
Jog
m Szalády Antal: A magyar hírlap-irodalom statistikája 1780-1880- 

ig (Budapest, 1884. 232. p.): Fenyő István: Akadémiánk első fo
lyóirata, a Tudománytár. In: A magyar sajtó története. I. 
1705-1848. S/.erk.: Kókay György (Budapest. 1979,465-489. p.;
465.. 488. p.: a továbbiakban: Fenyő. 1979b); Nagy. 1988. 14. p.; 
Rózsa Mária: Bevezetés. In: Tudomány tár repertórium. Összeáll.: 
Rózsa Mária. (Budapest, 1999. 7-10. p.).

7HFenyő, 1979b, 467-468. p.: Fenyő. 1997. 113-114. p.;
Závodszky. 1997. 163., 209-210. p.

71 Fenyő. 1979b. 475. p.; Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogböl- 
cselct Magyarországon (Budapest. 1980. 120. p.).

12 Fenyő. 1979b. 480. p.
73 Nagy, 1988. 17-18. p.
74 Fenyő István: A centralisták folyóirata, a Budapesti Szemle 

(1840-1841). In: A magyar sajtó története. I. 1705-1848. Szerk.: 
Kókay György (Budapest. 1979. 573-585 p.: 573-574. p.; a továb
biakban: Fenyő. 1979c): Antalffy, 1983. 30. p.; Nagy, 1988, 14. p.; 
Nagy. 1964. 525. p.: Gönczi. Katalin: Wissenstransfcr bei den

Kodifikationsarbeiten im ungarischen Vormarz. (lus Commune, 25. 
1998, 261-290. p; 271-272. p.: a továbbiakban: Gönczi. 1998); Ba
logh Judit: Német-magyar tudományos kapcsolatok vizsgálata, 
mint a komplex jogtörténeti kutatás tárgya (Jogtudományi Közlöny. 
57. 2002.455-459. p.: 457. p.; a továbbiakban: Balogh. 2002).

75 Fenyő. 1979c. 579.. 584. p.; Antalffy, 1983. 31-32. p.: Nagy, 
1988. 14.. 19. p.; Gönczi. 1998. 272. p.; Balogh. 2002. 457. p~ 

7('Szalay László: Codificatio. In: Szalay László: Publicistái dolgo
zatok. I. (Pest. 1847. 19-90. p.; 61., 66.. 69.. 89-90. p.): Finkey 
Ferenc: Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok száz év távlatából 
(Budapest. 1942. 8. p.); Fayer. 1896/1. 32-34. p.; Antalffy. 1983,
32., 39-45. p.; Horváth. 1991. 140. p.

77 Lukács Móric: Büntetőjogi theóriák. In: Lukács Móric munkái. I. 
Összegyűjtötte: Gyulai Pál (Budapest. 1894. 183-242. p.; 183.,
191., 194., 199.. 232. p.); Fenyő. 1997. 171. p.; Horváth. 1978, 
285-287. p.; Horváth. 1981. 191-193. p.; Mezey. 1986, 73. p.

7S Thanhoffer Pál: Néhány szó az ügyvédi segély-intézetről (Pesti 
Hírlap. 1841. 72. 610-611. p.).

A  Balti Kormányzóság büntetőjogában 1846-ban 
kezdődött az orosz büntetőjog korszaka. A Balti 
Kormányzóság területén az orosz uralom idején 

az 1845. évi büntető törvénykönyv,1 a békebírók szá
mára készült 1864. évi büntető törvénykönyv, valamint 
az 1903. évi új orosz büntető törvénykönyv- egyes ré
szei voltak hatályban.

Ismert, hogy az első világháború végén szétesett az 
Orosz Birodalom, és annak egykori területeiből 1918- 
ban alakult meg a három balti állam: az Észt Köztársa
ság. Litvánia és Lettország.

Egy függetlenné vált állam legfontosabb feladatai
nak egyike az egységes jogrendszer kialakítása, amely 
a klasszikus felosztás szerint három fő ágból -  közjog, 
magánjog, büntetőjog -  áll.

A Z  ÉSZT KÖZTÁRSASÁG 
BÜNTETŐ JO G ÁNAK FEJLŐDÉSE
r

Észtország önállóságának kikiáltása, 1918. február 
24-e után az 1918. november 19-ei törvénnyel3 is

mét hatályba léptek azok az orosz törvények, amelyek 
az Orosz Birodalomhoz tartozó Észtország területén 
1917. október 24-én érvényben voltak. Ekkor lépett ha
tályba az orosz büntetőeljárási törvény is, amely nem 
volt összhangban az 1903. évi új Btk.-val.

Az 1903. évi új orosz Btk.-t nem lehetett teljes terje
delmében megtartani, mert 1918. február 24-én a német 
csapatok betörtek az Észt Köztársaság területére, s az 
ország német megszállás alá került. Mivel jog nélkül 
nincs rend és hatalom, ezért érthető, miért léptette gyor
san hatályba a német megszálló hatalom az 1903. évi új 
orosz Btk.-t teljes terjedelmében, de jelentős változá
sokkal a büntetési rendszerben, aminek alapja az akkor 
hatályos német Strafgesetzbuch (StGB) volt.4 A német 
megszállás megszűnésével az észt kormány visszatért 
az orosz büntetőjog rendszeréhez.

Georg Ambach:

A  függetlenné vált 
balti államok 
büntetőjogának fejlődése 
a huszadik század elején

Az alap. az 1845. évi Btk. az 1885. évi módosítások
kal erősen idejétmúlt volt, de az észt jogászok számára 
jól ismert. Ehhez a Btk.-hoz az orosz uralom alatti idők
ből átfogó törvénykezési gyakorlat kapcsolódott, ami 
természetesen különösen kívánatos volt a fiatal észt bí
róságoknak. Röviddel később azonban felismerték, 
hogy ez az állapot a büntetőjogban csak rövid és átme
neti. Ezért az Észt Köztársaság büntetőjogának fejlődé
se két irányban indult meg:

I. Novellaalkotás a szükségszerűen meglévő joghé
zagok kitöltésére és az elengedhetetlen változások vég
rehajtására. Például az észt büntetőjog-alkotás bünte- 
tőpolitikailag nagyon fontos novelláját az alapító gyű
lés 1920. július 2-án fogadta el.5 s az 1920. augusztus 
16-án lépett hatályba. Ez a novella tartalmazza a felté
teles elítélés bevezetését; tartalmilag a belga-francia 
vagy kontinentális rendszerhez (suris) csatlakozott, 
ebből következően nem szó szerint a feltételes elíté
lést tartalmazza, hanem a feltételes büntetéskisza
bást.6 A novella szerint nem csak a kiszabott (hat hó
napnál nem több börtön stb.), hanem a kilátásba he
lyezett büntetésre (1 év 6 hónapnál nem több börtön 
stb., mindegyik becsületvesztés nélkül) is alkalmazha
tó. Kiolvasható továbbá a novellából, hogy a feltétele
sen elítélt személy nem lehetett korábbi fogságnál sú-



lyosabban büntetve. A feltételes elítélés másodszori 
alkalmazása tilos.7

2. Ezt követően megkezdődött az új észt Btk. terve
zetének előkészítése. Észtország önállóságának kivívá
sa után a jogrendszer átalakítása 1920-ban a magánjog 
reformjával kezdődött, amely -  bár a kormány egy bi
zottságot állított fel az Igazságügyi Minisztérium ta
nácsadója, Igor Tjutrjumov vezetésével -  nem volt jól 
előkészítve, s emiatt még ugyanabban az évben abba
maradt (csak 1923 novemberében kezdődött újra, Ru
dolf Gabrel igazságügy-miniszter elnökletével). 1921- 
ben a büntetőjog reformja került sorra. A három orosz 
büntető törvénykönyv helyett egy egységes új Btk.-ra 
volt szükség. A három orosz Btk. kérdését többször em
legették a parlamentben és a médiában is. Rövid vita 
után az első észt parlament 1921. július 29-én úgy dön
tött, hogy az 1903. évi orosz Btk.-t veszik alapul. Az el
ső parlament erre vonatkozó döntése volt az Észt Köz
társaság büntetőjogi reformjának első jele.

1922. március l-jén a kormány egy tíztagú bizottsá
got állított fel (jól ismert észt jogászok részvételével: 
Alfréd Maurer, Tönis Kalbus, Jüri Jaakson, Rein 
Eliaser, Anton Palvadre, Paul Válbe, Konstantin 
Trakmann. August Mahoni és Kari Saarmann8), az 
Igazságügyi Minisztérium kodifikációs részlegének ve
zetője. Johan Reinhold elnökletével. A bizottság 1922. 
március 22-én kezdte meg munkáját, és 1924. decem
ber 17-én fejezte be. A bizottsági munka elején Kari 
Saarmann, az Igazságügyi Minisztérium tanácsadója 
előállt saját téziseivel az új Btk.-t illetően, és bemutatta 
a büntető törvénykönyv általános részének tervezetét. 
A bizottság kisebb változtatások után egyetértett a Btk. 
általános részének előzetes javaslatával. A továbbiak
ban is Kari Saarmann irányította a bizottság munkáját, 
s felelősséggel tartozott érte.

A bizottság aktív munkája eredményeként már 
1922-ben közzétették az általános rész előzetes ja
vaslatát (73 paragrafusból állt)9, majd 1923-ban az 
egész törvénykönyv előzetes javaslatát.10 1925-ben, 
a munka befejezése után a bizottság közzétette az új 
Btk. törvényjavaslatát;11 ezt még ugyanebben az év
ben a kormány beterjesztette a parlamentnek, amely 
tagjai közül bizottságot küldött ki a javaslat áttekin
tésére. Ekkor sokan hitték, hogy a büntetőtörvény-ja
vaslatból legkésőbb az 1926. évi őszi ülésszakon tör
vény lesz. A történelem azonban másként akarta, s a 
javaslatot csak 1929-ben foglalta törvénybe a parla
ment.

Az észt Btk.-t tehát a harmadik parlament fogadta el 
1929. március 26-án, de csak 1935. február l-jén lépett 
hatályba. Az 1929. évi észt Btk. általános és különös 
részből állt és 647 paragrafust tartalmaz (az 1903. évi 
orosz Btk. 687 paragrafusból állt). Az általános részben 
a változások a büntetési normákat érintették. Az észt 
Btk. csak öt főbüntetést ismert; ezek: a halálbüntetés, a 
fegyház,12 a börtön, a fogság és a pénzbüntetés; mellék- 
büntetésként ismerte az ítélet közhírré tételét, a foglalko
zástól eltiltást, az elkobzást és a külföldiek kiutasítását. 
Az 1929. évi észt Btk.-ról teljes képet nyújt az 1937-es

kommentált kiadás (414 oldal terjedelemben).13 A Btk.- 
nak ezt a kiadását Kari Saarmann és Kari Matto 
(1896-1942)14 állította össze.

Az 1929. évi észt Btk.-t röviden és tömören a követ
kező szavakkal jellemezhetjük: alapjában véve nem új 
munka (mint például a norvég Straffelov 1902-ből),1' 
hanem az 1903. évi orosz Btk. átdolgozása. Hangsú
lyozni kell azonban, hogy az 1929. évi észt Btk. önálló, 
kétszintű Btk. volt (tartalmaz büntetéseket és intézke
déseket is, mint például a feltételes elítélést és a feltéte
les szabadlábra bocsátást). Tartalmilag európai jog volt, 
és normatechnikailag is elérte a világszínvonalat. 2004. 
március 26-án volt háromnegyed évszázada, hogy a 
harmadik parlament elfogadta az új észt Btk.-t.16

A  LETT KÖZTÁRSASÁG 
BÜ N TETŐ JO G ÁN AK FEJLŐDÉSE

A z 1918-ban függetlenné vált Lettországnak nem 
volt saját Btk.-ja. Anyagi jogként itt az 1903. má

jus 22-én az Orosz Cárság számára újonnan kiadott 
Ugolovnoe ulozenie volt hatályban, az 1917-ben, 
Kerenszkij ideiglenes kormánya által a februári forra
dalom idején elfogadott változásokkal és kiegé
szítésekkel.17

1926-ban O. Minz büntetőjog-professzor a követke
zőket jegyezte fel Lettország büntetőjogának fejlődésé
ről: „Az alapvető rendelkezések természetesen az 
1903-as orosz Btk.-n alapulnak, ami, csakúgy, mint a 
többi, az orosz korszakból átvett törvény, csak akkor 
kerül alkalmazásra, ha összhangban van a lett alapel
vekkel. Ez elsősorban az úgynevezett állam és vallás el
leni bűncselekményekre vonatkozik.”18

1919. decemberétől az 1903. évi orosz Btk.-t az Lett 
Köztársaság jogalkotó intézményei által folyamatosan 
kiadott novellák sora kiegészítette, és részben módosí
totta. E büntetőpolitikailag jelentős novellák közül ki 
kell emelni az általános rész tekintetében az 1922-ben 
kiadott rendelkezést a belga rendszerből átvett feltéte
les elítélés bevezetéséről.19 a különös rész tekintetében 
az 1922. áprilisában hozott rendelkezéseket a parla
menti és önkormányzati választások, valamint a nép
szavazás során elkövetett bűntettekről és vétségekről, 
valamint a parlament működésének megzavarásáról.20

1925-ben az Igazságügyi Minisztérium rendeletére 
megjelent a hatályos büntetőtörvények kompiiáit össze
állítása az Ugolovnoe ulozenie új kiadásának formájában 
1903 grcida 22 maria Sodulikumi címmel.

A Lett Köztársaság a bírósági szervezetre vonatkozó 
törvények és a büntető-eljárásjog területén ugyancsak a 
korábbi Oroszország vonatkozó törvényeit vette át (így 
II. Sándor bírósági szervezeti törvényét 1864-ből).21

A lett Btk. általános részének javaslata már 1926-ban 
a parlament elé került. 1923-ban P. Jakoby oroszul ki
adta az általános rész javaslatát, valamint az állam és 
vallás elleni bűncselekményekről szóló rendelkezése
ket kommentárokkal.22
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A  LITVÁN KÖZTÁRSASÁG 
BÜNTETŐ JO G ÁNAK FEJLŐDÉSE

Mikénl a többi balti államban, a büntetőjog tekinte
tében a fentebb már említett Ugolovnoe ulozenie 

volt hatályban a Litván Köztársaságban. Az 1903. évi 
orosz Btk.-t23 először a német megszálló hatóságok ve
zették be Litvániában, majd később az önállóvá vált 
Litvánia megalakuló kormánya az 1919. január 16-ai 
törvénnyel ismét hatályba léptette.24 Ugyanezzel a tör
vénnyel hajtották végre a szükséges módosításokat a 
nyelvi szerkesztésben,25 számos vallási bűncselekmény 
büntethetőségét (a 3. fejezetet a felségárulásról) és min
dent, ami a litván alkotmánnyal ellentétes volt, (általá
nos jelleggel) hatályon kívül helyeztek. Emellett vál
toztatásokat hajtottak végre a büntetési rendszerben. A 
főbüntetések közül a halálbüntetést, a száműzést, a 
tömlöcöt és a várfogságot eltörölték, s az első hármat a 
fegyházzal, a várfogságot a börtönnel helyettesítették.

Bár az 1903. évi Btk. Oroszországban sosem lépett 
hatályba, egyes területeken novellákkal sok helyen mó
dosították.

A teljes büntetőjogi reform és a Litván Köztársaság 
számára új Btk. alkotásának kérdése kormányzati kö
rökben egyre gyakrabban szóba került. Ez a fontos kér
dés Tumenas igazságügyi minisztersége idején kapott 
valós alapot: az államminisztériumban kidolgozták egy 
új Btk. alapelveit. Sajnos Tumenas lemondása után a 
kérdés teljesen lekerült a napirendről.26

A fiatal Litván Köztársaság súlyos helyzete és a lété
ért való küzdelem hamarosan a halálbüntetés újbóli be
vezetésére kényszerítette a litván államhatalmat (hadi
állapot és a legsúlyosabb állam elleni bűncselekmények
J egyzetek------------------------------------------------------
* Georg Ambach 1952. április 23-án szüleien Tallinnban. 1985- 

ban végzett a Tarlui Egyetem jogi fakultásán. 2002-ben az 
Akadentie Nord jogi magiszterképzésén. 2002. szeptember l-jé- 
töl 2005. augusztus 31-eig a jogi kar doktorandusza volt. Ekkor 
dolgozott Kari Saarmann, az észt biinielőjog alakítója és fejlesztője 
cintü disszertációján. Nehezen elképzelhető, de sajnos igaz, 
hogy a mai Észtországban Kari Saarmannak, az észt Btk. javas
lójának és szerzőjének életrajza alig ismert. Ezért Ambach 
disszertációjának első részében Saarmann jogi tanulmányait 
vizsgálja az 1911-1922 közötti időszakban, valamint az észt bíró
ságokon jogi szolgálatban eltöltött éveit 1918-1941 között. A má
sodik fejezetben Saarmannak az észt büntetőjog megreformálá
sára irányuló törekvéseit veszi górcső alá, majd az utolsó (har
madik) fejezetben Saarmann oktatói tevékenységét vizsgálja a 
Tartui Nemzeti Egyetem büntetőjogi tanszékén az 1925-1935 
közötti időszakban. Mélyreható elemzésével bizonyítja, hogy az 
észt büntetőjog fejlődése és Saarmann neve elválaszthatatlanok 
egymástól. Az értekezés védésére 2006. március 31-én került sor 
az Akademie Nord magánegyetemen. Georg Ambach 2002. 
március 1-jétöl a Professzor Kari Saarmann Társaság elnöke.

1 Közelebbről lásd Glasenpapp, G. v.: Gesetzbuch dér Criminal- 
und Correktionsslrafen und Gesetz über die von 
Friedensrichter zu verhangenden Strafen. (2. kiad. VI. Dorpat, 
1892; a továbbiakban: Glasenpapp: Gesetzbuch); Liszt, F. v. 
(szerk.): Das Strafrecht dér Staaten Europas. (Berlin, O. 
Liebmann, 1894, 277, p. skk.).

: Das neue russische Strafgesetzbuch (Ugolovne ulozenie) - Az új 
orosz büntető törvénykönyv. Legfelsőbb részről megerősítve

esetére).27 Ezt a kérdést az 1920. évi ideiglenes alkot
mány a halálbüntetés eltörlésével rendezte, de még 
ugyanabban az évben újra bevezette a hadiállapot kihir
detéséről szóló törvény.28

W. Stankevic 1926-ban a következőket jegyezte fel 
erről a törvényről: „Először is ez a törvény határozatlan, 
mert a halálbüntetést ugyan el lehet törölni egyetlen ál
talános szabállyal, bevezetni azonban nem: fel kell so
rolni az eseteket és bűntetteket, amelyeknél alkalmazha
tó. A bírósági gyakorlat úgy oldotta meg a kérdést, hogy 
a halálbüntetés bevezetéséről szóló törvény mindazokra 
az esetekre vonatkozik, amelyekben az alkotmánnyal 
történt eltörlést megelőzően alkalmazni lehetett.”29 
1925-ben a halálbüntetést törvény útján kiterjesztették 
az államelnök, a miniszterek és hivatalnokok megölésé
nek esetére, valamint minden politikai gyilkosságra.

A litván médiában többször felvetették a modern 
büntető intézkedés, a feltételes elítélés bevezetésének 
szükségességét. Az Ostrecht, a kelet-európai országok 
jogával foglalkozó havi folyóirat azt írta, hogy ezt Lit
vániában általában támogatják, de az új parlament fel
adata lesz a kérdés gyakorlati megoldása, mert a koráb
binak lejárt a mandátuma.30

Litvániában a feltételes szabadon bocsátást még a 
háború előtt törvénybe iktatták.31

Ez a rövid körkép a balti államok büntetőjogának fej
lődéséről a XX. század kezdeti szakaszában bizonyítja, 
hogy az 1903. évi orosz Ugolovnoe ulozenie a büntető
jogban csak átmeneti állapotot jelentett. A további fej
lődés két irányba mutat: egyrészt a novellaalkotás, más
részt a saját Btk.-javaslat kidolgozásának előkészítése.

Fordította: Frey Dóra

1903. március 22-én. Oroszból fordította O. Bernstein. 2. kiad. 
Függelékben: Tárgymutató O. Höchtl szerkesztésében (Berlin, J. 
Gutlenlaf, 1916).

3 Riigi Teataja [Hivatalos Lap -  a továbbiakban: RT], 1918, 1.
4 Közelebbről lásd: Frank, R.; Das Strafgesetzbuch für das 

Deutsche Reich nebst dem Einluhrungsgesetze (a 2.. átdolgozott 
kiadás kiegészített lenyomata. Tiibingen. J. C. B. Mohr, 1919).

- RT. 1920. 119-120.. 247.
6 A feltételes elítélésről bővebben lásd: Lenz, A.: Die anglo- 

amerikanische Reformbetvegung im Strafrecht. Eine Darstellung 
ihres Einflusses auf die kontinentale Rechtsentwicklung (Stutt
gart, Verlag von F. Enke, 1908); Liszt, F. v.: Bedingte 
Verurteilung und bedingte Begnádigung -  Vergleichende 
Darstellung des Deulschen und ausliindischen Strafrechts. 3. 
kötet (Berlin, 1908); Exner, F.: Die Theorie dér 
Sicherungsmittel (Berlin, J. Guttentag, 1914); Rosenfeld, E.: 
Welche Strafmiltel können an die Stelle dér kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe gesetzl werden? (Von dér Marburger Juristischen 
Fakultál gekrönte Preisschrift. Berlin, J. Guttentag, 1890). 
Saarmann, K.: Das Strafrecht in Eesli (Estland) (Ostrecht. 
Monatsschrift für das Recht dér osteuropaischen Staaten. 2, 
1926, 6. füzet, 627. p. C. Heymanns Verlag, Berlin)

8 A jogász Karl-Theodor Saarmann (1893. január 19. -  1948. ápri
lis 2.) fő szerzője volt az új észt Blk.-javaslat kidolgozásának és ve
zető alakja az Észt Köztársaság büntetőjogi reformjának 
(1921-1935). 1927. január 1-jétöl 1935. július 1-jéig a büntetőjog 
első észt professzora a Tartui Nemzeti Égyetemen. Kiváló teore
tikus és tehetséges gyakorlati jogász volt. Az észt bírósági rend-



Jog
szerben végzetl szolgálata 1918. november 23-án kezdődött, és 
1941. január 1-jén fejeződött be. Ebben az időszakban volt vizsgá
lóbíró, békebíró, az Igazságügyi Minisztérium tanácsadója, a bí
rói tanács és az állambiróság tagja. K. Saarmann az észt büntető
jog korifeusa, neve figyelmet és megörökítést érdemel. Professzor 
K. Saarmann halálának 2005. április 2-án volt az ötvenhetedik 
évfordulója. Közelebbről lásd G. Ambach disszertációját: Kari 
Saarmann kui Eesti kriminaaloiguse formeerija ja arendaja [Kari 
Saarmann, mint az észt büntetőjog megteremtője és fejlesztője]. 
(Akadeenmia Nord avaliku öiguse instiluut, Tallinn, 2005).

9 Kriminal seadustik. Üldosa. Eelkawa. (Az Igazságügyi Miniszté
rium kodifikációs osztályának kiadása, 1922).

10 Kriminal seadustik. Eelkawa. (uo., 1923).
11 Kriminal seadustik. Eelnou. (uo., 1925).
12 Anselm Paul Johann Ritter von Feuerbach (1755-1833) 1813. 

évi bajor Btk.-jában a fegyház „láncra verést" jelentett. Az észt 
nyelvből ezt a büntetési nemet szó szerint „kényszermunkának" 
kellene fordítani, de tartalmilag ez a kifejezés a fegyházat jelen
ti. Közelebbről lásd: K. Saarmann: Das Strafrecht in Eesti 
(Estland), 629-630. p.

13 Kriminaalseadustik. Kommenteeritud valjaanne. Koost K. 
Saarmann, K. Matto. (Tallinn, Autorite kirjastus, 1937).

14 Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944. 2. kö
tet (Tartu, 1994, 67. p.).

15 Allgemeine bürgerliche Strafgesetz fúr das Königreich 
Norwegen (Mitleilungen dér IKV, 1905. 12. kötet. 1. melléklet).

16 Közelebbről lásd: Ambach. G.: Das Strafrecht dér Republik 
Eesti in dér Anfangsperiode des zwanzigen Jahrhunderts 
(Publicalions of University Nord. Tallinn, 2004, 53-69. p.).

17 A halálbüntetés megszüntetése - 1917. március 12. (375. számú 
orosz törvény); az élethossziglani szibériai száműzetés -  1917. 
március 26. (536. számú orosz törvény); a nyilvános izgatásról 
szóló rendelkezések módosítása -  1917. július 6. (1058. számú 
orosz törvény); az ideiglenes feltételes szabadon bocsátás szabá
lyozása -  1917. augusztus 1. (1326. számú orosz törvény); külföl
di diplomáciai képviselők büntetőjogi védelme -  1917. augusztus 
5. (1133. számú orosz törvény).

18 Lásd: Mintz, O.: Strafrechlspflege in Lettland (Ostrecht. 2.

1926, 6. füzet, 634-637. p. C. Heymanns Verlag, Berlin).
19 1922. január 12. Lett Törvénygyűjtemény, 13. szám
20 1922. április 4-ei novella, Lett Törvénygyűjtemény, 90. szám
21 Lásd: Huber. V.: Die Friedensrichtergesetze in RuBland nebst 

den Justizregelem ents vöm 20. November 1864. (Sankt- 
Peterburg, 1867); Glasenpapp: Gesetzbuch, 1892; ycTaBi o 
Haya3aiiitttxb najiaraeM bixt MnpoBbiMH CyabHMii (Cbcu 
3aKonoBT, Pocchhckoh HMnepHH. T. XV. C.-rieTepöypr, 1885).

22R ko6h, n .  H.: JlaTBHHCKoe yronoBnoe yjio*eHne. C 
MOTHBaMH, H3BJte>teHHblMH SI3 IipOTOKOJlOB KOMHCCHH 110 
BbtpaöoTKe cero yjioweitiM (flojiojKenwi oőmite. npecTyriJieiiiiít 
peJtHfH03Hbie h rocyflapcTBemibie). Bbin. 1-2. Pttra: aKLt. 
OömecTBO Ba-ibTepa h Pana, 1923-1928); Bbtn. 1, 1923, 175 p. 
Bbtn. 2. 1928. 684. p.

23 Német fordítását lásd: Nernstein, O. S.: Zeitschjift für die 
gesammte Strafrechtswissenschaft. 28. melléklet (2. kiadás, Ber- 
lin-Lipcse, 1928. 684. p.).

24 Vyriausybes Zinios (Kormányzati Értesítő), 2-3 , 26. szám.
25 Például az Oroszország és az orosz állampolgárok szavak helyé

re Litvánia és litván polgárok került.
26 Lásd: Stankevié, W.; Das lilauische Strafrecht (Ostrecht, 2. 1926.

6., 631. p. C. Heymanns Verlag, Berlin).
27 A Kiegészítések és változások a büntetőjogban című törvény. Ez 

a törvény bevezetett még egy büntetést, ami a Btk.-ban ismeret
len volt: a teljes vagyonelkobzást az államkincstár javára, amit 
fegyveres felkelésben való részvételért, annak kísérletéért és elő
készületéért szabtak ki (Vyriausybes Zinios, 20. szám, 243. p.).

28 Ezen törvény elfogadásának pillanatában az alkotmányos garan
ciák megszűnnek és a halálbüntetés újra hatályba lép 
(Vyriausybes Zinios, 430. szám).

29 Stankevic, W.: Das litauische Strafrecht. 632. p.
30 i. m.: 633. p.
31 Kibocsátották a Fogvatarloltak sorsának könnyítéséről szóló 

törvényt, amely szabályozta a feltételes szabadon bocsátást, és 
bevezetett egy új jogintézményt, a börtönből való időleges sza
badságolást. Ezt egy bizottság határozta meg, és ideje nem szá
mitól! bele a büntetés időtartamába (Vyriausybes 2inios. 8. 
99. szám).

Szádeczky-Kardoss Irma:

A  középkori krónikák 
és a korai magyar 

heraldika, mint 
jogtörténeti forrás

Nemzeti történetírásunk viszonylag kevés kivé
tellel erősített jellemzője, hogy az összehasonlí
tó elemzések során az egyidejű térben szinte ki

zárólagos előszeretettel fordul a Nyugat felé, időben 
pedig legfeljebb az európai ókor görög-római kezdetei
ig tekint vissza, elemző összehasonlítási mintáit is on
nan meríti. Talán az „egyedül vagyunk” örökségeként, 
mintha egyedül csak a mi Keletről érkezett európaisá
gunknak tulajdonítana jelentőséget, és az Európába va
ló „beilleszkedés” dimenziójába állítva vizsgálja a tör
ténelmi eseményeket. Ez a perspektíva determinálja 
jogtörténeti kutatásainkat is.
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Eközben megfeledkezni látszunk arról, hogy a jég
korszakok és vízözönök által megtépázott népességű 
és fejlődésit Európa a -  gyakran, de nem ilyen össze
függéseiben emlegetett -  népvándorlás több évezred- 
nyi korszakában leginkább keletről, s az egyre távolab
bi Kelet kultúrájából nyomuló népekkel feltöltődve né
pesült be, aminek természetesen nemcsak etnogeneti- 
kai -  sőt máig is eltartó etnikai - , hanem meghatározó 
társadalmi, kulturális,1 és nem utolsó sorban jogfejlő
dési következményei is voltak. Úgy tűnik, hogy ennek 
á folyamatnak a maga súlyán való értékelése hiányzik 
a történeti szemléletből. Mintha a népvándorlás korá
nak keleti lovas népei, köztük a hunok, avarok és ono- 
gurok is csak azért törtek volna be a korabeli Nyugat- 
Európába, hogy onnan nyomtalanul eltűnve, maguk 
után csak a rémületet hagyják, akárcsak később a tatá
rok és a törökök.

Meghatározó volt ebben a szemléletben a XVIII-XX. 
századi dekadens Európa közgondolkodásának finom
kodó szalon, szőnyeg és porcelán orientalizmusa is, 
amely a klasszikus görög Trója felfedezése, az egyipto
mi hieroglifák és a közel- vagy távolabbi keleti kép-, ék- 
és rovásírások megfejtése, illetve az ókori keleti régé
szeti emlékek legnagyobb részének európai múzeumok


