.
(5) A védelmi helyzetet megelőző időszakban a (3) bekezdésben megjelölt kötelezettségek csak
a 81/A. cikk (1) bekezdése alapján állapíthatók meg. A (3) bekezdés szerinti olyan
szolgálatteljesítés előkészítésére, amelyben különleges ismeretek vagy jártasságok szükségesek,
törvényben vagy törvény alapján kiképzésben való kötelező részvétel írható elő. Addig az első
mondat nem alkalmazható.
(6) Ha a védelem szükségességének alapján a (3) bekezdés második mondatában megjelölt
területen olyan munkaerőigény áll elő, amelyet önkéntes alapon nem lehet kielégíteni, e
szükséglet kielégítése céljából a németek hivatásuk betöltésére vagy munkahelyválasztására
elismert jogai törvényben vagy törvény alapján felfüggeszthetők. A védelmi helyzet beállta előtt
az ötödik bekezdés első mondata megfelelően alkalmazandó.
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Törvényi szabályozás
A rendkívüli állapot kezelésében fontos szerepet játszanak azok a további törvények, melyek
az állami vagyon, stratégiai fontosságú intézmények, infrastruktúrák és szolgáltatások védelmét
és zavartalan működését hivatottak biztosítani. Ezeket összefoglaló nevükön
„Sicherstellungsgesetze” néven említik. Körét az alábbi törvények alkotják:
 Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen
Wirtschaft sowie des Geld- und Kapitalverkehrs
 Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und
Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft
 Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz
 Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen aufdem Gebiet der Wasserwirtschaft
für Zwecke der Verteidigung
 Gesetz zur Sicherstellung von Arbeitsleistungen für Zwecke der Verteidigung
einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung
A németországi rendkívüli állapotról lásd bővebben:
 Notstandsverfassung: Verteidigungsfall, Spannungsfall, Katastrophenfall –
Bundeszentrale für politische bildung
 Verteidigungsfall – Rechtslexikon
OLASZORSZÁG
Alkotmány
Hadiállapot, rendkívüli állapot szabályozása az Alkotmányban (részletek):
77. cikk
(1) A kormány a kamarák felhatalmazása nélkül nem hozhat törvényerejű rendeleteket.
(2) Amennyiben rendkívüli és sürgős esetben a kormány saját felelősségére törvényerejű
rendeletet hoz, azokat törvénnyé átalakítás céljából még aznap be kell mutatnia a
kamaráknak, amelyek ebből a célból öt napon belül akkor is összeülnek, ha előzőleg
feloszlatták.
(3) A kormány rendeletei a kibocsátásra visszamenő hatállyal érvénytelenek, ha a közlésüktől
számított hatvan napon belül nem válnak törvénnyé. A kamarák megfelelő törvényekkel
szabályozhatják a törvényekké nem vált rendeletek alapján keletkezett jogviszonyokat.
78. cikk
A kamarák hirdetik ki a hadiállapotot és adják meg a kormánynak a megfelelő
felhatalmazást.
87. cikk
(…)
(9) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka, a törvény alapján létrehozott
Legfelsőbb Védelmi Tanács elnöke, kihirdeti a kamarák által kinyilvánított hadiállapotot.
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117. cikk
(1) A törvényhozó hatalmat az állam és a régiók gyakorolják, az Alkotmánnyal, az Európai
Unió által meghatározott korlátozásokkal és a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban.
(2) Az államnak kizárólagos törvényhozási hatásköre van a következő ügyekben:
(…)
d) honvédelem és fegyveres erők, nemzetbiztonság, fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok;
Törvényi szabályozás
A kormány a kamarák felhatalmazása nélkül nem hozhat törvényerejű rendeleteket csak
rendkívüli és sürgős esetekben, amelyeket azonban be kell mutatnia a parlament mindkét
kamarájának. A kamarák hirdetik ki a hadiállapotot és adják meg a kormánynak a megfelelő
felhatalmazást.
A rendkívüli állapot vagy szükségállapot pontos meghatározása nem szerepel az alkotmányban.
A rendkívüli állapot eseteinek meghatározását a POLGÁRI VÉDELEMRŐL szóló törvény
(Act No. 225/1992 regulating the institution of the National Civil Protection Service, olaszul)
tartalmazza. Rendkívüli állapotot rendelhet el a miniszterek tanácsa természeti csapás,
katasztrófák esetében illetve minden olyan esetben –figyelembe véve az esetek intenzitását és
mértékét – amikor szükséges ún. rendkívüli eszközök és hatáskörök bevezetése, igénybevétele.
Rendkívüli állapot esetén az elnöknek joga van egy adott helyzetben ún biztosok kinevezésére
meghatározott időre, a megfogalmazott feladatok végrehajtására
A jogszabály 1992-es hatálybalépését követően igen gyakran alkalmazták (pl. földrengések,
természeti csapások, bevándorlók, romák, nápolyi szemétproblémák, iraki háború kapcsán vagy
akár a terrozmus elleni harcban is stb).
A jogszabály (5. cikk) szerint a kormánynak évente be kell számolnia a Parlamentnek a
rendkívüli állapotok témában, amely jelentések nyilvánosak, és az illetékes szervek honlapján
közzé kell tenni.
Az ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG figyelemmel kíséri a (fent említett) jogszabály alkalmazásának
eseteit.
Alkotmány 103. cikke szerint a KATONAI BÍRÓSÁGOK háború idején a törvényben
meghatározott hatáskörrel rendelkeznek. Békeidőben hatáskörük csak a fegyveres erők tagjai
által elkövetett katonai bűncselekményekre terjed ki.
Az Alkotmány szerint a köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka, aki kihirdeti a
kamarák által kinyilvánított hadiállapotot. A köztársasági elnök a vezetője az 1950-ben
létrehozott (624/1950 sz. törvény) LEGFELSŐBB VÉDELMI TANÁCSnak (Il Consiglio
supremo di difesa / The Supreme Council of Defence) is.
A Tanács feladata az ország védelemével kapcsolatos kérdések vizsgálata, megvitatása. A
törvényt 1997-ben módosították (25 / 1997), amelynek következtében a Tanács jogosultsági
köre kibővült.
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Legfontosabb feladata az „összekötő” szerep az alkotmányos szervek és a tényleges
döntéshozók között. A Tanács évente kétszer ülésezik, és minden olyan esetben, amikor a
köztársasági elnök szükségesnek látja illetve a miniszterelnök javaslatára is összehívható.
egyéb források:
http://www.jus.unitn.it/cocoa/papers/PAPERS%204TH%20PDF%5CEmergency%20Italy%2
0Angiulli.pdf
Andreides Gábor: A fegyveres erők újbóli alkalmazása az olasz belpolitikában – in: Nemzet és
biztonság, 2009. január
PORTUGÁLIA
Alkotmány
Alkotmány, 162. cikk
Felügyeleti hatáskörök
A felügyeleti tevékenység területén a Nemzetgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alkotmány és a törvények betartásának figyelemmel kísérése, valamint a kormány és az
államigazgatás tevékenységének értékelése;
b) az ostromállapot vagy rendkívüli állapot kihirdetésének felülvizsgálata;
(…)
164. cikk
Kizárólagos törvényhozói hatáskörök
A Nemzetgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a törvények kibocsátása a következő
témakörökben:
(…)
d) a nemzetvédelem megszervezése, az ezzel járó kötelezettségek és általános szerkezetének,
valamint a fegyveres erők működésének, átcsoportosításának és fegyelmi kérdéseinek
meghatározása;
e) ostromállapot és rendkívüli állapot;
(…)
172. cikk
Feloszlatás

35

1. A Köztársaság Nemzetgyűlését nem lehet feloszlatni a megválasztását követő hat hónapon
belül, a Köztársasági elnök hivatali idejének utolsó félévében, valamint ostromállapot vagy
rendkívüli állapot idején.
2. Az (1) bekezdés ellenére történő feloszlatás érvénytelen.
3. A Nemzetgyűlés feloszlatása nem érinti a képviselők megbízatási idejét, sem az Állandó
Bizottság működését a következő választások utáni Nemzetgyűlés alakuló üléséig.
Alkotmánymódosításnak ostromállapot vagy rendkívüli állapot idején nincs helye a 289. cikk
szerint.
További szabályozás
Portugál parlament eljárási szabályzata
Az eljárási szabályzat részletesen tárgyalja a szükségállapot kihirdetésének körülményeit.
A 171.cikk értelmében abban az esetben, ha a köztársasági elnök a szükségállapot kihirdetésére
kéri a parlamentet, a parlament elnökének kötelessége azt a plenáris ülésen (vagy ennek
hiányában az Állandó Bizottságban) azonnali hatállyal napirendre tűzni.
A 187. cikk kimondja, hogy a parlament kötelezi a kormányt a végrehajtási törvények kiadására
az alkotmány 165. cikkének értelmében. A törvényeknek tartalmazniuk kell a végrehajtás
tárgyát, célját, hatáskörét és időtartamát. Végrehajtói kezdeményezői jogköre kizárólag a
kormánynak lehet (188. cik).
ROMÁNIA
Alkotmány
Románia alkotmánya
A fegyveres erők főparancsnoka, a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács Elnöke Románia elnöke.
(118. cikkely).
92. szakasz – Feladatok a honvédelem terén
(1) Románia Elnöke a fegyveres erők parancsnoka, és ellátja a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács
elnökének tisztségét.
(2) A Parlament előzetes jóváhagyásával kihirdetheti a fegyveres erők részleges vagy általános
mozgósítását. Csakis rendkívüli esetekben, az elnök döntését utólagosan kell jóváhagyásra a
Parlament elé terjeszteni, a döntés meghozatalától számított legfeljebb 5 napon belül.
(3) Az ország elleni fegyveres agresszió esetén Románia Elnöke intézkedéseket foganatosít az
agresszió visszaverésére, és ezeket, üzenet útján, késedelem nélkül a Parlament tudomására
hozza. Ha a Parlament nem tart ülésszakot, a Parlament a jog szerint összehívottnak számít, az
agresszió kirobbanásától számított 24 órán belül.
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(4) Mozgósítás vagy háború esetén a Parlament folytatja tevékenységét ezen állapotok teljes
időtartama alatt, vagy ha nincsen ülésszak, akkor a kinyilvánításuktól számított 24 órán belül
a jog szerint összehívottnak számít.
93. szakasz – Kivételes intézkedések
(1) Románia Elnöke az egész országban vagy egyes területi-közigazgatási egységekben a
törvény szerint bevezeti az ostromállapotot vagy a sürgősségi állapotot, és az intézkedés
foganatosításától számított legfeljebb 5 napon belül kéri a Parlamenttől ennek jóváhagyását.
(2) Ha a Parlament nem tart ülésszakot, a parlamentet az ostromállapot vagy a sürgősségi
állapot bevezetésétől számított legfeljebb 48 órán belül jog szerint összehívottnak számít és az
a bejelentett állapotok egész időtartama alatt működik.
További szabályozás
Románia elnöke kihirdeti a rendkívüli állapotot, megüzeni a parlamentnek, az 5 napon belül
összeül és a rendkívüli állapot végéig összehívottnak számít, még ha ülést nem is tart. Az elnök
jogosítványai elég hangsúlyosak, de a parlament ellenőrző szerepe elméletileg nem szűnik meg.
Csak különleges esetekben kell a parlament jóváhagyását kérnie. (nincs részletezve)
National Security Act – nem szerepel benne
Law on National Defense – a honvédelmi kérdésekben az elnök dönt a parlament
felhatalmazásával
Háború idején a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács (az elnökkel az élén) hozza a döntéseket,
tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a parlamentnek, amelynek a hadiállapot bejelentése után
24 órával legkésőbb össze kell ülnie és ez így is marad a háború végéig. (24 órás időhatár az
alkotmányban szerepel csak).
SPANYOLORSZÁG
Alkotmány
Az Alkotmány V. fejezete „A jogok és a szabadságjogok felfüggesztése” címet viseli. Az 55.
cikk (1) bekezdése kimondja, hogy
 a 17. cikk – szabályozza: szabadságra és a személyi biztonság,
 a 18. cikk (2) és (3) – szabályozza: magánlakás sérthetetlensége, levél-, a távirat- és a
telefontitok
 a 19., a 20. cikk (1) a) és d), valamint az (5) bekezdés – szabályozza: szabad
mozgáshoz való jog, gondolat- és véleményszabadság, véleménynyilvánításhoz való
jog, valamint az információtovábbítást szolgáló eszközök elkobzása bírói határozat
alapján,
 a 21. cikk – szabályozza: gyülekezéshez való jog
 a 28. cikk (2) – szabályozza: szakszervezeti társulási jog, sztrájkjog, és
 a 37. cikk (2) bekezdésekben – szabályozza: munkavállalók és a munkáltatók számára
biztosított a kollektív konfliktus esetére szóló intézkedések alkalmazásának joga
biztosított jogok felfüggesztésére csak kivételes állapot, vagy ostromállapot kihirdetése esetén
kerülhet sor, az Alkotmányban előírt feltételek mellett. Kivételes állapot bevezetése esetén a
17. cikk (3) bekezdése kivételt képez a fenti előírás alól.
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Az 55. cikk (2) bekezdés kimondja, hogy sarkalatos törvény határozza meg azokat a formákat
és eseteket, amikor egyedileg, a szükséges bírói beavatkozás útján és megfelelő parlamenti
ellenőrzés mellett:
 a 17. cikk (2) bekezdésében – szabályozza: előzetes letartóztatás és annak időtartama,
és
 a 18. cikk (2) és (3) bekezdésében – szabályozza: magánlakás sérthetetlensége, levél-,
a távirat- és a telefontitok biztosított jogok meghatározott személyek vonatkozásában
felfüggeszthetők fegyveres szervezetek vagy terrorista csoportok cselekményeinek
vizsgálata kapcsán.
Az említett sarkalatos törvényben elismert jogosítványok törvényellenes vagy gondatlan
felhasználása a törvényben biztosított jogok és szabadságok megsértését jelenti, és büntetőjogi
felelősséget von maga után.
A 81. cikk szerint sarkalatos törvények azok, amelyeknek tárgyát az alapvető jogok és
szabadságok továbbfejlesztése, az autonómia-statútumok és az általános választási rendszer
jóváhagyása, valamint az Alkotmányban előírt egyéb esetek képezik. Sarkalatos törvények
elfogadásához, módosításához és hatályon kívül helyezéséhez a Képviselőház abszolút
többségének egyetértése szükséges a tervezet egésze felett tartott végső szavazáson.
116. cikk
(1) Sarkalatos törvény szabályozza a riadókészültség, a kivételes állapot és az ostromállapot
feltételeit, illetve a vonatkozó hatásköröket és korlátozásokat.
(2) Riadókészültséget, a Minisztertanács által elfogadott rendelet útján, a kormány rendelhet
el, legfeljebb tizenöt napos időszakra, amiről beszámol az e célból haladéktalanul összehívott
Képviselőháznak, amelynek felhatalmazása nélkül a jelzett időtartam nem hosszabbítható meg.
A rendeletben meg kell jelölni azt a területet, amelyre a készültség elrendelése kiterjed.
(3) Kivételes állapotot, a Minisztertanács által elfogadott rendelet útján a kormány rendelhet
el, a Képviselőház előzetes felhatalmazása alapján. A felhatalmazásban és a kivételes állapot
kihirdetésben pontosan meg kell jelölni a kivételes állapot célját, azt a területet, amelyre
kiterjed, és időtartamát, amely legfeljebb harminc nap lehet, de ugyanennyi időre és azonos
feltételekkel meghosszabbítható.
(4) Ostromállapotot a Képviselőház rendelhet el abszolút többséggel, kizárólag a kormány
javaslatára. A Képviselőház meghatározza területét, időtartamát és feltételeit.
(5) Nem oszlatható fel a Képviselőház abban az esetben, ha a kivételes állapot jelen cikkben
foglalt fokozatai közül valamelyik érvényben van, a Kamarákat automatikusan össze kell hívni,
ha nem üléseznek. Kivételes állapot idején működésük és az állam többi alkotmányos szervének
a működése nem szakítható meg. Amennyiben a Képviselőház feloszlatása vagy megbízatásának
lejárta idején alakul ki olyan helyzet, amely a rendkívüli állapot valamelyik fokozatát teszi
szükségessé, úgy a képviselőház hatáskörét annak Állandó Küldöttsége látja el.
(6) A riadókészültség, a kivételes állapot és az ostromállapot nem módosítja a kormány és
megbízottjai Alkotmányban és törvényekben rögzített felelősségének elvét.
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SVÉDORSZÁG
Svédországban négy törvény együttesen alkotja az Alkotmányt. Ezek a törvények a következők:
A kormányzás szerkezete (The Instrument of Government)
Az örökösödési törvény
Sajtószabadságáról szóló törvény
A véleménynyilvánítás szabadságáról szóló törvény5
Hadiállapot a svéd alkotmányban
A svéd alkotmány a háborús állapotról és háborús veszélyhelyzetről rendelkezik. (A
kormányzás szerkezete, 13. fejezet)
Ekkor összehívják a parlamentet, amit a kormány is megtehet. Bizonyos körülmények
fennállása esetén nem a parlament hanem a haditanács ül össze. Erről a Külügyi Tanácsadó
Testület dönt, aki lehetőség szerint konzultál a kormányfővel. Ha nem tud összeülni a Külügyi
Tanácsadó Testület, akkor a rendelkezést a kormány adja ki.
Ha a királyság háborúban áll, és sem a parlament, sem a haditanács nem tudja ellátni a feladatait,
akkor azokat a kormány veszi át mindaddig azt szükségesnek tartja a Királyság védelme és a
háború befejezése érdekében.
Ha a Királyság háborúban áll, vagy háborús veszélynek van kitéve, vagy ha olyan rendkívüli
körülmények uralkodnak, amelyek a háború vagy háborús veszély következtében álltak elő,
törvény felhatalmazására a kormány rendeleti úton bocsáthat ki rendelkezéseket olyan
meghatározott területeken, amelyeken az alaptörvény alapján csak törvény rendelkezhet. de a
kormány ekkor sem módosíthatja az alkotmányt, a parlamenti törvényt és a választásokról szóló
törvényt. (A kormány jogosítványai, 5. és 6. cikk)
Ha a Királyság háborúban áll, vagy közvetlen háborús veszélynek van kitéve, a Riksdag
felhatalmazására a kormány dönthet úgy, hogy az a feladat, amely alaptörvény szerint a
kormányra tartozna, más hatóság tevékenységi körébe tartozzon. (8. cikk)
A kormány a nemzetközi joggal összhangban a Királyság elleni fegyveres támadás esetén a
védelem érdekében vagy területével szembeni erőszak esetén bevetheti a hadsereget.
A kormány utasíthatja a hadsereget, hogy a nemzetközi joggal összhangban alkalmazzon erőt
svéd területek védelme érdekében békeidőszakban vagy külföldi államok közt zajló háború
esetén is. (13. cikk)
A kormány csak a Riksdag felhatalmazásával hirdethet ki hadiállapotot, kivéve ha a Királyságot
fegyveres támadás éri. (14. cikk)

5
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A kormány fegyverszüneti egyezményt köthet a Riksdag jóváhagyása és a Külügyi Tanácsadó
Testülettel történő konzultáció nélkül is akkor, ha e nélkül a Királyság veszélybe kerülne. (15.
cikk)
A kormány nemzetközi kötelezettségének eleget téve hadseregét vagy fegyveres erőit külföldre
küldheti a Riksdag jóváhagyásával. A svéd hadsereget akkor lehet külföldön bevetni,ha ezt a
megfelelő törvény lehetővé teszi a feltételeke meghatározásával, vagy ha a kormány parlamenti
jóváhagyást kap speciális esetben. (16. cikk)
A rendkívüli állapot fogalma nem létezik a svéd alkotmányos jogban. Az alkotmányos
alapelvek esetleges sérülése valamilyen rendkívüli körülmények fennállása esetén előfordulhat,
ezt az események/állapot fennállása után, utólagos parlament felülvizsgálat mondhatja ki. Erre
volt példa korábban Svédországban példa a hetvenes évek egyes terrorcselekményei, eseményei
idején.6
A kormányzás szerkezete7
Tizenötödik fejezet
Háború és háborús veszély
A Riksdag összehívása
1. cikk
Ha a Királyság háborúba kerül, vagy háborús veszélynek van kitéve, a kormány vagy a
Házelnök összehívja a Riksdagot. Az a személy, aki a Riksdag összehívására vonatkozó felhívást
kiadja, dönthet úgy, hogy a Riksdag Stockholmon kívül eső helyen üljön össze.
2. cikk
(1) Ha a Királyság háborúban áll, vagy közvetlen háborús veszélynek van kitéve, akkor a
Riksdag a saját tagjaiból kijelölt Haditanácsnak adja át a helyét, ha a körülmények ezt
indokolják.
(2) Ha a Királyság háborúban áll, azt a rendelkezést, hogy a Riksdag helyébe a Haditanács
lépjen, a Külügyi Tanácsadó Testület tagjai hozzák a Riksdagról szóló törvényben megállapított
rendelkezésekkel összhangban. Amennyiben lehetséges, a miniszterelnökkel egyeztetni kell az
ilyen rendelkezés kibocsátása előtt. Amennyiben a háborús körülmények megakadályozzák a
Testület összeülését, ezt a rendelkezést a kormány adja ki. Amennyiben a Királyság háború
közvetlen veszélyének van kitéve, az ilyen rendelkezést a Külügyi Tanácsadó Testület tagjai és
a miniszterelnök közösen adják ki. A rendelkezés érvényességéhez a miniszterelnök és a Testület
hat tagjának egyetértése szükséges.
(3) A Haditanács és a kormány közös tárgyalással vagy külön-külön úgy határozhat, hogy a

Forrás: ECPRD, 2367-es kérdésre adott svéd válasz (2013. szeptember)
Trócsányi-Bede alkotmányok gyűjteménye című kötetben található fordítás szövege, amely megegyezik a
hatályos alkotmány angol nyelvű szövege tartalmával, kivéve a fejezet számot. A hatályos fejezet a 15-ös számot
viseli és az egyes cikkelyeket alcímekkel látták el: http://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/Laws/TheConstitution/
6
7
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Riksdag ismét betöltheti hatáskörét.
(4) A Haditanács összetételére vonatkozó szabályokat a Riksdagról szóló törvény állapítja meg.
3. cikk
(1) Amíg a Haditanács áll a Riksdag helyén, gyakorolja a Riksdag valamennyi hatáskörét. Nem
hozhat azonban döntéseket a 12. cikk (1) bekezdés első mondatában, valamint a (2) és (4)
bekezdésben meghatározott ügyekben.
(2) A Haditanács meghatározza ügyrendjét.
4. cikk
Amennyiben a Királyság háborúban áll, és ennek következtében a kormány nem képes ellátni
feladatait, a Riksdag dönthet a kormány felállásáról és ügyrendjéről.
5. cikk
(1) Amennyiben a Királyság háborúban áll, és ennek következtében sem a Riksdag, sem a
Haditanács nem képes ellátni feladatait, ezeket a feladatokat a kormány veszi át, ameddig azt
szükségesnek tartja a Királyság védelme és a háború befejezése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján a kormány nem hozhat, nem módosíthat, és nem helyezhet hatályon
kívül alaptörvényt, Riksdagról vagy a Riksdagba történő választásokról szóló törvényt.
6.cikk
(1) Amennyiben a Királyság háborúban áll, vagy háborús veszélynek van kitéve, vagy ha olyan
rendkívüli körülmények uralkodnak, amelyek a háború vagy háborús veszély következtében
álltak elő, törvény felhatalmazására a kormány rendeleti úton bocsáthat ki rendelkezéseket
olyan meghatározott területeken, amelyeken az alaptörvény alapján csak törvény rendelkezhet.
Ha bármely más esetben a védelmi készültség szempontjából szükséges, törvény
felhatalmazására a kormány rendeleti úton dönthet arról, hogy valamely törvényben foglalt,
igénybevétellel kapcsolatos, vagy más hasonló rendelkezés hatályba lép, vagy alkalmazása
megszűnik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, felhatalmazást adó törvényben a felhatalmazás
alkalmazásainak feltételeit körülhatároltan meg kell határozni. A felhatalmazás nem teszi
lehetővé a kormány számára, hogy elfogadjon, módosítson, vagy hatályon kívül helyezzen
alaptörvényt, Riksdagról szóló törvényt, vagy a Riksdag választásáról szóló más törvényt.
7. cikk
Amennyiben a Királyság háborúban áll, vagy közvetlen háborús veszélynek van kitéve, a
Második fejezet 12. cikk (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen rendelkezést kell
alkalmazni abban az esetben is, ha a Riksdag helyett a Haditanács jár el.
8. cikk
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Amennyiben a Királyság háborúban áll, vagy közvetlen háborús veszélynek van kitéve, a
Riksdag felhatalmazására a kormány dönthet úgy, hogy az a feladat, amely alaptörvény szerint
a kormányra tartozna, más hatóság tevékenységi körébe tartozzon. Az ilyen felhatalmazás
körébe nem tartozhatnak az 5. és 6. cikkekben meghatározott hatáskörök, kivéve, ha kizárólag
olyan döntésre vonatkozik, hogy egy törvényt meghatározott kérdésben alkalmazni kell.
9. cikk
(1) Sem a Riksdag, sem a kormány nem hozhat döntést az elfoglalt területekkel kapcsolatban.
Ezen területeken a Riksdag képviselője vagy a kormány tagja nem gyakorolhat hatáskörébe és
felelőssége alá tartozó feladatokat.
(2) Az elfoglalt területeken minden közhatalmi szerv köteles megtenni mindazt, amely a
legjobban szolgálja a védelmet és az ellenállási mozgalmat, a polgári lakosság védelmét és
Svédország nagypolitikai érdekeit. Semmilyen körülmények között nem hozhat közhatalmi szerv
olyan döntést, és nem folytathat olyan tevékenységet, amely ellentétes a nemzetközi joggal, vagy
amely a megszálló erőket szolgálja.
(3) A megszállt területeken nem lehet Riksdag és helyi önkormányzati választásokat tartani.
10. cikk
Amennyiben a Királyság háborúban áll, az államfő a kormánnyal tart. Amennyiben az államfő
a kormánytól eltérő helyen tartózkodik, úgy kell tekinteni, hogy államfői feladatai ellátásában
akadályoztatva van.
11. cikk
(1) Amennyiben a Királyság háborúban áll, a Riksdag választását csak a Riksdag döntése
alapján lehet megtartani. Ha a Királyság háborús veszélynek van kitéve az általános
választások tervezett idejében, a Riksdag dönthet úgy, hogy elhalasztja a választásokat. Ezen
döntést egy éven belül, és ezt követően legalább egyévente felül kell vizsgálni. A jelen
bekezdésben meghatározott döntés érvényességéhez a Riksdag tagjai háromnegyedének
döntése szükséges.
(2) Amennyiben a Királyság területének bármely része külföldi megszállás alá kerül a
választások tervezett idejében, a Riksdag határozza meg a Harmadik fejezet előírásainak
szükséges módosítását. Nem lehet módosítani az 1. cikk (1) bekezdést, a 2. cikket, a 6. cikk (1)
bekezdését, valamint a 7.-től 11.-ig terjedő cikkeket. A Királyságra történő bármely utalás a 6.
cikk (1) bekezdés, a 7. cikk (2) bekezdés és a 8. cikk (2) bekezdés rendelkezéseiben a Királyság
azon részére értendő, amelyben a választásokra sor kerül. Az összes képviselői hely legalább
egytizede kompenzációs hely.
(3) Amennyiben az általános választásokat az (1) bekezdés következtében nem az előírt időben
tartják, azok megtartására a háború vagy háborús veszély elmúltával a lehető leghamarabb
meg kell tartani. A kormány és a Házelnök felelőssége és feladata, hogy vagy együttesen, vagy
külön-külön gondoskodjanak az e célból szükséges intézkedések megtételéről.
(4) Amennyiben a jelen cikk előírásainak következtében az általános választásokat az előírt
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időponttól eltérő időpontban tartják, a Riksdag meghatározza a következő általános választás
időpontját úgy, hogy azt az általános választástól számított 4. vagy 5. év adott hónapjában
tartsák.
12. cikk
Amennyiben a Királyság háborúban áll, háborús veszélynek van kitéve, vagy ha azt a háború
vagy háborús veszély okozta rendkívüli körülmények indokolják, a helyi hatóságok
döntéshozatali jogköreinek gyakorlását törvény állapítja meg.8
13. cikk9
A Királyság védelme
A kormány a nemzetközi joggal összhangban a Királyság elleni fegyveres támadás esetén a
védelem érdekében vagy területével szembeni erőszak esetén bevetheti a hadsereget.
A kormány utasíthatja a hadsereget, hogy a nemzetközi joggal összhangban alkalmazzon erőt
svéd területek védelme érdekében békeidőszakban vagy külföldi államok közt zajló háború
esetén.
14. cikk
Hadi helyzet kihirdetése
A kormány csak a Riksdag felhatalmazásával hirdethet ki hadiállapotot, kivéve ha a
Királyságot fegyveres támadás éri.
15. cikk
Fegyverszünet
A kormány fegyverszüneti egyezményt köthet a Riksdag jóváhagyása és a Külügyi Tanácsadó
Testülettel történő konzultáció nélkül, feltételezve, hogy e nélkül a Királyság veszélybe kerülne.
16. cikkely
Hadsereg kiküldetése
A kormány nemzetközi kötelezettségének eleget téve hadseregét vagy fegyveres erőit külföldre
kihelyezheti a Riksdag jóváhagyásával. A svéd hadsereget akkor lehet külföldön bevetni ha ezt
a megfelelő törvény lehetővé teszi a feltételeke meghatározásával vagy parlamenti jóváhagyást
kap speciális esetben.

8
9

Eddig tart a Trócsányi-Bede könyvben található fordítás szövege.
Nyersfordítás a hatályos angol nyelvű szöveg alapján.
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SZLOVÁKIA
Alkotmány
Szlovákia Alkotmánya
Második fejezet: Alapvető jogok és szabadságok
51. cikk
(2) Hadiállapot, rendkívüli állapot vagy veszélyhelyzet esetén az alapvető jogok és
szabadságok korlátozásának feltételeit és mértékét és a kötelezettségek mértékét alkotmányos
törvény határozza meg.
Ötödik fejezet: A törvényhozó hatalom
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a Szlovák Köztársaság egyetlen alkotmányozó és
törvényhozó szerve.
86. cikk
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa:
j) ellenséges erők agressziója esetén, vagy ha nemzetközi szerződés közös védelmi
kötelezettséget ír elő, kihirdeti a hadiállapotot, és a háború után békét köt;
Hatodik fejezet: Végrehajtó hatalom
102. cikk
(1) A köztársasági elnök
m) a Szlovák Köztársaság Kormányának javaslatára mozgósítást rendel el, kihirdeti a
hadiállapotot és a rendkívüli állapotot;
(3) A hadüzenetre, hadiállapotra, rendkívüli állapotra, veszélyhelyzetre, valamint a háború,
hadiállapot és rendkívüli állapot idején a közhatalom gyakorlására vonatkozó
részletszabályokat alkotmányos törvény állapítja meg.
108. cikk
A Szlovák Köztársaság Kormánya a végrehajtó hatalom legfőbb szerve
A Szlovák Köztársaság Kormánya
119. cikk
A kormány testületileg határoz
n) hadiállapot kihirdetésére, fegyveres erők mozgósításra, rendkívüli állapot kihirdetésére,
valamint ezek megszüntetésére vonatkozó javaslatról és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és
megszüntetéséről;
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Törvényi szabályozás
Háború idején az állambiztonságról, hadiállapotról, szükségállapotról, válságállapotról szóló
227/2002 számú alkotmányerejű törvény a Szlovák Köztársaság Alkotmányával együtt lefekteti
az állambiztonság veszélyeztetése esetén fennálló állapotokra vonatkozó szabályokat. Az
Alkotmány szerint a köztársasági elnök a Kormány javaslatára nyilvánítja ki a szükségállapotot.
Az alapvető jogok és szabadságjogok korlátozásnak meghatározott feltételei vannak, éppúgy,
mint a felelősség kérdésének válságállapot idején.
Létrehozták a Parlamenti Tanácsot, amely alkotmányos hatáskörrel rendelkezik, ha a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsa akadályoztatott hadiállapot, szükségállapot, válságállapot
esetén. Létezik egy Biztonsági Tanács is, amely békeidőben tanácsadó szerepet tölt be, de ha a
Szlovák Kormány akadályoztatott hadiállapot, szükségállapot, válságállapot esetén
alkotmányos hatáskörrel végezheti tevékenységét, amíg a kormány nem veszi azt
vissza.(Módosítás 181/2006 számú. alkotmányerejű törvény módosítás, 2006. április 11. óta
hatályos)
A Szlovák Köztársaság védelméről szóló 319/2002 számú törvény többek között részletezi a
különböző közhatalmi szereplők feladatait. (módosítás 570/2005 számú tv.) (A Védelmi
Minisztérium hatáskörébe tartozó további törvények listája)
SZLOVÉNIA
Alkotmány
Szlovéniában a rendkívüli állapot kihirdetéséről a kormány javaslatára a nemzetgyűlés dönt.
(Alkotmány, 92. cikk)
Rendkívüli állapot vagy háború esetén, ha a Nemzetgyűlés nem tud összeülni, a kormány
javaslatára a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet adhat ki, ami alkotmányos jogokat
korlátozhat. (Alkotmány,108.cikk)
A Szlovén Köztársaság Alkotmánya
(részlet)
92. cikk
(1) Rendkívüli állapotot akkor kell kihirdetni, ha jelentős és általános veszély fenyegeti az állam
létét. A hadi- vagy rendkívüli állapot kihirdetéséről, a sürgős intézkedésekről és ezek
megszüntetéséről a Kormány javaslatára a Nemzetgyűlés dönt.
(2) A Nemzetgyűlés dönt a fegyveres erők alkalmazásáról.
(3) Ha a Nemzetgyűlés akadályoztatva van, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt ügyekben a
Köztársasági Elnök dönt. Döntéseit jóváhagyás végett haladéktalanul a Nemzetgyűlés elé kell
terjeszteni, annak összeülésekor.
(…)
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108. cikk
(1) Amikor a Nemzetgyűlés rendkívüli állapot vagy háború miatt nem tudja ellátni feladatait, a
Köztársasági Elnök a Kormány javaslatára törvényerejű rendeleteket adhat ki.
(2) Törvényerejű rendelettel kivételesen ideiglenesen korlátozhatók egyes jogok és alapvető
szabadságok, az Alkotmány 16. cikkében foglaltakkal összhangban.
(3) A Köztársasági Elnök a törvényerejű rendeletet haladéktalanul a Nemzetgyűlés elé terjeszti
jóváhagyás végett, amint az összeül.
Törvényi szabályozás
A kormány működésének kereteit a Kormányról szóló törvény (The Government of the
Republic of Slovenia Act) és a kormány működési kereteit és szervezetét meghatározó törvény
(Rules of Procedure of the Government of Slovenia) adják. 10
Utóbbi kimondja, hogy a kormány az Alkotmányban megfogalmazottak, a törvényhozás
házszabálya és a fent említett, a kormány működési kereteit meghatározó törvény szerint tartja
kapcsolatát és működik együtt a parlamenttel. Ezen túlmenően a rendkívüli állapottal
kapcsolatos jogosítványokat nem határoz meg.
A szlovén kormányzatban a Nemzeti Biztonsági Tanács a kormány konzultatív és koordináló
szerve honvédelmi, biztonságpolitikai, és egyéb biztonsági kérdésekben. (Kormányról szóló
törvény, 20. cikkely)

10

http://www.gsv.gov.si/en/legislation/
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