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Bevezetés

Napjainkban minden kontinensen korlátok vannak érvényben a hivatali idő tekintetében, mind 
a parlamenti, mind az elnöki ciklusokra vonatkozóan. Ezek különösen fontosak az olyan 
parlamentáris rendszerekben, amelyekben a parlamentnek joga van bizalmatlansági szavazás 
révén elmozdítani a kormányt. Az elnöki rendszerekben mind a kormány, mind a 
törvényhozás meghatározott és egymástól független hivatali időt töltenek be, és a kormánynak 
nincs szüksége a törvényhozás támogatására és bizalmára. Ezért számos állam demokratikus 
alkotmányában bevezették az elnöki hivatali idő korlátozását a demokrácia egyik 
legfontosabb elemeként, annak biztosítása érdekében, hogy az elnöki hivatalt betöltők ne 
élhessenek vissza helyzetükkel, és hogy a kormányok a választók érdekében cselekedjenek, 
választások tartása és kiszámítható politikai menetrend kialakítása révén. 

Bár a demokráciának többféle modellje létezik, mivel a demokratikus rendszerek eltérőek 
lehetnek a formájukat illetően, és minden országnak joga van kialakítani saját demokratikus 
kultúráját, meg kell jegyezni, hogy a Cotonoui Megállapodás újólag megerősíti, hogy a 
demokratizálódás, a fejlődés és az alapvető szabadságok és emberi jogok védelme egymással 
összefüggenek, és egymást erősítik. Ahol a hatóságok nem képesek biztosítani a törvény előtti 
egyenlőséget, az átlátható döntéshozatali eljárásokat, a jogállamiságot, a független és pártatlan 
igazságszolgáltatást vagy a polgárok jogát a szavazáshoz időszakonkénti szabad és 
tisztességes választásokon, illetve a politikai életben való egyenlő feltételek melletti 
részvételhez, az elnöki hivatali idő korlátai olyan egyetemesen elismert demokratikus elvek 
hatékony végrehajtási módjának tekinthetők, amelyek az államszervezés alapjai, biztosítják az 
állam hatalmának legitimitását és fellépésének jogszerűségét.    

A kérdés, hogy a hivatali idő korlátozása vajon a demokráciák alapvető elemei közé tartozik-
e, Afrikában továbbra is vita tárgyát képezi1, és annak ellenére, hogy az elnöki hivatali idő 
korlátja számos alkotmányba bekerült, nincs garancia arra nézve, hogy a vezetők nem kísérlik 
meg meghosszabbítani a hatalomban töltött idejüket2, vagyis az ilyen intézkedések 
végrehajtása és betartatása továbbra is problémát jelent.

1. A fejlődés folyamata és a jelenlegi tendenciák

Az 1990-es évek elején sok afrikai országban változások mentek végbe a demokratizálódás 
úgynevezett harmadik hulláma során, amelyet egyenetlen és összetett átmenet jellemzett a 
nem-demokratikus rendszerekből a demokratikus rendszerek felé3, nyitottabbá téve a politikai 
teret.4 Ezzel párhuzamosan alkotmányos forradalmak zajlottak, amelyek megkíséreltek véget 

                                               
1 Az elnöki hivatali idő korlátját korábban bevezető országok 72%-ában vita folyik a korlátok megszüntetéséről 
– lásd: B.M. Dulani, ‘Personal Rule and Presidential Term Limits in Africa’ (Michigan Állam Egyeteme, 2011), 
115. o.
2  C. Fombad és N. Inegbedion, ‘Presidential Term Limits and Their Impact on Constitutionalism in Africa’, in 
C. Fombad és C. Murray, Fostering constitutionalism in Africa (Pretoriai Egyetem, 2010), 21. o.
3  S.P. Huntington, The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century (Oklahomai Egyetem, 
1992), 15. o. Lásd még: C.M. Fombad, ‘Challenges to Constitutionalism and Constitutional Rights in Africa and 
the Enabling Role of Political Parties: Lessons and Perspectives from South Africa’ a SAIFAC szemináriumán 
tartott előadás Johannesburg, 2005. július.
4  J. Vorrath, ‘African Development: Political Trends in Recent Elections in Sub-Saharan Africa’, (2011) Német 
Fejlesztési Intézet. A következő linken érhető el: HYPERLINK "https://www.die-



DR\1100167HU.doc 3/5 APAP102.050v02-00

HU

vetni az örökös uralomnak, bevezetve az elnöki hivatali idő korlátozását. Az Afrobarometer 
szerint az 1990 és 2010 között elfogadott vagy módosított 64 alkotmány közül 49, vagyis több 
mint háromnegyed részük esetében korlátozás került bevezetésre a hivatali időre nézve1 – ez 
ígéretes kezdet, legalábbis jogi és alaki szempontból.

Egyes alkotmányok az elnöki hivatali időt két 4 vagy 5 éves ciklusra, vagy legfeljebb két 6 
vagy 7 éves időszakra korlátozó rendelkezéseket tartalmaznak, míg más alkotmányok 5 vagy 
7 éves időszakokról, több, nem egymást követő hivatali időszakról rendelkeznek, vagy 
egyáltalán nem rendelkeznek a hivatali idő korlátozásáról. Jelenleg 54 szubszaharai-afrikai 
országból 20-ban a hivatali időt két ciklusra korlátozó rendelkezések vannak érvényben.2

Azonban napjainkban aggasztó, ellentétes irányú tendencia észlelhető, amelynek során 
visszavonják az alkotmányos intézkedéseket, mivel az elnökök igyekeznek módot találni a 
hivatali időre vonatkozó korlátozások megszüntetésére.

Négy alapvető stratégiát lehet azonosítani a hivatali idő korlátozásának megkerülésére: a 
gyenge igazságszolgáltatási rendszer felhasználása a hivatali idő korlátjának rugalmas 
értelmezésére a hivatalban lévő elnök javára; a jogalkotó ág felhasználása a hatalomban töltött 
időnek a megbízatás időszakán túli kiterjesztésére, a hivatali idő korlátjának megszüntetése 
nélkül; a hivatali idő korlátjának népszavazás vagy a parlament útján való eltörlése; a jogi 
kiskapuk kihasználása. Az utódlás stratégiája szintén kialakulóban lévő tendencia.3 E 
tendencia bizonyítéka, hogy 1994 és 2009 között 24 vezető kísérelte meg a hivatali idő 
korlátjának módosítását. Közülük 12 sikerrel járt, 9 merev ellenállásba ütközött és végül 
felhagyott a próbálkozással.4 Újabban, 2000 és 2015 között 26 afrikai vezető kísérelte meg az 
elnöki hivatali idő korlátozásának megszüntetését vagy kiterjesztését5, közülük tízen jártak 
sikerrel.6

2. Az elnöki hivatali időre vonatkozó alkotmányjogi korlátok céljai

A hivatali idő korlátozása a következőket erősíti és teszi lehetővé:7

A politikai verseny és a parlamenti váltógazdálkodás; demokratikus kultúra és a jogállamiság; 
a vezetők megválasztásának joga; alkotmányosság; stabilitás; a kormány elszámoltathatósága 
és reagálóképessége; jó kormányzás; civil részvétel; új eszmék és perspektívák; a 
karrierizmus korlátozása; a választók preferenciáinak hatékonyabb képviselete; a hivatalért 
való indulás egyenlő esélyei a politikai életben.

                                                                                                                                                  
gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf" \t "_blank" https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf>; 
utolsó megnyitás 2016. március 21-én
1 Boniface Dulani, ‘African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders’ Efforts to Extend Their 
Tenure’ (Afrobarometer, Dispatch No 30, 2015. május 25.), 2. o.
2 Adonis Byemelwa, ‘How African Strongmen Defy Term Limits’ (The Citizen, 2016. március 2.). 
3 Daniel Vencovsky, ‘Presidential Term Limits in Africa’ (2007), Conflict Trends 2, 20. o.
4 Dulani (2011).
5  Dulani (2011).
6 A Magaisa, ‘Presidential Term-Limits in Africa’ (2015).
7  lásd az Afrikai Unió Africa Charter on Democracy, Elections and Governance (2004) című dokumentumát, 
valamint az ECOWAS eszközöket.
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A hivatali idő korlátozása a következőket akadályozza meg:

örökké tartó kormányzás; korrupt gyakorlatok; erőszakba és háborúba torkolló destabilizáció, 
a hatalom monopolizálása és koncentrációja; felhalmozás, valamint a hatalom és a 
kormányzati rendszerek személyhez kötésének tendenciája; személyi kultusz; az elnökséghez 
kapcsolódó előjogok feletti szilárd ellenőrzés; pártfogói hálózatok; klientúrán alapuló viszony 
a választókkal; a büntetlenség kultúrája; a köztestületek és közpénzek irányítása és 
visszaélésszerű felhasználása; tisztességtelen politikai előnyök; a hatalom politikai 
háttéralkuk révén történő megtartása.

3. Az elnöki hivatali idő korlátozása elleni érvek – vita

Számos indoklás született a hivatali idő korlátozásának megszüntetése mellett, és viták 
folynak a hivatali idő korlátozásának jogosságáról. Először is, a leggyakoribb érv az, hogy a 
korlátozás nem demokratikus, mivel határt szab a szavazók szándékának egy jelölt 
hatalomban tartására, holott a demokrácia nem más, mint „a néptől, a nép által és a népért 
való kormányzás.”1

Másrészt, ha egy nemzet történelmét belső konfliktusok jellemzik, és ezektől továbblépett a 
béke és stabilitás felé, az elnökök cserélődését a háborúba való visszaesést valószínűsítő 
tényezőnek tartják.

Harmadrészt eltérnek a vélemények a mandátum idején elfogadott, hivatali időre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását illetően.2

A hangoztatott egyéb érvek a hasonlóképp tapasztalt vezetők hiánya, valamint az elképzelés, 
hogy a vezetők váltása destabilizálja a fejlesztési projektek folyamatosságát.3

Az efféle érvek azonban nehezen állják ki a kritikus vizsgálat próbáját. Afrika intézményei és 
választási bizottságai általában nem eléggé függetlenek ahhoz, hogy a népszerűtlen vezetők 
szavazás révén leválthatóak legyenek, és a választások nem mindig szabadok és 
tisztességesek, mivel a szavazásokat gyakran észrevehető csalások és szabálytalanságok 
övezik. Ezért, bár a hivatali idő korlátozása keretet szab a demokratikus választási 
lehetőségeknek, mégse antidemokratikus, sőt, a legjobb alternatíva, mivel az intézmények 
egészében véve nem elég megbízhatóan alakítják a nép döntéseit politikai valósággá: a 
politikai verseny még nem elég fejlett a szubszaharai-afrikai országokban ahhoz, hogy 
elősegítse a demokratikus választást.4

A második érvet illetően, még egyetlen ország sem omlott össze amiatt, hogy az elnöke 
akarata ellenére megvált hivatalától, tiszteletben tartva a hivatali idő korlátját. Sőt, 

                                               
1 A. Tabarrok, ‘A Survey, Critique and New Defense of Term Limits’ (1994), The CATO Journal, elérhető a 
következő linken: < HYPERLINK "http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-
journal/1994/11/cj14n2-9.pdf" http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-
journal/1994/11/cj14n2-9.pdf>; utoljára megnyitva 2016. március 24-én.
2 A. Loada, La Limitation du Nombre de Mandats Presidentiels en Afrique Francophone’ (2003), Revue 
électronique Afrilex, No 3, 158-159. o.
3 J.A. Okuku, ‘Beyond “Third Term” Politics; Constitutional Amendments and Museveni’s Quest for Life 
Presidency in Uganda’ (2005), Institute for Global Dialogue, Occasional Paper, No 48.
4 B. Armstrong, ‘Ne Touche Pas à ma Constitution’: Pressures and Presidential Term Limits (2011), egyetemi 
záródolgozat, Northwestern University, 14. o.
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hangsúlyozni kell, hogy ennek épp az ellenkezője igaz.

Az értelmezés kérdését illetően megjegyzendő, hogy az interpretáció nemzetközi és regionális 
bíróságok által alkalmazott modern eszközei legtöbbször a hatékonyság elve(principe 
d’efficacité) szerint működnek, amely kijelenti, hogy a jogszabály szándékolt hatásának 
leginkább megegyező értelmezést kell előnyben részesíteni.1

Az utolsó érveket illetően kijelenthető, hogy egyetlen vezető sem nélkülözhetetlen, attól 
függetlenül, hogy milyen jól teljesített, különösen, mivel „Afrika nem szenved hiányt jó 
vezetőkben”2, és a jó vezetőknek képesnek kell lenniük erős intézmények létrehozására 
(szemben az „erős emberek” szükségességével), amelyek hivatali idejük lejártával is tovább 
működnek, és lehetővé teszik a megkezdett projektek folytonosságát.

4. Következtetés

A gyarmati múltnak emlékeztetnie kell arra, hogy elsősorban egy ország polgárai azok, 
akiknek feladata az elnök legitimitásának megítélése. Habár a hivatali időre vonatkozó 
korlátokat tiszteletben tartották, ez nem akadályozta meg a hivatalban lévő afrikai elnököket 
abban, hogy hatalmuk megtartása érdekében azzal visszaéljenek, egyes esetekben a 
nemzetközi segélyek eltulajdonítása révén. Nagy mértékű felelőtlenségről tanúskodik, ha egy 
vezető szándékosan zavargást szít országában kizárólag azért, hogy a következő hivatali 
ciklusban is hatalomban maradhasson.3 Azonban a fegyverrel kierőszakolt átmenet a szavazás 
útján történő átmenet helyett szétzilálja a demokráciát és a békés folyamatokat. A civil 
társadalomban egyre nő a tudatosság arra nézve, hogy a demokratikus kultúra erősítésére van 
szükség a hatékony és tisztességes politikai verseny révén, ebből pedig következik az egész 
életen át tartó elnökség modelljének elutasítása4. Egy nemrég készült felmérés szerint az 
afrikaiak 75%-a előnyben részesíti a hivatali idő korlátozását.5

Ahogy Yoweri Museveni 1986-ban megfogalmazta: „Afrika fő problémáját... azok a vezetők 
jelentik, akik nem hajlandók megválni a hatalomtól.” A hivatali idő korlátjával kapcsolatos 
esetleges hátrányokat bőven ellensúlyozza az általa biztosított számos előny. A hatalom békés 
és tisztességes módon történő átadása, amely a szabad választói részvételen alapszik a média 
szabadsága mellett, alapvető fontosságú az igazságosság, a béke, a politikai stabilitás és a 
fejlődés elérése érdekében.

                                               
1 Loada (2003), 162–163. o.
2 J.S. Warioba, ‘Political Succession in East Africa’, in C.M. Peter és F. Kopsieker, Political Succession in East 
Africa. In Search of Limited Leadership (2006), 1. o.
3 S Rakgomo, ‘Presidential Term Limits in Africa: the Real Story’ (Mmegionline honlap, 2015); Elérhető az 
alábbi címen: http://www.mmegi.bw/index.php?aid=52990&dir=2015/july/31.
4 R. I. Rotberg, ‘“Third-Term-Itis’” and the Crisis of Authoritarianism Across Africa’ (2015. november 4.); 
Elérhető az alábbi címen: < HYPERLINK "https://www.chathamhouse.org/event/third-term-itis-and-crisis-
authoritarianism-across-africa" \l "sthash.9tWGq6cF.dpuf'" https://www.chathamhouse.org/event/third-term-
itis-and-crisis-authoritarianism-across-africa#sthash.9tWGq6cF.dpuf’>. 
5  Ez az elnök hivatali idejére vonatkozó adat. A parlamenti ciklusok esetében a válaszadók 73%-a részesíti 
előnyben az ciklus idejének korlátozását. Lásd Dulani (2015), 3. o. 


