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ugyanis pontosan azt az elvet fejtette ki. hogy az egyszer érvénye
sen megkötött házassági kötelék örökös és paráznaság miatt új há
zasság nem köthető.

17 II. Sándor (1061-1073), III. Sándor (1159-1181). III. Lucius 
(1181-1185). III. Kelemen (1187-1191) és III. Ince (1198-1216) 
dekretálisai általános elvként beszélnek az egyházi törvényszékek 
házassági köteléki perekben való hatásköréről.

l8Rudolph Sohm Gratianus legnagyobb érdemének azt tekintette, 
hogy megalapozta a kánonjog-tudományt. mint önálló diszcip
línát. A kanonisztika teológiából való kiválásának a jelentőségét 
abban látta, hogy a római magánjog-tudomány mellett a jogtudo
mány második ága önállósult. Lásd: Rudolph SOHM: Das 
altkatholische Kirchcnrecht und das Dekret Gratians (München- 
Leipzig. 1918. 1-3. p.)

19 MÓRA: im. 834. p.
2(1 SÍPOS István: A katolikus házassági jog rendszere a Codcx luris 

Canonici szerint (Pécs. 1940. 13-15. p.).
31 NOTTER Antal: Római jog. I. köt. (Bp.. 1935. 11. p.)
22 Canones et decreta concilii tridentini ex editionc romana a MDC- 

CCXXXIV repctiti, (Neapoli. 1859). Sessio XXIV. quac est octa- 
va sub Pio IV. Pont. Max. celebrala die XI. mensis novembris 
MDLXIII. Doctrina de sacramento matrimonii. valamint De 
sacramento matrimonii. 214-216. pp.

25 SÍPOS: im.: 13. p., vö: 1012. kánon l.§
24 NAGY Kornélia: A házasság felbontásának reformja Angliában 

(Jogtudományi Közlöny. 1978/11. sz. 714. p.)
25 A vétkes magatartás súlyosabb jogkövetkezményt váltott ki a go

nosz elhagyás esetében. A törvényelőkészítő bizottság megfogal
mazása szerint ugyanis aki elhagyja a feleségét, az a közös va
gyont is elhagyja. így többé nem lehet abban része. Lásd bőveb
ben: WAGNER: im. 72. p.

26 WAGNER: im. 160. p.
27 KATONÁNÉ SOLTÉSZ: im. 60. p.
28 GROSSSCHMID Béni: A Házassági törvény (1894. XXXI. t.-

cz.) (Bp., 1908) II. kötet A Házassági törvény és előmunkálatai 
fejezetenkint és paragrafusonkint. 645. p.

^GLENDON: im. 313. p. és RÁCZ Lajos: A polgári házasság in
tézményének megvalósulása Magyarországon. In: ELTE Magyar 
Jogtörténeti Tanszék kiadványa (Bp.. 1972. 62. p.).

30 Megjegyzendő, hogy már javában a kötelező polgári házasság ma
gyarországi bevezetése után járva, az új Egyházi Törvénykönyv 
0918. május 19.) továbbra is megőrizte ezt a kettősséget. Egyrészt 
az 1118. kánon szerint ..A megkötött és bevégzett érvényes házas
ság semmiféle emberi hatalommal és semmiféle okból nem bont
ható fel. kivéve a halált." másrészt viszont a következő kánon hoz
záfűzi ehhez, hogy szerzetesi fogadalom vagy az apostoli Szent
széktől jogos okból adott felmentés erre mégis lehetőséget teremt, 
illetve a ..megtért és megkeresztelt házastárs érvényesen új házas
ságot" köthet. Ugyancsak rést üt a felbonthatatlanság elvén a há
zasság lényegével ellenkező kikötések fogalma. Ezek közül most 
csupán egyet, a felbonthatatlansággal ellenkező feltételt említve az 
egyházi bíráskodást segítő kézikönyvében Meszlényi Zoltán tő- 
szentszéki jegyző konkrét esetekkel magyarázza a törvényszöve
get: „Goguel Michaela és Gravier Károly Párizsban ismerkedtek 
meg és igen megszerették egymást. Jegyet váltottak, ... a leány... 
azon feltétel alatt ment bele a házasságba, ha bármikor szabadon 
elválhat.... 1908. december 8-án megkötötték a házasságot. A má
sodik év végén a nő már otthagyta a férjét és 1913-ban a párisi 
szentszéktől kérte házassága érvénytelenségének megállapítását a 
felbonthatatlansággal ellenkező feltétel címén. A párisi szentszék 
a semmisséget meg is állapította." A szerző hozzáfűzi mindehhez. 
hogy a házasságot a vele ellentétes pozitív akarás érvényteleníti. A 
kérdés csupán az marad, hogy valóban fclbonthatatlan-e a római 
katolikus házasság, ragaszkodva a vallási elvekhez, vagy mindez 
megkerülhető a látszat fenntartásával a jogi kiskapuk által. Lásd: 
MESZLÉNYI Zoltán: Házassági köteléki perek az egyházi bírás
kodásban (Esztergom. 1927. 196—197. p.).

31 KATONÁNÉ SOLTÉSZ: im. 61. p.

Homyák Szabolcs:

Magyar 
kiadatási jog 

a dualizmus korában

A kiadatás az államok közötti bűnügyi együtt
működés egyik legrégebbi formája, amely a 
mai napig fontos eszköz a határokon átnyúló 

bűnözés visszaszorítása, a határokon át menekülő 
bűnözők elfogása és megbüntetése érdekében. A ki
adatás azonban csak az egyik eszköze a nemzetközi 
bűnügyi együttműködésnek, ezért mielőtt a polgári 
korszak kiadatási jogára térnénk, fontos mindenek
előtt e két intézmény egymáshoz való viszonyának 
megállapítása. Faluhelyi Ferenc szerint a bűnügyi 
jogsegély a büntetőeljárás szükséges kellékeinek 
szolgáltatására vonatkozik, amely feltételek lehetnek 
személyi és tárgyi jellegűek. A vádlott az eljárás sze
mélyi kellékeinek egyike; a kiadatási jog csak erre az 
egyik, de legfontosabb „kellékre” vonatkozik. „En
nek kiszolgáltatásával nyújt jogsegélyt a megkeresett 
állam annak a megkereső államnak, amelynek terüle- 
téről a bűntettes az előbbinek területére menekült.” 1

A KIADATÁS TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI,
A MAGYAR KIADATÁSI JOG FEJLŐDÉSE
A kiadatási jog. mint a szuverén államok közötti 

bűnügyi együttműködés egyik jogi formája, viszony
lag későn alakult ki: még a XIX. század közepén is 
inkább csupán esetről-esetre engedélyezték az egyes 
államok a bűntettes átadását egy másik országnak, 
egységes alapelvek és gyakorlat csak jóval ezt köve
tően jöttek létre.

A korábbi időkben is volt ugyan bizonyos együtt
működés egyes uralkodók között, ez azonban első
sorban a politikai bűncselekményekre vonatkozott: 
például II. Henrik angol és Vilmos skót király 1173- 
ban szerződést kötöttek a felségsértők és a hazaáru
lók kiadatásáról. A politikai jelleg a XVIII. század 
közepéig rányomta bélyegét a kiadatásra, ezért eze
ket a szerződéseket nem tekinthetjük a mai értelem
ben vett kiadatási jog előzményének. Az első köztör
vényesek kiadatására vonatkozó szerződést 1376-ból 
jegyezték fel, amikor V. Károly és Savoya grófja 
kölcsönösen vállalták, hogy a közbűntettek elkövető
it is átadják egymásnak.

A modern kiadatási jog elméleti megalapozása 
Hugó Grotius nevéhez fűződik, aki „A háború és a 
béke jogáról” című munkájában vallotta: a súlyosabb 
bűncselekmények esetében a közbűntettesek kiadása 
az államok nemzetközi jogi kötelezettsége.2



A kiadatási jog fejlődése aztán a XIX. században 
vett nagyobb lendületet. A korábbi esetről-esetre va
ló döntési rendszert viszonylag állandó gyakorlat 
váltotta föl, kialakultak a kiadatási jog alapelvei, 
megszülettek az első együttműködésre vonatkozó 
modern szerződések. A folyamat egyik legfontosabb 
állomása volt a belga ki
adatási törvény 1833-ban, 
amely később más államok 
számára is alapul szolgált 
saját kiadatási törvényük 
megalkotásához.3

Modern magyar kiadatá
si jogról a kiegyezésig nem 
beszélhetünk. Ennek oka 
lehet, hogy sokáig sem a 
törvényhozásunk, sem a 
büntető igazságszolgáltatá
sunk nem volt független, 
de meg kell jegyezni, hogy 
az 1843-as büntetőtörvény
javaslat is teljesen elutasí
totta a kiadatást. A tervezet 
4.§-a ugyanis kimondta:
„Más ország közhatalmá
nak senki elítélés, vagy 
megbüntetés végett ki nem 
adathatik, habár a bűntettet 
külföldön követte volna is 
el."4 A kiegyezést követő
en elismertük Ausztria ki
adatásra vonatkozó szerző
déseit, ezután pedig a Mo
narchia államaként kötöt
tünk szerződéseket harmadik országokkal.3 Kiadatási 
jogunk fő forrásai ezek a szerződések és a viszonos
ság alapján folytatott gyakorlat voltak, hiszen önálló 
törvényt nem alkottunk. A később megszülető 
Csemegi-kódex is a szerződések és a gyakorlat el
sőbbségét ismerte el, amikor kimondta, hogy külföl
dit csak akkor lehetett a magyar törvény szerint, ma
gyar bíróság előtt felelősségre vonni, ha kiadatásának 
a szerződések vagy az addigi gyakorlat szerint nem 
volt helye, és az eljárás megindítását az igazságügyi 
miniszter elrendelte (9.§).

Az alábbiakban a korszak kiadatási jogát a kódex 
szabályaira, a szerződésekre és a gyakorlatra egyaránt 
tekintettel, komplex módon igyekszünk bemutatni.

A KIADATÁS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI
A kiadatás feltételeit három kérdés köré csoporto

síthatjuk: kit, mi alapján és milyen bűncselekmény 
elkövetése miatt lehetett az adott korban kiadni?

1. A kiadható személyekről a Csemegi-kódex tar
talmazott szabályokat, rendelkezései alapján széles 
körben lehetővé vált a kiadatás. Ennek magyarázatát 
a miniszteri indokolásban találjuk: eszerint a világ 
országai már akkor általánosan érvényesülő alapelv
nek tekintették, hogy szökése által senki se menekül

hessen meg a várható büntetés elől.6 Ez a felfogás 
alapozta meg a magyar rendelkezéseket is, amelyek 
összevetése után a kiadatással kapcsolatban a bűnel
követők négy csoportját különíthetjük el, amelyekre 
más-más szabályok vonatkoztak.

Elsőként a magyar állampolgárokkal kell foglal
koznunk. A törvény értel
mében magyar honost más 
állam hatóságának soha 
nem lehetett kiadni (17.§), 
e vonatkozásban a magyar 
kódex is követte azt a -  né
hány kivételtől eltekintve7 
-  egységesnek mondható 
nemzetközi gyakorlatot, 
amely szerint csak az ide
gen alattvaló kiadása lehet 
összhangban a kizárólagos 
állami büntetőhatalom esz
ményével. Magyar honos
nak számított mindenki, aki 
a magyar állam területén 
honossággal bírt, ez pedig 
nemcsak a magyar, hanem 
a horvát-szlavón illetőségű 
személyeket is jelentette. 
Bizonyos eltérések miatt 
azonban indokolt velük kü
lön foglalkozni, őket sorol
hatjuk a második csoportba.

Az 1868:XXX. te. I ,§-a 
szerint Magyarország, va
lamint Horvát-, Szlavón- 
és Dalmátországok egy és 

oszthatatlan állami közösséget képeztek. Ezt egészí
tette ki a magyar állampolgárság megszerzéséről és 
elvesztéséről szóló 1879: L. te. l.§-a, amely kimond
ta. hogy a magyar korona összes országaiban az ál
lampolgárság egy és ugyanaz. Az egyértelmű helyze
tet az bonyolította, hogy a Csemegi-kódex hatálya 
ezek ellenére sem terjedt ki Horvát- és Szlavón
országok területére, hiszen az országaink közjogi 
kapcsolatát rendező 1868:XXX. te. autonómiát biz
tosított a társországoknak a büntető törvényhozás és 
az igazságszolgáltatás tekintetében. így annak elle
nére, hogy a magyar és a horvátországi bíróságokat 
társbíróságoknak tekintették, a magyar bíróság nem 
járt el a horvát-szlavón területeken elkövetett bűn- 
cselekmények ügyében és viszont. Ilyenkor a magyar 
területen elfogott tettest a hatóságok a horvát-szla
vón bírósághoz átkísérték, és ügyében az járt el.8 A 
társországok alattvalóit azonban csak átkísértetni le
hetett saját bíróságukhoz, arra -  magyar honosok lé
vén -  nem volt lehetőség, hogy külföldi állam ható
ságai számára kiadják őket. Mivel a törvény szerint 
Ausztriát is külföldnek kellett tekinteni, a hor
vát-szlavón lakosokat a monarchia másik állama 
számára sem lehetett kiadni.

Harmadikként az osztrák polgárok kiadásáról k e ll-
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szólnunk. Ahogyan Ausztriát külföldnek, az osztrák 
polgárokat külföldinek tekintette a kódex. A büntető 
joghatóság szempontjából tehát a monarchia két álla
ma az intemacionalitás viszonyában állt egymással: 
két külön államnak kellett tekinteni őket. A Magyar- 
országra menekült osztrák elkövetőket mint külföldi
eket kellett kiadni az osztrák hatóságok számára, a 
megfelelő eljárási rend betartásával. A magyar tör
vény ugyanis a két ország közötti speciális közjogi 
viszonyra tekintettel úgy rendelkezett, hogy az oszt
rák állampolgárokat csak Ausztria számára lehetett 
kiadni, a miniszteri indokolás szerint azért, mert csak 
ez felelt meg a közös monarchia eszméjének.9

Végül a negyedik csoportba a többi külföldi ál
lampolgár tartozott, akik kiadására széles körben volt 
lehetőség. Ha ezt valamely nemzetközi egyezmény 
vagy a gyakorlat mégsem tette lehetővé, a hatóságok 
választhattak: vagy kiutasították az elkövetőt, vagy 
megindították ellene az eljárást, esetleg megvárták 
azt az időpontot, amikor a kiadatás pozitív feltételei 
megvalósultak. A bűnvádi eljárást azonban kivétel 
nélkül csak az igazságügyi miniszter rendelkezése 
nyomán lehetett elrendelni.10

2. A kiadatás alapját egyfelől a nemzetközi szer
ződések, másfelől pedig -  ennek hiányában -  a vi
szonosságon alapuló nemzetközi gyakorlat jelentet
ték. Kiadatási törvényünk -  mint arról fentebb szó 
volt -  ebben a korban nem volt.11

A bűnelkövetők kiadatására vonatkozó nemzetkö
zi szerződéseket 1871 óta vették fel a törvénycikkek 
közé. Az Ausztria által még a kiegyezés előtt kötött 
egyezményeket utóbb hazánk is elismerte, azok a 
monarchia mindkét államát közösen illető Birodalmi 
Törvény lapokba lettek beiktatva.12 A monarchia által 
a kiegyezés után megkötött szerződések tartalmuk 
alapján két csoportba sorolhatók: vannak olyanok, 
amelyek csak a kiadatási jogot tárgyalják, azaz csak 
a vádlottra, mint a büntetőeljárás egyik (személyi) 
feltételére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazták. 
Más szerződések azonban a szűkebb értelemben vett 
kiadatási jogon kívül rendelkeztek egyéb bűnügyi 
jogsegéllyel kapcsolatos szabályokról is, így ezek
ben az egyezményekben a sértettre, a tanúkra, a bizo
nyítékok felvételére, a határozatok közlésére és más 
eljárásjogi kérdésekre vonatkozóan is találunk ren
delkezéseket.13 A kiegyezéstől 1918-ig 6 olyan szer
ződést kötöttünk, amelyek a szűkebb értelemben vett 
kiadatásra vonatkoztak.14 míg 14 olyan egyezmény 
született, amely egyes jogsegéllyel kapcsolatos kér
désekkel is foglalkozott.15

A viszonosságon alapuló nemzetközi gyakorlat 
volt irányadó mindazon államokkal szemben, ame
lyekkel nem volt kiadatási szerződésünk. Mivel a 
gyakorlat részletes áttekintésére ehelyütt nincs lehe
tőség, most csak az Ausztriával és a Németországgal 
szemben fennállt kapcsolatot ismertetjük. Ma
gyar-osztrák viszonylatban a gyakorlat igen jelentő
sen eltért a kiadatási szerződésekben általában lefek- 

_ _ tetett szabályoktól. Ennek okát elsősorban abban a 
28

szoros közjogi kapcsolatban kell keresni, amely év
századokon át jellemezte a két ország viszonyát. A 
kiegyezés előtt az osztrák kormány a büntető igaz
ságszolgáltatás területén is az „einheitliche 
Rechtsmonarchie” eszméjét és a fórum delicti 
comissi elvét vallotta, ez a témánkkal kapcsolatban 
azt jelentette, hogy az Ausztriában bűncselekményt 
elkövető és Magyarországra menekült tetteseket ma
gyar állampolgárságukra tekintet nélkül, a kiadatási 
eljárás mellőzésével egyszerűen átkísérték Ausztriá
ba és viszont. Ezt a gyakorlatot erősítette meg az 
osztrák igazságügyi kormányzat és a magyar udvari 
kancellária között 1864-ben megkötött megállapo
dás, amelyet a kiegyezés után a magyar kormány fel
mondott ugyan, de a gyakorlat a továbbiakban is 
eszerint folytatódott. A problémát az 5279/1876. IM 
sz. rendelet oldotta meg, amely arra utasította a ma
gyar hatóságokat, hogy magyar honost Ausztriának 
se adjanak ki és hogy a többi bűntettest se kísérjék át 
a szabályszerű kiadatási eljárás lefolytatása nélkül. A 
magyar kormány kinyilatkoztatta azt a készségét, 
hogy a magyar területen kívül elkövetett bűncselek
mények miatt Ausztriában üldözött és nem magyar 
állampolgár bűntetteseket a viszonosság biztosítása 
ellenében kiszolgáltatja Ausztriának.

A monarchia másik államával szemben követett ki
adatási gyakorlatunk abban is eltért a szerződésektől, 
hogy az kiterjedt a politikai és a véderő elleni bűncse
lekményekre is. Egyébként a magyar és az osztrák bí
róságok közvetlenül érintkeztek egymással a kiadatá
si ügyekben is, nem kellett tehát igénybe venniük az 
egyébként más államok hatóságaival való kapcsolat- 
felvétel során kötelező diplomáciai utat.16

Ami a magyar-német viszonosságot illeti, ez szin
tén sok vonatkozásban eltért a kiadatási egyezmé
nyekben általában megtalálható eljárási rendtől. En
nek okai -  hasonlóan a magyar-osztrák viszonyhoz -  
ugyancsak történeti eredetűek voltak: még a német 
szövetség idejében a Szövetségi Gyűlés 1854-ben azt 
a határozatot hozta, hogy a szövetségbe tartozó álla
mok kötelesek voltak minden olyan bűntett és vétség 
miatt engedélyezni a kiadatást, amelyet nem a meg
keresett állam területén, amelyet nem a megkeresett 
állam polgára, illetve amelyet nem a megkeresett ál
lam ellen követtek el. A határozat hatályát az osztrák 
kormány 1855-ben Magyarországra is kiterjesz
tette.17 A kiegyezés után a magyar kormány a határo
zat kötelező erejét ugyan nem ismerte el, de tényle
gesen ez maradt az alapja a kiadatási gyakorlatnak. 
Ennek folytán kiadatásnak továbbra is helye volt 
minden közbűncselekmény miatt, feltéve természe
tesen, hogy további feltételei is fennálltak. A Német
országgal szemben folytatott kiadatási gyakorlat ab
ban is eltért az általános elvektől, hogy kiterjedt a ka
tonaszökevények kölcsönös kiadására is. Végül elté
rés volt abban is, hogy bizonyos vámjövedéki kihá
gások is kiadatási bűncselekménynek minősültek, 
annak ellenére, hogy a Kbtk. szerint kihágás miatt 
nem volt lehetőség kiadatásra.18



3. Azt, hogy milyen bűncselekmények miatt volt 
lehetőség a kiadatásra, szintén a nemzetközi szerző
dés vagy a viszonossági gyakorlat határozta meg. Ez 
utóbbit Ausztriával és Németországgal kapcsolatban 
már érintettük, ezért most a kiadatási egyezményeket 
kell megvizsgálnunk.

Az egyes államokkal kötött kiadatási szerződések 
tételesen felsorolták azokat a bűncselekményeket, 
amelyek elkövetőit át lehetett adni a másik állam ha
tóságának és viszont. Általában csak a legsúlyosabb 
közbűntettek minősültek kiadatási bűncselekmény
nek. A legszűkebben az Észak-amerikai Unióval kö
tött szerződés vonta meg ezek körét, hiszen a kiada
tási kötelezettség csupán hét bűncselekményre korlá
tozódott.19

Politikai bűncselekmény miatt soha nem kerülhetett 
sor kiadatásra: a politikai bűntettesek menedékjogot él
veztek. Az általánosan elfogadott elv alól az ún. „belga 
merénylet-záradék”20 jelentett kivételt, amelyet a kor
ban a szerződő államok -  és köztük hazánk is -  az 
egyes kiadatási szerződésekhez fűztek. Az egyezmé
nyek magyar szövegében rendre szerepelt annak lefek
tetése, hogy a politikai bűntettek és vétségek, valamint 
azok a cselekmények, amelyek ezekkel összefüggés
ben vannak, a szerződések hatálya alá nem tartoznak, 
rájuk tehát nem vonatkozott a kiadatási kötelezettség. 
A záradék nem tekintette politikai bűntettnek vagy vét
ségnek, sem azokkal öszszefüggőnek egy idegen feje
delem személye vagy családjának tagjai elleni merény
letet. ha az megvalósította a gyilkosság, az orgyilkos
ság vagy a mérgezés tényállását.

Úgyszintén nem volt helye kiadatásnak kihágások 
esetén sem. Erről a kihágásokról szóló 1879: XL. te. 
(Kbtk.) l4.§-a rendelkezett.

A KIADATÁSI ELJÁRÁS
A kiadatási eljárásra vonatkozó szabályokra is a 

nemzetközi szerződések, ezek hiányában a viszonos
ság volt az irányadó. Ezt a bűnvádi perrendtartásról 
szóló 1896: XXXIII. te. 474.§-a is leszögezte, ami
kor arról rendelkezett, hogy amennyiben ezek eltérő
en nem rendelkeztek, a kiadatási ügyekben a Bp. sza
bályai szerint kellett eljárni. Másként alakult az eljá
rás, ha a magyar hatóságok kérték a kiadatást, és 
másként akkor, ha külföldi hatóság megkeresésére 
indult az ügy.

Az első esetben az illetékes bíróság elfogatópa
rancsot vagy nyomozólevelet állított ki (bűnösséget 
megállapító ítélet esetén erre általában a jogerőre 
emelkedés után kerülhetett sor), majd az ügyész 
meghallgatása után határozott arról, hogy szükség 
Jegyzetek —___________________________________

1 FALUHELYI Ferenc: A bűnügyi jogsegély a nemzetközi jog 
hivatalos kodifikálásának programmjában. In.: Büntetőjogi 
Tanulmányok Angyal Pál születése 60-ik és jogtanári műkö
dése 35-ik évfordulójának emlékére Szerk.: Heller Erik-Moór 

 ̂Gyula-Rácz György (Pallas, Bp.. 1933.) 346. p.
2SZÁSZY István [I]: Kiadatási jog (Franklin Társulat. Bp., 

1933.) 21. p. A kiadatási jog elveinek kifejlődését részletesen

van-e a kiadatásra. Ha a kiadatás szükségessége 
mellett foglalt állást, jelentést tett az igazságügyi 
miniszterhez, amely jelentés mellé a terhelt sze
mélyleírását, valamint az ellene kibocsátott elfoga
tóparancs, nyomozólevél, esetleg jogerős vádhatáro
zat vagy ítélet hiteles másolatát csatolta. A felter
jesztett határozatnak tartalmaznia kellett a bűncse
lekmény részletes leírását, valamint idéznie kellett a 
határozat alapjául szolgáló törvényi rendelkezéseket 
is. A kiadatásról továbbiakban az igazságügyi mi
niszter rendelkezett.

Ha külföldi hatóság kérte a kiadatást, a kiadatni 
kért személyt le kellett tartóztatni, kivéve természe
tesen azt az esetet, ha a megkeresésből nyilvánvaló
an kitűnt, hogy a kiadatásnak nincs helye. A letartóz
tatást az a törvényszék rendelte el, amelynek terüle
tén a kikért személy lakott vagy tartózkodott, ha pe
dig ezt nem lehetett megállapítani, az a bíróság járt 
el, amelynek területén a személyt elfogták. A kiada
tással kapcsolatos minden ügyben egyébként az így 
meghatározott bíróságnak volt hatásköre és illetékes
sége. A letartóztatás ellen perorvoslatnak helye nem 
volt, és nem volt lehetőség arra sem, hogy a kikért 
személyt biztosíték mellett szabadlábra bocsássák. 
Alakszerű megkeresés nélkül is le lehetett tartóztatni 
a bűnelkövetőt, ha a késedelem veszéllyel járt, és a 
külföldi hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki, 
amelyről a magyar hatóságot átirattal, távíró vagy 
távbeszélő útján értesítette. Ilyenkor természetesen 
utóbb csatolni kellett az alakszerű megkeresést. A ki
adatás feltételeit az illetékes törvényszék nyomoztat
ta ki, majd nem nyilvános ülésen meghallgatta az 
ügyészséget és a kiadni kért személyt, ezt követően 
pedig az iratokat -  véleményének csatolásával -  fel
terjesztette az igazságügyi miniszterhez, aki a kiada
tás ügyében határozatot hozott.

A DUALIZMUS UTÁN -  NAPJAINKIG
A Monarchia felbomlása után kiadatási jogunk 

gyakorlatilag nem változott. Kiadatási törvény meg
alkotására ezt követően sem került sor, a bűnügyi 
együttműködés tehát továbbra is a szerződéseken és 
a gyakorlaton nyugodott. Még az 1961-es Btk. is 
ezeket tekintette a kiadatási jog fő forrásainak, sőt a 
hatályos Btk., az 1978. évi IV. törvény eredeti szöve
ge is ezt az álláspontot képviselte. Az elmúlt száz év
ben kötött számtalan szerződés, a mai viszonyok kö
zött folytatott gyakorlat azonban szükségessé tették 
egy egységes kódex megalkotását -  így született meg 
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi 
XXXVIII. törvény.

Isd.: M. NY1TRAI Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Eu
rópában (KJK-Kerszöv, Bp., 2002. 15-33. pp.).

1 így például Németalföld, Anglia, az Észak-amerikai Unió. 
Kanada, stb. alkottak kiadatási törvényeket. SZÁSZY István 
[I]: i. m. 21. p.

4 1843-ik évi Magyar büntető törvénykönyvi javaslat (Kugler 
Adolf. Bp.. 1865.4. p.)
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5 Magyarországnak a korban folytaloll intenzív külpolitikáját 

mutatják azok a nemzetközi szerződések, amelyeket hazánk 
akkoriban kötött. Ezekben a szerződésekben nagymértékben 
érvényesült az európai eszmékre való nyitottság, amelyet jól 
példáznak a kiadatási egyezmények is. KAJTÁR István: A 19. 
századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa 
- haladás - Magyarország. (Dialóg Campus. Bp.-Pécs. 2003. 
52. p. és 251-es lábjegyzet-59. p.)

6 EDV1 ILLÉS Károly: A Büntetőtörvénykönyv magyarázata I. 
kötet (Révai Testvérek Kiadása. Bp., 1894. 64. p.)

7 A kivételek közé tartozott például Anglia és az Észak-ameri
kai Unió. amelyek már ebben a korban is kiadták saját polgá
rukat az elkövetés helye szerinti államnak. így Anglia kiadta 
Ausztriának az angol Tourviile-t, aki ellen Tirolban folytattak 
eljárást hitves-gyilkosság miatt. FAYER László: A magyar 
büntetőjog tankönyve I. kötet (Franklin Társulat. Bp.. 1895.
115. p.). Egyébként ezt a megoldást követelte számos neves 
büntetőjogász is. köztük pl. Liszt és Prins.

8 v. ö.: Horvátországi illetőségű egyén felett Horvátországban 
elkövetett cselekmény miatt horvát bíróság ítél. Büntető Jog 
Tára XIX. kötet 335. p. Idézi: Zehcry Lajos in.: ANGYAL 
Pál-DEGRÉ Miklós-ZEHERY Lajos: Anyagi és alaki bünte
tőjog (Danubia. Pécs. 1927. 11. p.).

9 EDVI ILLÉS Károly: i. m. 54. p.
10 v. ö.: Btk. 9. § és Edvi Illés Károly: i. m. 66. p.
11 Szászy István [ I ]: i. m. 157. p.
13 Edvi Illés Károly: i. m. 66. p. Ilyen korábban kötött és általunk 

elismert szerződés volt pl. Belgiummal ( 1853). Franciaország
gal ( 1855). a helvéciai köztársasággal (1855). az Észak-ameri
kai Unióval (1857 -  az egyezmény a gyilkosságra és annak kí
sérletére. a rablásra, a tengeri rablásra, a pénzhamisításra, a

hamisításra és a közpénzsikkasztásra vonatkozott). Spanyolor
szággal (1861).

13 Faluhelyi Ferenc: i. m. 34-347. p.
,J A szerződő partnerek az alábbiak voltak: Franciaország 

(1869). Montenegró (1872). Belgium ( 1872). Nagy-brittana és 
írhon (1873). Brazília (1883). Paraguay (1907).

15 A szerződéseket a következő államokkal kötöttük: Svédország 
és Norvégia (1868). Olaszország ( 1869). Oroszország (1874). 
Németalföld (1880). Belgium (1881). Szerbia (1881. 1911). 
Luxemburg (1882). Monaco (1886), Uruguay (1887), Svájc 
(1896). Románia (1901). Görögország (1904),). Bulgária 
(1911).

16 Szászy István [2]: A kiadatást és a bűnügyi jogsegélyt szabá
lyozó új német-magyar egyezmény (Univesitas Francisco- 
Josephina, Kolozsvár. 1944) 6-7. p.

17 Ugyancsak kiterjesztette az osztrák kormány egy 1836-ban 
hozott szövetségi gyűlési határozat hatályát is Magyarország
ra. amelynek értelmében a szövetség államai kölcsönösen kö
telesek voltak kiadni a politikai bűntetteseket is. A német egy
ség létrejöttével, a prágai békeszerződés 13. cikkelye alapján 
a határozat hatályát Ausztriával -  és így hazánkkal szemben is 
-  megszüntették.

18 Szászy István [2]: i. ni.: 9-11. pp.
19 lsd. 7. jegyzet
20 Az általánosan alkalmazott záradék elnevezése az 1833-as 

belga törvény alapján alakult így. A törvényt 1856-ban zára
dékkal toldották meg. amelyben eltörölték a királygyilkosok 
politikai menedékjogát. A változtatásra a III. Napóleon ellen 
1854-ben elkövetett merénylet miatt került sor. Finkey Ferenc: 
A magyar büntetőjog tankönyve (Politzer Zsigmond és Fia. 
Bp.. 1902) 107. p.

Képes György:

Amerikai hatások 
a centralisták politikai 

és jogi gondolkodásában*

A reformkor politikai irányzatai közül a legmarkánsabb, a 
múlt irányvonalával talán a korábbi jozefinistákhoz ha
sonló módon leginkább szembeforduló csoport a cent

ralistáké volt. Vezéralakjaik, báró Eötvös József és Szalay 
László, valamint Pulszky Ferenc, Toldy Ferenc, Treforl Ágos
ton és társaik1 komoly nemzetközi műveltséggel, szakirodalmi 
háttérrel rendelkeztek. A csoport létrejötte az 1830-as évek vé
gének politikai publicisztikájához, majd pedig az 1840-es 
évek első felének az ellenzéken belüli polemizálásához köthe
tő. Ekkor Eötvös, Széchenyi és Kossuth vitájában utóbbi mel
lett foglalt állást.2 Az önkormányzatiság és vármegyerendszer 
kérdésében a centralisták Kossuthétól eltérő álláspontot fog
laltak el. aminek az 1843-1844. évi országgyűlésen hangot is 
adtak3.

Pulszky Ferenc centralista alapvetésnek is nevezhető, a fo
galom lényegét (egy olyan, a parlamentarizmus alapjain nyug
vó központi és felelős polgári kormányzatba vetett hitet, 
amelyben a központi hatalom fölé nőtt nemesi vármegyék he
lyett csupán a maguk területén önrendelkezési joggal rendel-

__kező önkormányzatok létjogosultsága ismerhető el4) megma-
30

gyarázó írása még a Kossuth által szerkesztett Pesti Hírlap ha
sábjain jelent meg 1842-ben5 (tehát az eszmerendszer ország- 
gyűlésen történt bővebb kifejtését megelőzően). Ebből a tanul
mányból már jól látszik, hogy a centralisták gondolatvilágára 
igen nagy hatást gyakorolt az Egyesült Államok alkotmányos 
rendszere, amelyet elsősorban Bölöni Farkas Sándor útleírá
sából. valamint Tocqueville könyvéből, illetőleg annak Fábián 
Gábornak köszönhető magyar nyelvű fordításából ismertek 
meg6.

A francia forradalomról, a polgári átalakulásról szóló fran
cia cikkek és könyvek mellett tehát az Egyesült Államok is 
részben francia közvetítéssel vált a politikai és jogi gondolko
dás egyik fő kutatási tárgyává.7 Szalay László az általa szer
kesztett, rövid életű, ám annál nagyobb jelentőségű Themis, 
majd Budapesti Szende című folyóiratában kiemelten foglal
kozott a nyugati (elsősorban nyugat-európai, de részben ame
rikai) állam- és jogfejlődéssel, Tocqueville A demokrácia 
Amerikában című könyve pedig -  amint a centralistákkal fog
lalkozó egyik legismertebb történész, Fenyő István fogalma
zott -  „a harmincas évek második felétől kezdődően nálunk is 
gondolatébresztő olvasmánya volt a politika iránt érdek
lődőknek.”8

Fenyő István kutatásai szerint Szalayt már Eduard Gans 
1835. évi párizsi látogatásáról szóló beszámolója figyelmez
tethette az Amerika-könyv jelentőségére,9 Eötvös József pe
dig előbb Tocqueville és Beaumont amerikai börtönrendszer
ről szóló beszámolójára10 hivatkozik, majd A demokrácia 
Amerikában című művet későbbi államtudományi munkái 
egyik forrásművének tekinti. Nem kívánva kisebbíteni 
Szalay (és természetesen Eötvös) szerepét, emlékeztetnünk


