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Általánosságban elmondhatjuk, hogy minden új rezsim annyiban új,
amennyiben valamilyenmódon megsérti az előző jogrendet.

 Ha e szabály alól vannak kivételek, a kivételt éppen a demokratikus
rendszerek létezése jelenti, amelyek mint ilyenek – implicit módon, ha
nem is kifejezetten – egy új alkotmányos rend létrehozásához megfelelő
jogi eljárást követelnek meg.
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 A demokratikus rendet felváltó diktatúra létrehozásához nem kell
okvetlenül jogellenes és erőszakos módszereket alkalmazni.

 Ha kilépünk a jogdogmatika területéről, a jogellenes tény is (új) jog
által alkotott tény lesz, vagy annak lehet tekinteni. Mindezen okok
miatt nem könnyű bebizonyítani, hogy a diktatúrákat a hatalom
erőszakos, illegitim vagy mindenesetre jóváhagyást nélkülöző
megszerzésén alapuló rezsimekként kell jellemeznünk.
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 A hatalom megszerzésének módja nem perdöntő körülmény, a leginkább

elhanyagolt kritérium – azaz a hatalom utódlásának módja – hatékony
elemnek bizonyul az intézmény azonosítása szempontjából.

 A diktatúrák jellemző módon, lényegükből fakadóan képtelenek alávetni
magukat a hatalom utódlását szabályozó normáknak.

 Két egymást követő diktátor között mindig van egy többé vagy kevésbé
hosszú interregnum, amelyet minimum bizonytalanságok, de az esetek
többségében összeesküvések jellemeznek.

 A rendszer túlélhet, de képtelen jogszabályban előírt és rendezett utódlásról
gondoskodni, ez a diktatúrák megkülönböztető jegyét képezi.

A diktatúra és az utódlás




 Az utódláskérdésének alapján a diktatúrákat olyan nem folytonos,
vagy megszakításos rendszereknek definiálhatjuk, amelyekben az
utódok semmilyen előre rögzített utódlási elvet nem tartanak
kötelezőnek, s amelyekben ennek megfelelően a kontinuitásnak
nincs semmilyen garanciája és bizonyossága.
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A diktatúra és az abszolút monarchia közti különbség - a
monarchikus abszolutizmus folytonos, a köztársasági
abszolutizmus nem az.

A köztársasági elv (az állam mint „közbirtok”) és az abszolutisztikus elv (az állam mint
„magánbirtok”) közti ellentmondás, nem véletlenül, a diktátor fizikai halálának
pillanatában robban. A köztársasági abszolutizmus ugyanis – amennyiben abszolutizmus
– nem „választhatja” az új diktátort; de a köztársasági elv értelmében nem is „örökölheti”.
Ez magyarázza, hogy miért az utódlás pillanata jelenti a diktátori rendszerek válságának
pillanatát.
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Köszönöm a figyelmet!


