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A  halálbüntetés 
szabályozása 

a Horthy-korszakban 
és a II. világháború 

éveiben

A halálbüntetés Magyarország történelmének nagy 
részében rendes büntetés (poena óráimmá) volt, 
amelyet a legkülönbözőbb élet, testi épség, 

állam, vallás, sőt vagyon elleni bűncselekmények 
esetében szabhattak ki, leginkább szokásjogi alapon 
vagy helyi írottjogi (statuális) szabályozás keretében. A 
kapitális szankció széles körű alkalmazása „klasszikus 
korszakának a középkor és a kora újkor tekinthető, bar 
ekkor sem a halálbüntetést, hanem a különféle testi 
büntetéseket vették a leggyakrabban igénybe. A 
felvilágosult abszolutizmus uralkodói alatt jelentősen 
mérséklődött a legsúlyosabb jogkövetkezmény tény
leges alkalmazása (sőt 11. József a köztörvényes delik- 
tumok vonatkozásában egy rövid időre formálisan is 
eltörölte azt),2 a reformkorban pedig már szokásjogi 
alapon is ritkán mondták ki, s még ritkábban hajtották 
végre a halálbüntetést.3 Az 1848/49-es forradalom es 
szabadságharc utáni megtorlástól eltekintve a 19. 
században a kapitális szankció egyre inkább kivételes 
büntetéssé vált, amit az is bizonyít, hogy az első ma
gyar büntető törvénykönyv, az 1878. évi V. te., az un. 
Csemegi-kódex már csak két bűntett esetében tette 
lehetővé (de soha nem kötelezővé) ennek kiszabását: a 
felségsértés legsúlyosabb formái, nevezetesen a király 
meggyilkolása, szándékos megölése vagy ezek kísér
lete (126. § 1. pont),5 valamint gyilkosság (278. §)’ 
esetén, feltéve, hogy a tettes a cselekmény elköve
tésekor huszadik életévét már betöltötte (87. $). 
Részben ennek, részben pedig a megváltozott bün
tetőjogi felfogásnak köszönhetően a bírói gyakorlatban 
a halálbüntetés tényleges alkalmazására (más korabeli 
országokhoz képest is) ekkor már viszonylag ritkán 
került sor, és amikor igen, akkor is kizárólag gyilkosság 
miatt 1881-1898 között a törvényszékek ugyan első 
fokon összesen 223 (évi átlagban 12) halálbüntetést 
szabtak ki, ezeket azonban a Kúria mindössze 34 eset
ben hagyta jóvá (ez ebben az időszakban, évi átlagban 
2 kivégzést jelentett). Továbbá volt olyan rövidebb 
időszak (1895-1899 között), amikor a Kúria egyetlen 
halálos ítéletet sem erősített meg, 1896-1900 között 
pedig egyetlen kivégzést sem hajtottak Magyar- 
országon végre.7 Ez a békés korszak az 1. világháború 
alatti és a közvetlenül utána következő években véget 
ért, amikor is előbb a háborús veszély, később maga a 
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háború miatt, majd azt követően a forradalom ered
ményeinek a védelme érdekében sorra jelentek meg a 
kisebb részben törvényi, nagyobb részben az e 
törvények felhatalmazásán alapuló, rendeleti szintű, 
rendkívüli büntetőjogi normák, amelyek egyre újabb es 
újabb cselekményekre telték kiszabhatóvá (a statárium 
keretében pedig egyenesen kötelezőve) a halalbun- 
tetést.8

Ilyen előzmények után jutunk el 1919 augusztusáig, 
amikor is a Tanácsköztársaság bukásával egy uj hatal
mi rend alakul ki. és kezdetét veszi a Horthy-korszak. 
amely egyrészt konszolidálja a jogi (és ezen belül a 
büntetőjogi) viszonyokat, ismét visszaszorítva a halál
büntetés alkalmazását a köztörvényes bűncselek
mények körében, másrészt folytatja a megelőző evek 
azon gyakorlatát, amely a rendkívüli vagy annak tekin
tett helyzetekre rendkívüli, rendeleti szintű szabályok 
alkotásával és azok érvényesítésével kíván válaszolni, 
és amely gyakorlat végül a II. világháború alatti 
statáriális szabályozásban csúcsosodik ki.

A Tanácsköztársaság bukása után mindössze három 
hétre volt szükség, hogy az új kormány a korábbi 
törvényes állapotot (legalábbis deklaratíve) helyreállít
sa: erre az 1919. augusztus 19-én elfogadott, masnap 
kihirdetett és hatályba lépett 4.038. és 4.039. sz. kor
mányrendeletekkel9 kerüli sor. Előbbi kimondta, hogy 
a Tanácsköztársaság szervei által lefolytatott minden 
büntető eljárás, illetve az azok által meghozott minden 
határozat és ítélet érvénytelen,10 valamint hogy a jövőre 
nézve a Tanácsköztársaság megalakulása előtti 
törvények az irányadók;11 az utóbbi pedig büntetni ren
delte mindazokat, akik a Tanácsköztársaság érdekeben 
bármilyen olyan tevékenységet fejtettek ki. amely a 
korábbi jogszabályokkal ellentétes volt.1- Erre minden 
büntető törvényszék területén öt bíróból (elnökből es 
nésiy tagból) álló külön tanácsok létrehozását írta elő, 
melyek eljárására ugyanezen rendelet gyorsított bűnvá
di eljárásra vonatkozó szabályait rendelte alkalmazni. E 
szabályok egy része megegyezett az 1915 évi 9.550. 1 
M.E. számú rendeletben13 foglaltakkal, más részük 
azonban a gyorsított eljárást inkább a rögtönítelo 
bíráskodáshoz közelítette.15 Ezenkívül a 4.039. számú 
kormányrendelet rendelkezett kifejezetten a rogtomtelo 
bíráskodásról is,16 amelyet az 1912:63. te. 12. §-anak 4. 
pontjában felsorolt bűncselekményekre1 lett lehetővé, 
kizárólag előzetes kihirdetés esetében, az. azt kővetően 
elkövetett ilyen deliktumokra, mégpedig tekintet nélkül 
arra, hogy azok esetleg ugyanezen rendelet értelmében 
(a Tanácsköztársaság érdekében történő megvalósítá
suk miatt) az. enyhébb gyorsított eljárás alá esnének. 
(Ilyenkor tehát a szigorúbb, rögtönítélő bíráskodásnak 
volt primátusa.) A statáriumra azonban a kormányren
delet -  ellentétben a gyorsított eljárással -  nem írt elő 
külön szabályokat, hanem arra a 9.550/1915. 1. M.E. 
számú rendelet 11. fejezetében foglaltak alkalmazását 
mondta ki.

A statárium elrendelésének lehetőséget a kővetkező 
évben törvényi szinten is lehetővé tették a kormány 
számára a felségsértés esetére, illetve bizonyos, hatósá-
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gokkal vagy magánszemélyekkel szembeni erőszakos 
bűntettekre nézve.18 Mindezt a rögtönbíráskodás alá 
vonható bűncselekmények kiterjesztéséről szóló 
1920:38. törvénycikk mondta ki, amely egyúttal ren
delkezett a katonák által elkövetett hasonló deliktumok 
miatti statáriális bíráskodásról is. Végül az átmenet 
időszakát büntetőjogi szempontból az állami és tár
sadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921:3. 
törvénycikk zárta le, amely, egyértelműen a Tanács- 
köztársaság alatt 
történt események
re reagálva, állam 
elleni bűncselek
mény miatt halállal 
rendelte büntetni 
azt, „aki az állam 
és társadalom tör
vényes rendjének 
erőszakos felfor
gatására vagy meg
semmisítésére. kü
lönösen valamely 
társadalmi osztály 
kizárólagos ural
mának erőszakos 
létesítésére irányu
ló mozgalommal 
vagy szervezkedéssel összefüggően és annak céljára 
bűntettel [...] követ el'", valamint azt is, aki ilyen moz
galmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy vezet, 
„ha a bűntettre a törvény halálbüntetést állapít meg”. (2. 
§) Ez pedig azt jelentette, hogy ha bármely törvény 
(például a Btk.) egy adott deliktum megvalósítójával 
szemben a halálbüntetés kiszabását is lehetővé tette, 
akkor ezen cselekmény minden olyan elkövetője, aki 
tettét államellenes célzatból vitte véghez, erre tekintet
tel az 1921:3. te. értelmében kötelezően halállal volt 
büntetendő.

A statáriális szabályozás igénybe vétele a két világ
háború közti időszakban ezt követően még kétszer 
csúcsosodotl ki: a húszas évek elején, illetve
1931— 1932-ben; közülük azonban csak az utóbbinak 
volt gyakorlati jelentősége. Ami az előbbit illeti: a 
28.123/1921. I. M.E. számú rendelet mindenekelőtt a 
lázadást és a gyújtogatást vonta rögtönítélő eljárás alá. 
Ezt a 29.307/1923. I. M.E. számú rendelet egyes bűn
tettekkel19 kiegészítette, ám ezt a kiegészítést mind
össze négy nap elteltével20 a 30.004/1923. igazságügyi 
miniszteri rendelet már hatályon kívül is helyezte. 
Végül az 1924. január 4-én kell, 135/1924. I. M.E. 
számú rendelet a lázadáson és a gyújtogatáson kívül 
elrendelte a rögtönbíráskodást a „robbantószer, illetve 
mindennemű robbanó anyag használásával elkövetett 
gyilkosságra és szándékos emberölésre”, e bűntettek 
kísérletére, valamint az „ily gyilkosság elkövetésére 
irányzott szövetségre” is, és ez a rendelet egészen
1932- ig hatályban is maradt.

Tényleges szerepe azonban a statáriumnak csak 
1931-től lett, amikor is azt a biatorbágyi viadukt szep

tember 13-án hajnalban21 történt felrobbantása miatt, a 
merényletet követően hat nappal, szeptember 19-én. 
Zsitvay Tibor akkori igazságügy-miniszter 1931. évi 
10.479. számú rendeletével kiterjesztette az 1920:38. 
törvénycikkben meghatározott, az 1914:40. törvény
cikk szerinti hatóságéi lenes cselekedetekre, a magá
nosok elleni csoportos erőszakra (1878:5. te. 175-176. 
íj), a lőfegyver használásával elkövetett gyilkosságra és 
szándékos emberölésre, a közegészség ellen halál

okozásával elköve
tett bűntettre, a vas
pályákon vagy ha
jókon elkövetett 
közveszélyű cse
lekmények bűntet
tére. az 1921:3. tör
vénycikk 1-2. íj
aiban szabályozott, 
az állami és tár
sadalmi rend felfor
gatására vagy meg
semmisítésére irá
nyuló bűntettekre, 
valamint e deliktu
mok kísérletére is. 
Bár a Bécsben -  
többek között ot

tani bűncselekmények miatt is -  elfogott biatorbágyi 
merénylőt. Maluska Szilvesztert nem végezhették ki, 
mivel az. osztrákok az általuk kiszabott hatéves börtön- 
büntetés letöltése után csak azzal a feltétellel adták őt ki 
Magyarországnak, hogy az. nem alkalmaz olyan szank
ciót (nevezetesen halálbüntetést), ami Ausztriában nem 
létezik, és így Horthy kénytelen volt a büntetést 
kegyelemből életfogytig tartó szabadságvesztésre átvál
toztatni. ám több másik személyt az. így lehetővé vált 
rögtönítélő eljárás keretében nemcsak halálra ítéltek, 
hanem ténylegesen ki is végeztek.22 E hisztéria és a 
rögtönbíráskodás alkalmazása csak több mint egy évvel 
később, 1932. október 10-én ért véget, amikor is a 
Zsitvay helyére kinevezett Lázár Andor kiadta az 1932. 
évi 9.900. I. M. számú rendelet, amely mind az 1931- 
es, mind a még szintén hatályban lévő 1921-es és 1924- 
es statáriális rendeletek által kihirdetett rögtön
bíráskodást az ország egész területén megszüntette.

Az 1920-as és 1930-as évek Magyarországán a 
statáriális szabályozás bevezetésén, kiterjesztésén, 
csökkentésén, megszüntetésén, valamint a rögtön- 
bírósági (és persze a „rendes” bírósági) ítéleteken ala
puló kivégzéseken22 kívül egészen 1939-ig mindössze 
két (egymással összefüggő), a halálbüntetés szempont
jából releváns legiszlációs esemény történt: a katonai 
büntető törvénykönyvről szóló 1930:2. törvénycikk 
(Ktbtk.), illetve a katonai büntetőtörvénykönyv élet- 
beléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes 
rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 1930:3. törvénycikk megal
kotása24 és hatályba lépése.2'' Az előbbi hat különböző 
katonai bűntett esetében írt elő vagy tett lehetővé halál-
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büntetést, amelyet kötéllel vagy agyonlövéssel kellett 
végrehajtani;26 nem lehetett azonban halálbüntetést 
kiszabni arra az elkövetőre, aki a lett megvalósítása ide
jén huszadik évét meg nem töltötte be.27

Zendülés28 miatt halállal kellett büntetni mindazokat, 
akik olyan zendülésben vetlek részt, amelyben ők vagy 
bármely társuk erőszakot követett cl az elöljárójuk ellen; 
azt, „aki a rend és engedelmesség helyreállítására kiren
delt ellenerő tagja ellen, avagy az elöljáró támogatására 
vagy védelmére rendelt vagy kelt személy ellen testi 
sértést, szándékos emberölést, ennek vagy a gyilkosság
nak kísérletét követte el"; a felbujtót és a vezetőt akkor, 
„ha a csoportosulásban a rend és fegyelem helyreál
lítására kirendelt ellenerő megjelenésének időpontján túl 
is” részt vettek; végül mindazokat, „akik az ellenség 
elleni szolgálat megtagadásával az ily szolgálat tel
jesítését” meghiúsították vagy súlyos hátrányt okoztak 
(78. § 1-4. pont). Katonai őr elleni bűntett, vagyis kato
nai őrrel szembeni erőszak vagy veszélyes fenyegetés 
(87. §) miatt az is halállal volt büntetendő, aki ezen bűn- 
cselekmény megvalósítása során gyilkosságot, szándé
kos emberölést vagy ezek kísérletét követte el, illetve az 
is, aki háború idején „az őrt erőszakkal vagy veszélyes 
fenyegetéssel hivatásának jogszerű gyakorlásában 
szándékosan megakadályozta vagy intézkedésre kény
szerítette”, amennyiben a cselekményből súlyos hátrány 
származott (89. §). A szökés29 elkövetőjének akkor járt a 
legsúlyosabb jogkövetkezmény, ha háború idején „oly 
őrállásról vagy más oly szolgálatból szökött meg. amely
nek elhagyása súlyos hátránnyal járhatott vagy ha a 
szökést hárman vagy többen közös egyetértéssel követ
ték el, valamint akkor is, ha a tettes szökés miatt már két
szer büntetve volt”, illetve ha az elkövető az ellenséghez 
szökött át vagy azt megkísérelte,30 feltéve, hogy harminc 
nap alatt önként nem jelentkezett.31 Őrszolgálati bűn
tett32 miatt halállal kelleti sújtani azt a személyt is (lett 
légyen az akár egyszerű őr, felállított őr, járőr vagy 
parancsnok), aki a cselekményt háború idején követte el. 
és azzal nagy hátrányt okozott; valamint azt a fogoly 
megőrzésére hivatott őrt vagy ilyen őrség tagját, aki a 
foglyot szándékosan megszöktette, és emiatt nagy 
hátrány következett be. A „gyávaság" deliktuma miatt 
úgyszintén a legsúlyosabb jogkövetkezményt kellett 
kiszabni azzal szemben, aki, mint parancsnok személyes 
biztonságát féltve az ellenséggel szemben nem fejtette ki 
a szükséges ellenállást, és emiatt állását feladta, magát 
vagy csapatát elfogatni engedte; aki harci cselekmény 
közben elrejtőzött, megfutamodott; illetve aki bajtársai 
csüggesztése révén azok megfutamodását, megadását 
vagy bátortalanságát idézte elő.33 Végül „szolgálati bűn
tett" miatt agyonlövés járt annak a parancsnoknak is. aki 
tízfajta kötelesség34 valamelyikét háború idején 
szándékosan megszegte, ha ez a kötelességszegés a hadi 
műveletekre nagy hátránnyal járt.

Az 1930:3. te. témánk szempontjából kél fontos in
tézkedést hozott; egyrészt újrafogalmazta a hűtlenség 
Btk.-beli, azaz Csemegi-kódexbeli tényállását, más
részt megváltoztatta a rögtönbíráskodás alá vonható 
bűncselekményeket és a statárium elrendelésének 
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feltételeit. Ami az előbbit illeti; a törvény a hűtlenség 
számos esete közül halállal rendelte büntetni azt, aki 
háború idején a magyar hadsereg harcképességét 
szándékosan gyengíteni törekedett, ha ebből valami
lyen súlyos következmény származott,3'' illetve azt is, 
aki háború idején az ellenségnek kémkedett vagy ehhez 
segítséget nyújtott.36 Az utóbbi intézkedés pedig a 
statáriális eljárás alá tartozható bűncselekmények há
rom csoportját nevesítette. Az első csoportba a leg
súlyosabb bűncselekmények tartoztak, amelyek elköve
tése miatt a rögtönbíráskodás előzetes kihirdetése 
nélkül is bármikor el leheteti rendelni a rögtönítélő 
eljárást, feltéve, hogy „a megzavart fegyelem helyreál
lítása elrettentő példaadást tesz szükségessé” |42. § (1) 
bek.];37 a másik csoport azon deliktumokat ölelte fel, 
amelyek esetében a rögtönítélő eljárás lefolytatásának a 
rögtönbíráskodás előzetes kihirdetése nélkül csak 
háború idején (tehát nem bármikor) lehetett helye;38 a 
harmadik kategóriába tartozó bűntettek elkövetőit 
pedig csak akkor lehetett statáriális eljárás útján 
felelősségre vonni, ha azt előzetesen szabályszerűen 
kihirdették (ez a kihirdetés azonban történhetett béke és 
háború idején is).39 Végül új rendelkezés az is, hogy a 
törvény szerint a rögtönítélő eljárásban immár kísérlet, 
részesség és sikertelen felbujtás esetében is kiszab
hatóvá vált a halálbüntetés.40

A majd két évtizedes relatív nyugalom időszaka41 
1939-ben véget ért; ettől az évtől kezdődően egyre- 
másra jelentek meg azok a jogszabályok, amelyek egy
re újabb és újabb bűncselekményekre tették lehetővé a 
halálbüntetés alkalmazását, illetve a későbbiekben a 
rögtönítélő eljárás igénybe vételét. Az első ezek közül 
a honvédelemről szóló 1939:2. törvénycikk volt, amely 
a halálbüntetés vonatkozásában három szempontból is 
figyelmet érdemel. Először is e törvény az 1930:2. te. 
folytatásaként újabb (nem csak katonák által elkövet
hető) bűntettek tényállásait alkotta meg, amelyek közül 
négyet is halállal rendelt sújtani. így a honvédelmi 
törvény szerint halál járt annak, aki légitámadás vagy 
ennek közvetlen veszélye idején a célból szegte meg a 
támadásnak vagy hatásának elhárítása végett kiadott 
hatósági rendelkezést, hogy valakinek a halála, avagy 
az államérdek súlyos sérelme következzen be. amenny
iben ez az eredmény az elkövető magatartása követ
kezményeként ténylegesen beállt (190. §). Ugyanezzel 
a büntetéssel kellett sújtani azt a közhivatalnokot is, aki 
szándékosan a hadiszállításokkal kapcsolatos, az 
1915:19. te. 7-8. §-aiban meghatározott bármilyen vét
séget (gyakorlatilag hivatali korrupciót) követett el. ha 
„a cselekmény következtében haláleset állott be és azt a 
cselekmény elkövetője előre láthatta” [191. § (2) bek.), 
illetve ha „a cselekmény folytán háború idején a hon
védelem érdekének súlyos sérelme következeit be" 
1191. § (3) bek.]; azt. aki a „honvédelem érdekét veszé
lyeztető rongálást”42 követett el, ha azzal egy vagy több 
ember halálát okozta, és ezt az eredményt előre láthatta 
|204. § (2) bek.]; valamint azt is. aki háború idején légi 
járműveket vagy azok tartozékait rongálta meg,43 
amennyiben „a cselekmény több ember életébe kerüli
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vagy az ország védelmét, illetőleg biztonságát szolgáló 
műveletekre nagy hátránnyal járt vagy nagy mennyi
ségű hadianyag pusztulását okozta” [209. íj (4) bek.].

A törvény második lényeges vonása az volt, hogy 
felhatalmazást adott a kormány számára bármely 
háború idejére szóló jogszabály, illetve bármely háború 
idejére szóló büntető rendelkezés hatályának kiter
jesztésére az országot közvetlenül fenyegető háborús 
veszély idejére is, sőt ezt (mármint hogy mi és mettől 
meddig tekintendő háborús veszély idejének) rendelet 
útján maga a kormány határozhatta meg (219. $). Végül 
a honvédelmi törvény harmadik jelentős rendelke
zésének tekinthető, hogy szinte korlátlan lehetőséget 
biztosított a kormánynak rögtönbíráskodás elren
delésére44 mind a polgári, mind a katonai büntető- 
bíráskodás körében, amelyet az rendeletileg akár az 
ország (illetve a honvéd büntetőbíráskodás) egész 
területére, akár pedig annak (azoknak) egy részére is 
bevezethetett, mégpedig bármely bűncselekmény 
vonatkozásában;45 sőt az eljárási szabályokat is a kor
mány (a „minisztérium") állapíthatta meg.46

E felhatalmazásokkal a kormány élt is. Ami az előb
bit illeti, a Bárdossy-kormány 1941. április 9-én, 
Jugoszlávia megtámadását követően adta ki a háború 
idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések 
alkalmazása kezdőnapjának és területi hatályának 
meghatározásáról szóló 2.730/1941. M.E. számú ren
deletét, amely előírta, hogy ezen háború idejére 
vonatkozó speciális normákat az ország, illetve a hon
véd büntetőbíráskodás egész területén 1941. április 12- 
lől ellenkező rendelkezésig alkalmazni kell. Mivel 
ekkor a Magyar Királyság a hadiállapotot még nem 
nyilvánította ki,47 ezért önmagában a törvény alapján 
nem léphettek volna hatályba a háború idején irányadó 
szabályok, emiatt volt szükség a kormánynak a honvé
delmi törvénybe foglalt felhatalmazás alapján megho
zott intézkedésére. Nem sokkal később. 1941. június 
30-án a minisztérium általános szabályokat alkotott, 
amelyek normatív jelleggel határozták meg azt az idő
pontot, amikortól a háború idejére szóló szabályokat 
alkalmazni kell (valamint ugyanez a kormányrendelet 
az egyébként polgári büntetőbíráskodás alá tartozó 
személyeket bizonyos bűncselekmények48 elkövetése 
esetén honvéd büntetőbíráskodás alá helyezte). Ezen 
(1941. évi 4.850. M.E. számú) rendelet szerint e ren
delkezéseket általános mozgósítás esetén annak közhír
ré tételének napjától a honvéd büntetőbíráskodás egész 
területén, részleges mozgósítás esetén (ahol ilyen 
közhírré tétel nincs) a mozgósítás első napjától a moz
gósított seregtestekhez tartozó kötelékeknél, az ország 
hadbalépése esetében pedig az erre vonatkozó hivatalos 
nyilatkozat közzétételének napjától kezdve szintén a 
honvéd büntetőbíráskodás egész területén alkalmazni 
kellett.49 (A háború idejére szóló különös anyagi bün
tetőjogi rendelkezések hatályának megszüntetését majd 
az új, demokratikus hatalom képviselőjeként mega
lakult ideiglenes nemzeti kormány 7.300/1945. M.E. 
számú rendelete50, a háború idejére szóló honvéd bün
tető eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának meg

szüntetését pedig az 1.740/1946. M.E. számú rendelet 
fogja kimondani.)

Ennél is fontosabb volt azonban a kormány rögtön- 
bíráskodással kapcsolatos szabályozása (témánk, a 
halálbüntetés szempontjából mindenképpen), az ugyan
is ezen felhatalmazás alapján nemcsak mennyiségileg 
alkotott lényegesen több normát, hanem c rendeletek 
fontosságukban is messze felülmúlták a 2.730/1941. és 
a 4.850/1941. kormányrendeleteket. A polgári rögtön
bíráskodás eljárási szabályait a honvédelmi törvény 
221. §-ában foglaltak jogán a kormány 1939. augusztus 
28-án hirdette ki és léptette hatályba (a m. kir. minisz
térium 1939. évi 8.020. M.E. számú rendelete), míg 
ugyanezt a katonai rögtönbíráskodás egy részterülete, 
nevezetesen a hadiakéit seregnél alkalmazandó statári
um vonatkozásában az 1944. évi 1.420. M.E. számú 
rendelettel51 (annak is a kifejezetten erről szóló 38. és 
39. §-úval) 1944. május l-jével tette meg.52 Az utóbbi 
semmilyen lényeges elemében nem tért el az 1912:33. 
tc.-ben foglaltaktól (sőt jóval felületesebb és hézago
sabb szabályozása révén anélkül nem is volt alkalmaz
ható),53 és két kivétellel (a 9.550/1915. I. M.E. számú 
rendelet vonatkozásában) ugyanez a 8.020/1939. kor
mányrendeletről is elmondható.54 E két eltérés közül az 
első (és a kevésbé fontos), hogy az 1939-es szabályozás 
szerint a rögtönbíráskodás kihirdetését immáron kife
jezetten közölni kellett a rögtönbíróság területén levő 
büntetőintézetek, javító-nevelő intézetek és magán-ne
velőotthonok igazgatóival, vagyis azon intézmények 
vezetőivel, amelyekben a legtöbb potenciális bűnelkö
vető lakott. A másik (az előbbinél jóval lényegesebb) 
eltérés pedig az volt, hogy míg az 1915-ös szabályozás 
az igazságügy-minisztert, addig az 1939-es rendelet a 
kormányt hatalmazta fel a rögtönbíráskodás kihirde
tésére, a rögtönbíráskodással érintett területek és bűn- 
cselekmények meghatározására, valamint a statárium 
megszüntetésére. Ez jói látszik egyébként a rögtönbí
ráskodás konkrét alkalmazásáról rendelkező jogszabá
lyokból is: míg a 8.020/1939. M.E. számú rendelet ha
tályba lépése, azaz 1939. augusztus 28-a előtt a rögtön
bíráskodás kihirdetését, megszüntetését, kiterjesztését 
vagy korlátozását igazságügy-miniszteri rendclctek 
szabályozták, addig az ezt követő hasonló tartalmú jogi 
normák már kormányrendeleti formában jelennek meg.

Már az ominózus 8.020/1939. kormányrendelet 
hatályba lépése (és a II. világháború kitörése) előtt 
három jogszabály (igazságügy-miniszteri rendelet) is 
született, amely a rögtönbíráskodás konkrét alkal
mazhatóságáról szólt; a február 4-én kelt 1939. évi 
3.431.1. M.E. számú rendelet az ország egész területére 
(de kizárólag a polgári büntetőbíráskodás körében, a 
katonaiban nem) elrendelte a rögtönbíráskodás kihirde
tését bizonyos bűncselekmények55 vonatkozásában; 
ezen bűntettek számát a rögtönbíráskodás korlá
tozásáról szóló 1939. évi 12.727. I. M.E. számú ren
delet56 csökkentette:57 majd a 24.168/1939. I. M.E. 
számú rendelet58 ugyanezen deliktumok elkövetőivel 
szemben elrendelte a statárium kiterjesztését „a Magyar 
Szent Koronához visszatért kárpátaljai területekre".



1940-ben egy. 1941-ben pedig további két jogszabály 
(immáron kormányrendelet) terjesztette ki a rögtön- 
bíráskodás hatályát: az 1940. évi 5.850.,59 az 1941. évi 
2.770.60 (ez már egyes bűntettek esetében a honvéd 
büntetőbíráskodás körében is) és az 1941. évi 4.870. 
M.E. számú rendelet.61 Végül a hadihelyzet fokozó
dására és a belső feszültségek növekedésére tekintettel 
1943-ban és 1944-ben további két-két kormányrendelet 
írta elő újabb deliklumokra („természetesen" a korábbi 
bűntettek mellé) a rögtönítélő bíráskodás kihirdetését, 
mégpedig mind a polgári, mind a honvéd bün
tetőbíráskodás körében az ország, illetve a honvéd bün
tetőbíráskodás egész területére: az 1.020/1943.62 a 
3.940/1943.,63 az 1.I30/1944.64 és az 1.250/1944. M.E. 
számú rendelet.65 Ezt követően, főként az ország hatá
rainak ellenség általi átlépése, a sikertelen kiugrási kí-

Jegyzetek--------------------------------------- -— ---------------

1 A feudalizmus-kori magyar büniető szabályozásról lásd a 
következő munkákat: Bakóczi Antal: Az emberölés
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1984): Balás 
Gábor-Domokos Andrea: Erdély rövid jogtörténete 1947-ig 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete. Budapest. 1991); Béli Gábor: Magyar 
jogtörténet: a tradicionális jog  (Dialóg Campus Kiadó. 
Budapest-Pécs, 1999); Béli Gábor-Kajlár István: Azosztrák (-né
met) büntető jogszabályok hatása a magyar jogban a lő. század
ban (a Praxis Criminalis). In: Ádám Antal (szerk.): Dolgozatok 
az állam- és jogtudományok köréből XIX. (Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Pécs. 1988): 
Csemegi Károly művei. (Franklin-Társulal, Budapest, 1904); 
Csizmadia Andor-Kovács Kálmán-Aszialos László: Magyar 
állam- és jogtörténet (Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1995): 
Degré Alajos: A kínvallatás bevezetése a magyar büntető perbe 
(Jogtudományi Közlöny, 1974. 7.. 381 -383. p.K Doleschall 
Alfréd: Halálbüntetés. In: Márkus Rezső (szerk.): Magyar Jogi 
Lexikon. III. kötet (Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvény- 
társaság. Budapest. 1900); E.ckhart Ferenc: A földesúri bün
tetőbíráskodás a XVI-XVII. században (Akadémiai Kiadó. 
Budapest, 1954); Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és 
jogtörténet (Budapest, Politzer Zsigmond és Fia jogi könyvke
reskedés. Budapest. 1946); Finkey Ferenc: Biintetéstani prob
lémák (Budapest. 1933); Firon András: Káinbélyeg.
Nyugdíjazzuk-e végleg a báliért:’ (Panoráma Kiadó. Budapest. 
1991); Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. 
század utolsó harmadában (Magvető Könyvkiadó. Budapest. 
1985); Király János: Magyar alkotmány- és jogtörténet, különös
tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre (Budapest. Grill Károly
Könyvkiadóvállalata. 1908); Mezcy Barna (szerk.): A magyar 
jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (Osiris Kiadó. 
Budapest. 2001; a továbbiakban: A magyar jogtörténet forrásai ): 
Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet (Osiris Kiadó. 
Budapest, 1999); Mezncrics Iván: A megyei büntető igazságszol
gáltatás a 16-19. században (Budapest, Sárkány-Nyomda r.-t., 
19.33); Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halál- 
büntetésről (Halálbüntetést Ellenzők Ligája. 1990): Szent István 
király Intelmei és Törvényei. Ford.: Bollók János. Kristó Gyula 
(Szent István Társulat. Budapest. 2000): Timon Ákos: Magyar 
alkotmány- és jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfej- 
lődésére (Budapest. Hornyánszky Viktor es. és kir. Udvari 
Könyvnyomdája. 1903); Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az 
Erdélyi Fejedelemségben (Gondolat Kiadó. Budapest. 2005): 
Werbőczy István: Tripartituni. A dicsőséges Magyar Királyság 
szokásjogának Hármaskönyve (Téka Könyvkiadó. Budapest. 
1990). A halálbüntetés közép- és kora újkori magyarországi 
gyakorlatáról összefoglaló jelleggel lásd: lóth J. Zoltán: A lialál-

sérlet, illetve különösen a (kiugrási kísérlet követ
kezményeként beálló) nyilas hatalomátvétel után Ma
gyarország belső állapota, illetve a harctéri helyzet 
olyannyira kaotikussá vált, hogy annak jogszabályok 
útján való kezelése teljességgel értelmetlen lett volna, 
a nyilas rémuralom pedig kifejezetten nem igényelte 
azt; embertelen ideológiája gyakorlati következ
ményeinek megvalósításához (legyen az bármily for
mális is) semmilyen normatív háttérre nem volt szük
sége, sőt az éppen hogy csak hátráltatta volna őket. És 
bár ekkor a hatalom által egységnyi idő alatt kioltott 
emberi életek száma soha nem látott mértéket ért el, 
mégis: ezeknek a hatalom által véghezvitt emberiélet- 
elvételeknek már semmi köze nem volt a halálbün
tetéshez, mint ahogyan semmi köze nem volt már 
magához a joghoz sem.66

büntetésre vonatkozó anyagi jogi szabályok a feudalizmus 
Magyarországán (Jogtörténeti Szemle, 2007. 4.. 30-50. p.)

- Erre az 1787-es Sanclio Criminalis Josepliinával kerüli sor. ame
lyen azonban 1790-ben bekövetkezett halála előli visszavont, és 
ezt a helyzetet (vagyis többek között a halálbüntetés újbóli de iure 
alkalmazásba vételét) II. Lipót 1790/91. évi XL. törvénycikke 
szentesítette. (Vö.: Hajdú Lajos: II. József büntetőtörvénykönyve 
Magyarországon. Jogtudományi Közlöny. 1974. I 2.. 48-55. o.: 
A magyar jogtörténet forrásai. 243. p.)
E korszak halálbüntetéssel kapcsolatos gyakorlatára lásd: Tóth J. 
Zoltán: A halálbüntetés írottjogi szabályozása Magyarországon a 
felvilágosodástól a Csemegi-kódexig (De lurisprudentia et Iure 
Publico, 2008. 3.. 81-101. p.)

4 Kecskeméti Károly levéltári kutatásaira alapozva körülbelül 
százötven kivégzett politikai és katonai vezetőről beszél, míg 
Mezey Barna nem egészen 120 kivégzésről ír, azt azonban mind
ketten elismerik, hogy ennek a többszörösére lehető azoknak a 
száma, akiknek az életét a császári katonák a letartóztatásukkal 
szembeni ellenállás során vagy szökésük megakadályozása végett 
oltották ki. (Vö.: Kecskeméti Károly: A halálbüntetés eltörlésének 
ügye az. országgyűlésen. Szemere Bertalan 1843. augusztus 16-i 
beszéde. Kriminológiai Közlemények 53. Budapest. 1996. 
84 104. p.): valamint Mezey Barna: Az. 1849. évi megtorlások 
történetéhez (Jogtudományi Közlöny. 1999. 11., 457-166. p.)

5 „A felségserlés bűntettét követi el: a ki a királyt meggyilkolja 
vagy szándékosan megöli, vagy ezen cselekmények valame
lyikének véghezvitelét megkísérli..." (126. ?! I. pont) ..A lel- 
ségsértés a 126. § I. pontja cselében halállal [...1 büntetendő."
(128.$) , ... .

<• „a  ki embert előre megfontolt szándékból megöl: a gyilkosság 
bűntettét követi cl, és halállal büntetendő," (278. §)

7 Horvátország bűnügyi statisztikai adatai ezekben a számokban 
nincsenek benne.

x E normák sorát még az I. világháború előtt három törvény, a 
közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról, illetve a honvéd
ség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912:32.. illetve 33.. 
parallel vagy ikertörvénycikkek, valamint a háború esetére szóló 
kivételes intézkedésekről rendelkező 1912:63. törvénycikk nyi
totta: őket követte az utóbbi törvénycikk 31. S-ában foglalt fel
hatalmazás alapján az igazságügyi miniszter által megalkotott, a 
gyorsított eljárást (és ezen belül a rögtönbíráskodást) szabályozó 
ty  1 4 . évi 12.002. I. M.E. számú rendelet, illetve az 1914. évi 
5.487.. 5.488. és 5.491. M.E. számú rendelctek: majd ezek 
kiegészítéseképpen az 1914. évi 5.735.. 5.488. és 6.082.. illetve 
az. 1915. évi 2.060. és 9.550. M.E. számú rendeletek, valamint az 
1915:19. törvénycikk; végül a Tanácsköztársaság alatt a rendes 
büntető törvényszékeken kívül az ún. forradalmi törvényszékek a 
Forradalmi Kormányzótanács IV. számú rendeleté értelmében
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halálbüntetéssel sújthatták a/. I.. V.. XX.. XXIII.. XXIV.. XXXIII.. 
XI II . LVII.. LVIII.. LXXIV.. XCIV. és CIX. számú rendeletck- 
hcn felsorolt bűncselekményeket, valamint a XI.V. számú ren
delet alapján ..sürgős szükség esetében" bármely más deliktumol 
is, az. ismét felállított rögtönítélő bíróságok pedig a XC'IV. számú 
rendelet alapján úgyszintén halállal büntethették a fennálló rendel 
leginkább veszélyeztető bűntetteket. (E néhány év kapitális 
szankcióra vonatkozó szabályozásáról kimerítő jelleggel lásd: 
Tóth J. Zoltán: Rendkívüli büntetőjog és halálbüntetés az 1910-es 
évek Magyarországán. Thcmis. 2007. június, 49-62. p.)

9 Hivatalos elnevezésükkel: „a magyar kormány 1919. évi 4.028. 
M.E. számú rendeleté a törvénykezés ideiglenes szabályo
zásáról": illetve „a magyar kormány 1919. évi 4.029. M.E. számú 
rendeleté a törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló 1919. 
évi 4.028. M.E. számú rendelet kiegészítéséről".

10 ..bűnügyekben a rendes bíróságok és államügyészségek
működésének szünetelése alatt foganatosított eljárás és ezalatt az 
idő alatt hozott határozat érvénytelen." (2. 5) „A rendes bíróságok 
és államügyészségek működésének szünetelése alatt hozott bün
tető ítélet semmis...” 110 § (2) bek.)

11 ..A törvénykezés terén a jogfolytonosság hclyreállván. a törvény
kezésben a korábbi törvényes jogszabályok irányadók, amennyi
ben ez. a rendelet másként nem intézkedik." [1.5(1) bek.|

'■ I. S: ..A törvényszék ítél a jelen rendelettel szabályozott gyorsí
tott bűnvádi eljárás szerint: I. a tanácsköztársaság szervei, 
közegei és megbízottai felett, akik hatósági jogkört bitorolva és 
színlelve, a büntetőtörvényekbe ütköző cselekményt követtek el: 
2. a tanácsköztársaság fegyveres erejének tagjai vagy az. I. pont
ban nem említett személyek állal a tanácsköztársaság mega
lapítása. fenntartása vagy visszaállítása érdekében elkövetett 
bűncselekmények miatt, tekintet nélkül arra. hogy a cselekményt 
a jelen rendelet életbeléptetése előtt vagy utóbb követték el."

13 1915-ben a kormány az 1915. évi 2.060. M.E. számú rendelettel 
módosította, illetve kiegészítette a gyorsított bűnvádi eljárás 
szabályairól (és ezen belül a rögtönbíráskodásról) szóló 1914. évi 
12.002. I. M.E. rendeletéi, és ezzel egy új. egységes kódexet 
léptetett életbe, amely kódex hivatalosan az 1915. évi 9.550. I. 
M.E. számú rendelet elnevezést kapta.

14 Ilyen volt például az alakszerű nyomozó eljárás tilalma vagy a 
terhelt védelemhez való jogának szabályozása.

15 Ezek körébe tartozott például az. hogy míg a 1915. évi 9.550. I. 
M.E. számú rendelet 18. §-a biztosította az egyfokú perorvoslat 
lehetőségéi, addig az 1919. évi 4.0.29. M.E. számú rendelet 11.5 
( 11 bek.-e értelmében ..a bíróság határozatai ellen perorvoslatnak 
-  az újrafclvétcl és a jogegység érdekében használható peror
voslatot ide nem értve - nincs helye, és az az. ellen bárki által 
benyújtott kérvénynek nincs felfüggesztő hatálya". Az. 1919-es 
szabályozás továbbá kimondta, hogy „az eljárás elejétől végig az. 
együttülő bíróság előtt, és hacsak lehet, félbeszakítás nélkül 
folyik le" |7. 5 (2) hek.|, valamint a következőket is: „Ha a vád
lottat halálra ítélték, a bíróság |...| azonnal határoz, abban a 
kérdésben, hogy az. elítéltet kegyelemre ajánlja-e vagy sem. Ha a 
bíróság az elítéltet kegyelemre ajánlandónak nem találta, az ítélet 
kihirdetése után az elítélt mellé, amennyiben lehetséges és az 
elítélt azt kívánja, lelkészt ad, és a halálra előkészülés végeit adott 
megfelelő határidő letelte után a halálbüntetést rajta végrehajtják. 
Ha a bíróság a halálra Ítéltet kegyelemre ajánlandónak találta, a 
bűnügyi iratokat az esetleg beadott kegyelmi kérvénnyel, 
valamint az államügyészségnek és a bíróságnak véleményével 
együtt azonnal a magyar Kúriához terjeszti fel. mely a kegyelem 
felől zárt tanácsülésben indokolás nélkül 24 órán belül végleg 
határoz. Ha a halálraítélt kegyelmet nem kapott, ennek kihirde
tése után a halálbüntetést az előbbi bekezdésnek megfelelően kell 
végrehajtani." | l l .  § (2)-(4) bek.) Mindezek a rendelkezések a 
„gyorsított eljárásnak" nevezett processzusnak egyértelműen 
statáriális jelleget kölcsönöznek.

16 17-18. §5
17 Hűtlenség, lázadás, gyilkosság, szándékos emberölés, a 

közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűntett, rablás, 
gyújtogatás, a vízáradás okozásának bűntette, valamint a vaspá
lyákon, távírdákon (távbeszélőn) vagy hajókon elkövetett

közveszélyű cselekmények bűntette.
IS Ide tartozott (a felségsértésen kívül) az 1914:40. te. szerinti, a 

hatóságnak vagy annak tagjának akadályozása hivatásának 
gyakorlásában, azok intézkedésre kényszerítése, illetve a hatósá
got gyakorló személynek vagy a hatóság tagjának hivatásából 
folyó eljárása alatt vagy hivatásának gyakorlása miatt bosszúból 
való tettleges bántalmazása, feltéve, hogy azt csoportosan vagy 
felfegyverkezve követték el; a magánosok elleni csoportos 
erőszak: a közhivatalnoki minőség színlelésével vagy hatósági 
rendelet ürügye alatt, illetve a fegyveresen elkövetett magánlak
sértés: valamint a gyilkossággal, súlyos testi sértéssel, gyújto
gatással vagy más súlyos vagyoni kár okozásával történő 
fenyegetéssel, illetve közhivatalnoki minőség színlelésével vagy 
valamely hatóság hivatalos rendeletének űrügye alatt elkövetett 
zsarolás.

19 Ezek a következők voltak: hűtlenség, gyilkosság, szándékos 
emberölés, a közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűn
tett, az 1920:28. te. állal megnevezett, statárium alá vonható ma
gatartások mindegyike, továbbá az állami és társadalmi rend 
fel forgatására vagy megsemmisítésére iránvuló bűntettek

 ̂ (1921:2. te. 1-2.5).
A 29.207/1923. számú igazságügyi miniszteri rendelet 1922. 
augusztus 2-án. a .20.004/1923. számú pedig augusztus 6-án hit - 
dettetett ki és lépett hatályba.

21 A merénylet pontos időpontja 0 óra 20 perc volt.
22 Ezek közül a leghíresebbek Sallai Imre és Rirsi Sándor illegális 

kommunista vezetők voltak, akiket a kommunistaellenes hisztéria 
áldozataiként 1932 júliusában tartóztatlak le. ítéllek halálra és 
végezlek ki államellenes bűncselekmények, vagyis az állam és 
társadalom törvényes rendjének erőszakos fel forgatására vagy 
megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály (a 
munkásosztály) kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére 
irányuló mozgalom, illetve szervezkedés kezdeményezése és 
vezetése miatt. Ez a per volt egyébként az, melynek hatására 
József Attila számos társával együtt megírta halálbüntetés- (pon
tosabban statárium-) ellenes röpiratát. amelyben követelte a poli
tikai célú leszámolások jogi úton történő elintézésének azonnali 
beszüntetését. (A röpirat szövegét lásd: Horváth Tibor (szerk.): A  
l u i lá lb i in ie ié s  m e g s z ü n te t é s e  M a g y a r o r s z á g o n .  Dokumentum
gyűjtemény. Halálbüntetést Ellenzők Ligája, Miskolc, 1991, 
61 62. p.: utóéletét lásd a „röpirat-perről" szóló http://www. 
bparchiv.hu/ demo/magyar/jozsefattila/harmadikper/3_3.html in
ternetes oldalon!)

23 1923 és 1939 között (ide nem értve a katonai bűncselek
ményeket) köztörvényes, politikai, illetve statáriális eljárás alá 
tartozó deliktumok miatt mindösszesen 25 halálos ítéletet hajtot
tak végre.

24 A hűtlenség szigorúbb büntetéséről szóló 1934:17. le. megal
kotását. amely az 1930:3. te. hűtlenségi tényállásait szabályozta 
újra, az. azzal való logikai és tartalmi összefüggés miatt e második 
eseményhez sorolom.

25 Ezzel (1931. február l-jévcl) hatályon kívül helyeztetett a sok 
szempontból elavult 1855. január 15-i, az osztrákok által oktrojált 
katonai büntető törvénykönyv.

26 Gyakorlatilag az összes deliktum büntetése golyó általi halál volt. 
egyedül az ellenséghez való szökést, mint a legelítélendőbb bűn
tettet szankcionálta a törvény akasztással; amennyiben pedig a 
halálbüntetést több kapitális szankcióval sújtani rendelt bűntett 
miatt szabták ki, akkor a végrehajtásnak a 7. 5 értelmében kötél
lel kellett megtörténnie.

27 Az ilyen személyeket tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegy
házbüntetéssel kellett szankcionálni.

2S A 77. 5 szerint: „Ha három vagy több katonai egyén közösen és 
egyetértve a katonai szolgálati renddel, elöljárójával vagy 
elöljárójának parancsával szembeszáll vagy e végből összebeszél, 
zendülést követ el. Zendülés az. e célból való csoportosulás is.”

29 „Szökés bűntettét követi el az. a katonai egyén, aki abból a célból, 
hogy végleg kivonja magát a szolgálati kötelezettsége alól vagy 
legalább is a hadrakelt seregnél való szolgálatteljcsílés alól, 
önkényesen elhagyja beosztását vagy rendeltetési helyét vagy 
attól távolmarad." (93. 5)
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Éhben az. egyellen esetben (ellenséghez szökés vagy ennek kísér
lete esetén) -  mint már említettük -  a végrehajtás módja 
katonákkal szemben is az akasztás volt.

11 Ha ezen idő alatt önként feladta magát, akkor az első esetben 
(tehát ha a végrehajtás módja agyonlövés lenne), öt évtől tíz évig 
terjedhető börtön, a második esetben (kötél általi halálbüntetés 
helyett) öt évtől tíz évig terjedhető fegyház a büntetés.
A 102. S (I) bekezdése e bűncselekményt a következőképpen 
definiálja: „Őrszolgálati bűntettet követ el meghatározott őrállás 
elfoglalására és felváltására alakított katonai őrségnek az a tagja, 
aki szolgálatának teljesítésére megittasodással. clalvással, 
eltávozással vagy más módon képtelenné teszi magát, vagy a 
szolgálatára vonatkozó általános vagy különös utasítás mel
lőzésével hátrányt okoz. vagy háború idején jelentékenyebb 
veszélyt idéz elő."

"  107. §: „Gyávaság bűntettét követi el az a katonai egyén: I. aki 
mint parancsnok személyes biztonsága iránti aggodalomból külső 
vagy belső ellenséggel szemben nem fejti ki azt az ellenállást, 
amelyre köteles és képes; 2. aki ellenségeskedés alkalmával 
személyes veszélytől való félelmében magát elrejtőzéssel, 
megfutamodással, fegyvernek, lőszernek elhányásával. színlelés
sel vagy más módon hivatásbeli szolgálatának kötelességszerű 
teljesítése alól kivonni törekszik: 3. aki ellenségeskedés alkalmá
val esüggeteg szavakat ejt. jeleket ad vagy kedvezőtlen hadi- 
híreket terjeszt s c cselekmények valamelyikével másnak bátorta
lanságát vagy ennek veszélyét idézi elő. A 3. pontban meghatáro
zott cselekmény akkor is bűntett, ha gondatlanságból követték 
el." 108. §: „Agyonlövéssel végrehajtandó halál a büntetése: 1. az 
előbbi § I. pontja esetében a parancsnoknak, ha azt a helyet vagy 
állást, amelyet védenie kellene, feladja és ezzel nagy hátrányt 
okóz vagy ha magát vagy csapatát elfogatni engedi; 2. az előbbi 
§ 2. pontja esetében annak, aki a cselekményt előnyomulás, 
támadás, harc vagy visszavonulás alatt követte el és cselek
ményéből hátrány származott; 3. az előbbi § 3. pontja esetében 
annak, aki cselekményével több bajtársa megfutamodását vagy 
megadását, avagy ellenségtől körülzárt helyen több egyén bátor
talanságát idézte elő".

M 133. § (I) bek.: .... aki szolgálati kötelességének |...|
megszegésével: I. alárendeltjeinek élelmezéséről, egyéb
ellátásáról vagy kíméléséről nem gondoskodik, avagy fenyegető 
veszélyből való megmentésük iránt kellően nem intézkedik; 2. a 
hadianyagot vagy a fegyveres erő céljaira szolgáló más anyagot 
kellően nem biztosítja vagy nem gondozza; 3. szolgálati ügyben 
valótlan jelentést tesz vagy továbbít, vagy szolgálati okiratban 
valótlan tényt igazol; 4. fontos körülményről jelentést nem tesz 
vagy az illetékes helyei nem értesíti; 5. sürgős szolgálati paran
csot nem továbbít azonnal; 6. katonai kötelékben vagy alkal
mazásban álló egyént szolgálatából magáncélra elvon: 7. a szol
gálati titoktartás kötelessége ellen vét. titkosan kezelendő szol
gálati könyv, irat vagy egyéb tárgy elvesztél okozza vagy azok 
elvesztéről nem tesz azonnal jelentést: 8. alárendeltjeit szolgálati 
kötelességeik teljesítésében kellően nem ellenőrzi vagy észlelt 
kötelességszegéseikkel szemben a körülmények szerint szük
séges intézkedéseket a lehetőséghez képest meg nem teszi: 9. a 
katonai fegyelmet és rendet vagy a közbiztonságot fenyegető za
varok alkalmával a leküzdésük céljából rendelkezésre álló tör
vényes eszközöket fel nem használja vagy magát szolgálatának 
teljesítése alól kivonja; 10. lőszertárakban vagy robbanóanyag 
közelében a kellő elővigyázatot figyelmen kívül hagyja."

15 Egészen pontosan az volt halállal büntethető, aki a magyar állam 
vagy szövetségese fegyveres erejének vagy a velük közösen 
működő fegyveres erőnek szándékosan hátrányt vagy az ellen
ségnek szándékosan előnyt okozott; aki e végből az ellenséggel 
érintkezésbe bocsátkozott: aki a fentiek elkövetésére mással 
szövetkezett, mást reábírni törekedett, arra mást eredménytelenül 
felhívott; továbbá az. is. aki az előny vagy hátrány okozását meg
kísérelte. Mindezen esetekben is halálbüntetés csak akkor volt 
kiszabható, ha a tettes ezeket háború idején követte el. amennyi
ben a cselekmény következtében a fegyveres erő egy vagy több 
tagja hadifogságba esett, életét vesztette, súlyos sérülést 
szenvedett vagy súlyos betegségbe esett: a cselekményből nagy

hátrány származott; avagy a bűntett a hadviselés érdekét nagy
mértékben veszélyeztette.

'* A 60. 5 szerint: „A hűtlenség bűntettét követi el [...] aki katonai 
titkot vagy a magyar állam egyéb fontos érdekeit. így különösen 
nemzetközi vagy gazdasági helyzetét érintő más titkol kikémlel 
vagy jogosulatlanul megszerez: aki közhivatalnoki állásánál, 
hivatalos megbízatásánál vagy a hatósággal szemben fennálló 
szolgálati vagy szerződéses viszonyánál fogva birtokába vagy 
tudomására jutott ily titkot nyilvánosságra hoz vagy illetéktelen 
személlyel közöl, avagy illetéktelen személynek más módon hoz
záférhetővé tesz...." A 62. § értelmében az. aki e cselekmények 
valamelyikét háború idején valósítja vagy kísérli meg, halállal 
szankcionálandó, amennyiben tettét az ellenség javára avagy 
abból a célból követi el. hogy a titok idegen állam hatóságának, 
külföldi szervezetnek, azok megbízottjának vagy azok érdekében 
működő valamely személynek váljon hozzáférhetővé. Négy 
évvel később a hűtlenség szigorúbb büntetéséről szóló 1934:18. 
te. az eredetileg halálos szankció kiszabásának lehetőségét nem 
tartalmazó 61. és 64.. továbbá a 62. §-t újrafogalmazta. A 60. § 
szerinti hűtlenség büntetése halál, ha a cselekményt „közhivatal
noki állásnak vagy hivatalos megbízatásnak vagy hatósággal 
szemben fennálló szolgálati, avagy szerződéses viszonynak fel- 
használásával" „abból a célból követték cl. hogy a titok idegen 
állam hatóságának, külföldi szervezetnek, megbízottjuknak vagy 
érdekükben működő személyeknek tudomására jusson vagy hoz
záférhetővé váljék", „és a cselekmény az állam érdekét súlyosan 
sértette vagy veszélyeztette” (61. §)■ Ezen kívül a 60. §-ban 
meghatározott hűtlenség büntetése akkor is halál, ha a cselek
ményt háború idején bárki abból a célból követte el. „hogy a titok 
idegen állam hatóságának, külföldi szervezetnek, megbízottjuk
nak vagy érdekükben működő személynek tudomására jusson 
vagy hozzáférhetővé váljék" (62. §): végül hűtlenség miatt 
háború idején az is halállal büntetendő, „aki idegen állam 
hatóságának, külföldi szervezetnek, megbízottjuknak vagy 
érdekükben működő személynek kémül ajánlkozik vagy részükre 
kémszolgálatot vállal" (64. 5). (Az új 61.. 62. és 64. $-1 az 
1934:18. te. 2.. 3.. ill. 4. §-a vezette be.)

>7 Ide tartoztak a függelemsértés, a zendülés és a katonai őr elleni 
bűntett mindazon esetei, amelyekre a Ktbtk. halálbüntetés kisza
bását is lehetővé tette (továbbá ezek néhány más. hasonlóan 
veszélyes esete): a gyilkosság, amennyiben azt az előbbi három 
katonai bűntett megvalósítása során vagy annak érdekében követ
ték cl: továbbá a gyávaság deliktuma.

«  E körben egyetlen bűntett található: a hűtlenség azon tényállása.
amely a kémkedést rendeli halállal büntetni. (Ktbtk. 60-63. $§) 

w Erre már széles körben lehetőség volt: ide tartoztak a katonai 
bűncselekmények közül egyes „fegyelem és rend elleni" bűntet
tek (polgári lakosság fosztogatása, harctéri /a harctéren maradt 
halottaktól, sebesültektől, betegektől történő/fosztogatás-Ktbtk. 
113- 115. S). a hujiogatás. a szökés és a lázadás bűntette; az 
1920:38. törvénycikk által említett deliktumok: az 1912:63. te. 
12. §-ának 4. pontjában felsorolt bűncselekmények (a hűtlenség, 
a lázadás, a gyilkosság, a szándékos emberölés, a közegészség 
ellen halál okozásával elkövetett bűntett, a rablás, a gyújtogatás, 
a vízáradás okozásának bűntette, valamint a vaspályákon, 
távírdákon (távbeszélőn) vagy hajókon elkövetett közveszélyű 
cselekmények bűntette): a hűtlenségnek ezen törvénnyel újrasza
bályozott valamennyi (tehát nem csak a halállal büntethető) tény
állása: az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 
1921:3. törvénycikk szerinti állam elleni bűntettek: valamint a 
robbanóanyag vagy robbantószer (elhasználásával elkövetett 
bűncselekmények [1924:15. te. I. $ (3) bek.].

4,1 A halálbüntetést az 1930:3. te. értelmében akkor kell akasztással 
végrehajtani, „ha a cselekményre a törvényben amúgy is kötéllel 
végrehajtandó halálbüntetés van megállapítva vagy ha a cselek
mény közönséges bűncselekmény", egyébként a kivégzés módja 
az agyonlövés. Továbbá abban az esetben, ha a rögtönítélő eljárás 
alá vont vádlott még nem töltötte be a 20. életévéi, akkor tíz évtől 
tizenöt évig terjedhető fegyházbüntetést, ha pedig 18. életévét 
sem érte ek tíz évtől tizenöt évig terjedhető fogházbüntetést kell 
kiszabni: illetve a rögtönítélő bíróság akkor, „ha a halálbüntetés-
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nck egy vagy löhb a büntetésre leginkább rászolgált egyénen 
foganatosított végrehajtása a nyugalom és a rend helyreállítására 
szükséges elrettentő példát már megadta, fontos okokból a kevés
bé bűnös résztvevőkre kötéllel végrehajtandó halálbüntetés 
helyett életfogytig vagy tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegy
házbüntetést. agyonlövéssel végrehajtandó halálbüntetés helyeit 
öt évtől tíz évig terjedhető fegyház- vagy börtönbüntetést szabhat 
ki", ez azonban már (az életkor szerinti differenciálással ellentét
ben) a bíróság mérlegelési körébe tartozik.

41 E ..nyugalom" értelemszerűen nem vonatkozik az 1931. és az 
1932. évre: az ezért tekinthető csak „relatívnak".

J- E bűntettet a honvédelmi törvény 204. §-a szerint az valósítja 
meg. „aki abból a célból, hogy a honvédelem érdekét sértse, 
valamely dolgot megrongál, rendeltetésszerű használatra alkal
matlanná tesz vagy megsemmisít".

41 A bűncselekmény némileg régies megnevezése „légi járómű
veknek és ezekhez tartozó tárgyaknak megrongálása" volt.

44 Ugyanerre (a rögtönbíráskodás elrendelésére) egy másik, ezen 
időszakból származó jogszabály, a villamos energia fejlesztéséről, 
vezetéséről és szolgáltatásáról szóló 1931:16. törvénycikk is 
lehetőséget biztosított: „Azok a büntető rendelkezések, amelyeket 
a büntetőtörvények -  ideértve az 19 12:63. te. 2 1. §-át is a távírdák 
vagy tartozékaik megrongálására, használhatóságuk félbesza
kítására vagy gátlására megállapítanak, kiterjesztetnek a villamos 
energia fejlesztésére, vezetésére vagy eloszlására szolgáló beren
dezéseknek vagy tartozékainak megrongálására, használhatóságuk
nak félbeszakítására vagy gátlására is." |6I. $ (I) bek.| „Az. (I) 
bekezdésben megállapított bűntettre az 1912:63. törvénycikk 12. íj
ában meghatározott feltételek fennforgása esetében a rögtön- 
híráskodást is el lehel rendelni." |6I. $ (2) bek.]

4'  Ezt a 221. § szerint a kormány akkor teheti meg. „ha az ország 
épségének vagy belső rendjének megóvása végett elrettentő pél
daadás szükséges", annak meghatározásában azonban, hogy ez 
pontosan milyen feltételek esetén és mikortól van így. semmi sem 
köti. Garanciális szabályként íratott továbbá elő. hogy rögtön- 
híráskodásnak csak előzetes kihirdetés után lehel helye (ez a ren
delkezés azonban nem érintette sem a honvédség katonai bűnvá
di perrendtartásáról szóló 1912:33. tc.-ben. sem az 1930:3. te 
hén foglalt szabályokat, amelyek bizonyos bűncselekmények 
esetében lehetővé tették a statárium előzetes kihirdetés nélküli 
alkalmazását. így ezen dcliklumok vonatkozásában az 1939-es 
honvédelmi törvénytől függetlenül továbbra is lehetőség volt az 
előzetes kihirdetés mellőzésére), valamint az is. hogy „mihelyt a 
rögtönbíráskodás elrendelésének oka megszűnt, főleg, ha a halál- 
büntetésnek egy vagy több bűnösön foganatosított végrehajtásá
val az elrettentő példa már megadatott, a rögtönbíráskodás 
megszüntetését azonnal ki kell mondani és mindig ugyanoly 
módon ki kell hirdetni, miként a rögtönbíráskodás elrendelését".

46 Amíg azonban ez nem következett be (azaz egészen 1939. 
augusztus 28-áig. a m. kir. minisztérium 1939. évi 8.020. M.E. 
számú rendeleté kihirdetése és hatályba lépése napjáig), addig 
mind a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 
1912:33. te. XXVI. fejezetében (433-450. §). mind pedig a 
9.550/1915. 1. M.E. számú rendelet II. fejezetében (25-45. §) 
foglalt rendelkezések hatályban maradtak és alkalmazandóak 
voltak. (Erről egyébként -  vagyis arról, hogy milyen szabályok 
alapján kell eljárni -  minden egyes, a statárium kihirdetéséről 
vagy kiterjesztéséről szóló rendelet külön is rendelkezett, e .x p re s -  
s i s  v erb i.s  kimondva e normák alkalmazásának kötelezettségéi.)

4 Hadba lépésünkre hivatalosan csak 1941. június 26-án került sor.
w E bűncselekmények a következők voltak: a hűtlenség különböző 

(akár vétségi) esetei; tiltott csapatgyűjtés; katonai bűncselekmény 
(bűntett vagy vétség) elkövetésére való felbujtás vagy abban való 
bűnsegély: szökött katonának való segítségnyújtás: hadifogoly 
szökéséhez nyújtott segély; valamint minden olyan, ezeknél szi
gorúbban büntetendő bűncselekmény, amelyet a fenti cselekmé
nyek révén valósítottak meg.

44 Megjegyzendő, hogy mivel a rendeletet csak június 30-án hozták 
meg. kihirdetésére és hatályba lépésére pedig másnap (július I -jén) 
került sor. a hadiállapot viszont már június 26-án beállt, ezért a ren
delet szerint a fenti helyzetre tekintettel -  a háború idejére szóló

speciális rendelkezéseket csak a kihirdetés napjától kezdve kelleti 
alkalmazni (c rendelet tehát a visszaható hatályt nem írta elő).

50 Megalkotása 1945. augusztus 16-án. kihirdetése és hatályba lépé
se pedig szeptember 6-án történt meg.

M Ezen rendelet a (hadrakell sereg esetében irányadó) rögtön- 
bíráskodáson kívül szabályozta még a (rögtönbíráskodáson kívül 
a hadrakell sereg valamely tagjával szemben) halálbüntetést 
kimondó ítélet esetén irányadó eljárást (32-36. SS), valamint az 
ilyen halálbüntetés végrehajtását (37. S) is. ám lényegi újítást az 
1912:33. tc.-hez. képest ezek sem hozlak.
Magának a rendeletnek a megalkotására és kihirdetésére még 
március 29-én sor került.

''Természetesen a nem a hadrakell seregnél alkalmazandó 
statáriális eljárásokra pedig kizárólag az 1912:33. te., illetve az 
1930:3. te. rendelkezései voltak irányadók: azok hatályát tehát az 
1.420/1944. kormányrendelet nem érintette.

54 Az 1939. évi 8.020. M.E. számú rendelet hatályba lépésével az 
1915. évi 9.550. i. M.E. számú rendelet hatálya megszűnt.

55 Ezek a következők voltak: a lőfegyver, robbantószer, illetve min
dennemű robbanóanyag felhasználásával elkövetett gyilkosság és 
szándékos emberölés, az ilyen gyilkosság és szándékos 
emberölés kísérlete, illetve az ilyen gyilkosság elkövetésére 
irányuló szövetség; az 1914:40. te. szerinti, a hatóságnak vagy 
tagjának akadályozása hivatásának gyakorlásában, azok intéz
kedésre kényszerítése, illetve a hatóságot gyakorló személynek 
vagy a hatóság tagjának hivatásából folyó eljárása alatt vagy 
hivatásának gyakorlása miatt bosszúból való tettleges bántal
mazása. feltéve, hogy azt csoportosan vagy felfegyverkezve 
követték el; valamint a magánosok személyével vagy dolgaikkal 
szembeni csoportos erőszak (1878:5. te.. 175-176. S). A rögtön- 
híráskodás hatálya a rendelet értelmében az itt felsorolt bűncse
lekmények vonatkozásában a tetteseken kívül a részesekre is 
kiterjedt: mivel ez (a részesek statáriális eljárás alá vonása a tette
sekkel egyetemben) az összes többi II. világháborús rögtönbírás- 
kodási rendeletre is igaz lesz. ezért a következőkben azt külön 
sehol nem említjük meg.

'h Kihirdetése és hatályba lépése: 1939. május 9.
' 7 Ez a rendelet kivette a statárium alá vonható delikiumok köréből 

a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914:40. te. szerinti 
bűntettet, ha azt pusztán csoportosan (de nem fegyveresen) 
követték el. illetve a magánosok elleni erőszaknak a Rtk. 175. és 
176. S-áhan szabályozott eseteit.

58 Kihirdettetett és hatályba lépett 1939. augusztus 25-én.
54 Ez -  még mindig kizárólag a polgári büntetőbíráskodás körében 

a korábban rögtönbíráskodás alá vont bűncselekményeken felül 
a következő deliktumok elkövetőivel szemben tette kötelezővé az 
ország egész, területén a statáriális eljárást: felségsértés, hűtlen
ség. lázadás, illetve a lelségsértés és a lázadás elkövetésére létre
jött szövetség és az azokra való felhívás; az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről szóló 1921:3. törvénycikkben 
foglalt állam elleni cselekmények; a „honvédelem érdekét veszé
lyeztető rongálás" bűntette, ha azzal az elkövető egy vagy több 
ember halálát okozta, és ezt az eredményt előre láthatta 11939:2. 
te. 204. § (2) bek.].

H> Ez. a rendelet a fenti bűntetteken felül mind a polgári, mind pedig 
(a II. világháború folyamán először) a katonai büntetőbíráskodás 
körében (mind az ország, mind a katonai büntetőbíráskodás egész 
területére nézve) elrendelte a rögtönbíráskodás kihirdetését a 
honvédelem érdekét veszélyeztető rongálás bűntettére, akkor is. 
ha az nem járt halálos következménnyel [1939:2. te. 204. § (I) 
bek.); a különböző közérdekű üzemekben, honvédelmi üzemek
ben vagy közegészségügyi intézményekben folyó munka 
folytonosságának megnehezítése és meghiúsítása által elkövetett 
bűntettekre, mégpedig az. ilyen deliktumok minden kezdeménye
zőjére és vezetőjére, valamint minden olyan tettesére, aki a bűn- 
cselekményt a munka szándékos hibás vagy hiányos végzésével 
vagy rongálással követte el (a többi, e fogalomkörbe nem tartozó 
tettesre azonban nem) (1939:2. te. 203. §); a katonai vezetővel 
szemben elkövetett engedetlenség és tettleges bántalmazás bűn
tettére (1939:2. te. 205. §); a légvédelmi készültséggel kapcso
latos elsötétítés, úgyszintén a légi riadó ideje alatt elkövetett
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gyilkosság, szándékos emberölés, súlyos lesli sérlés, rablás és 
lopás bűntettére; végül mindeme bűncselekmények kísérletére.

61 E jogszabály június 30-án hirdettetett ki és lépett hatályba. Ez 
egyrészt elrendelte a rögtönbíráskodást a honvéd bün
tetőbíráskodás körében annak egész területére mindama bűncse
lekményekre nézve, amelyek a korábbi, 1939-1941 között 
meghozott statáriális rendelctck értelmében a polgári bün
tetőbíráskodás körében már rögtönítélő eljárás alá estek (ezzel 
pedig egységesítette a polgári és a katonai statáriális eljárás alá 
vonható deliktumok körét); másrészt immáron mind a polgári, 
mind a katonai büntetőbíráskodás körében („természetesen" azok 
egész területére) -  kiterjesztette a statáriumot a közegészség 
elleni bűntettre (kút. vízvezeték, víztartó megmérgezcse, avagy 
életveszélyes vagy egészségre ártalmas anyaggal kevert élelmi
szer árusítása, áruba bocsátása vagy szétosztása, amennyiben e 
cselekmények valaki súlyos testi sérülését vagy halálát okozták - 
1878:5. le. 315. 5); a gyújtogatásra: a vízáradás okozásának bűn
tettére: a vaspályákon, távírdákon (távbeszélőn), hajókon, légi 
járműveken, villamos energia fejlesztésére, vezetésére és 
elosztására szolgáló berendezéseken vagy azok tartozékain 
elkövetett közveszélyű cselekmények bűntettére (1878:5. te. 434- 
436.. 444. $: 1939:2. te. 208. 209. 5: 1931:16. te. 61. §): a robban
tószer és robbanóanyag előállításával, tartásával és használatával 
elkövetett bármely bűncselekményre 11924:15. le. I. 5 (3) bek.]: 
továbbá mindezen deliktumok kísérletére.

6- A hadműveleti területre feladott postai küldemények és az oda 
irányuló katonai szállítmányok tekintetében a szállítás tartama 
alatt elkövetett lopás és sikkasztás bűntettére tette lehetővé ez az. 
1943. február 20-i kormányrendelet a statáriális eljárást.

M Ezen. 194.3. július 20-án megalkotott és július 24-évcl kihirdetett 
és hatályba lépett kormányrendelet a lopás és a rablás bűntettének 
azon eseteire (továbbá ezek kísérletére) írta elő a rögtönílélő 
bíráskodást, amelyet egyrészt a légitámadás alatt vagy az. azt 
követő időben a légitámadással sújtott területen a rombolás okoz
ta helyzet, másrészt az ilyen terület közelében a légitámadás 
következtében keletkezett riadalom, harmadrészt a hadviselés 
érdekei szempontjából elrendelt kiürítés és elszállítás vagy ellen
séges behatás folytán hatósági intézkedés nélkül történt tömeges 
elköltözés esetében ezen helyzet kihasználásával követtek el.

M Ezt a jogszabályt közvetlenül a német megszállási követően, 
egészen pontosan 1944. március 27-én már a Sztójay-kormány 
fogadta el. kihirdetésére és hatályba lépésére periig már másnap

sor került. Ez a rögtönbíráskodást a rádió adó-, illetve adó-vevő 
készülék (berendezés) engedély nélküli létesítése vagy üzemben 
tartása esetén [1939:2. te. 200 § ( I) bek.] tette kötelezővé, kivéve 
azt az. esetet, ha valaki az ilyen adó- vagy adó-vevő készülék 
létesítését vagy üzemeltetését a rendelet kihirdetését követő napig 
(március 29-ig) bejelentette.

65 Az. 1944. évi 1.250. M.E. számú rendeletét mindössze néhány 
nappal az 1.130/1944. kormányrendelet kihirdetését követően. 
1944. április 3-án alkották meg (kihirdetésére és hatályba 
lépésére másnap, április 4-én kerüli sor): ez kiterjesztette a 
rögtönbíráskodást a gyilkosság, a szándékos emberölés, ezek 
kísérlete, a gyilkosság elkövetésére irányuló szövetség, valamint 
a rablás és a rablás kísérlete m in d e n  esetére (a lőfegyver, robban
tószer. illetve mindennemű robbanóanyag felhasználásával el
követett gyilkosság és szándékos emberölés, az ilyen gyilkosság 
és szándékos emberölés kísérlete, illetve az. ilyen gyilkosság 
elkövetésére irányuló szövetség; valamint a légvédelmi készült
séggel kapcsolatos elsötétítés, úgyszintén a légi riadó ideje alatt 
elkövetett gyilkosság, szándékos emberölés és rablás [és persze 
az ugyanilyen jellemzőkkel rendelkező súlyos testi sértés és 
lopás] bűntettére ugyanis már a korábbi jogszabályok [az 19.39. 
évi 3.4.31. I. M.E. számú rendelet és az 1941. évi 2.770. M.E. 
számú rendelet) statáriális eljárást írtak elő.

w A fentiek, továbbá ésszerűségi és terjedelmi korlátok miatt e 
helyütt feleslegesnek tartjuk a zsidók és a rendszer más ellen
ségeinek nyílt üldözésével, illetve azok fizikai likvidálásával 
való foglalkozást; egyrészt ugyanis erről a témáról könyvek 
ezrei és cikkek, tanulmányok százezrei születtek, másrészt az 
ilyen cselekedetek mint emberiesség elleni tettek a jognak arra 
az oldalára esnek, amely magatartásokat a jognak üldöznie kell. 
és nem arra. amely mint jogi szankcionálás jelenik meg (tehát - 
mint mondottuk -  ezeknek valójában semmi köze a halálftün- 
í('/évhez mint valamely jogellenes magatartás jogkövetkez
ményéhez). -  A halálbüntetés II. világháborút követő szabályo
zásának történetéhez lásd: Tóth J. Zoltán: A  h a lá lb ü n te té s r e  
v o n a tk o z ó  m a g y a r o r s z á g i  . s z a b á ly o z á s  a  r e n d e s  é s  a  r e n d k ív ü l i  
b ü n te tő jo g b a n  a  II .  v i lá g h á b o r ú t  k ö v e t ő  é v e k b e n ,  v a la m in t  a z  
á l l a m s z o c i a l i z m u s  e l s ő  é v t i z e d é b e n  (Miskolci Jogi Szemle. 
2008. I.. 87-110. p.): Tóth J. Zoltán: A  h a lá lb ü n te té s  u to l s ó  
h a r m i n c  é v e  M a g y a r o r s z á g o n :  az. 1 9 6 1 . é v i  V . t ö r v é n y tő l  az. 
a lk o tm á n y b í r ó s á g i  a b o l í c i ő i g  (Jogelméleti Szemle. 2008. 4. 
szám).
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