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Bevezetés 

 

Tanulmányomban a XX. század két legjelentősebb totalitárius rendszerét, a sztálini 

Szovjetuniót és a nemzetiszocialista Németországot jogi sajátosságainak, illetve 

hatalomgyakorlási jellemzőinek tükrében mutatom be. A tanulmány első részében Sztálin, 

illetve Hitler hatalomgyakorlási módszereit tárom fel konkrét történelmi példákon keresztül, 

továbbá személyiségükre vonatkozó jellemzőket mutatok be röviden. A második részben a két 

rendszert a jogrendszerben bekövetkezett változások tekintetében vizsgálom: a Szovjetunió 

esetében az alkotmányozást, illetve a 30-as években végbement tömegtisztogatások jogi 

hátterét elemzem röviden, Németországban pedig a rendszer változásában szerepet játszó 

törvények és rendeletek legfontosabb pontjait, illetve az 1930-as évek végi, 1940-es évek eleji 

joggyakorlat sajátosságaira térek ki.  

Az emberiség történelmében szinte az emberi csoporttársadalmak kialakulása óta egészen 

napjaink történelméig jelen vannak a diktatórikus rendszerek különböző formái. Az európai 

történelemben időben hozzánk legközelebb a sztálini kommunista, illetve a hitleri 

nemzetiszocialista diktatúra áll. Bár Európában a totalitárius rendszerek ideje reményeim 

szerint végleg lejárt, Földünk egyes országaiban napjainkban is léteznek diktatórikus politikai 

rendszerek. 

A XX. században térben és időben egymáshoz közel, féktelen radikalizmusában hasonló, 

eszmerendszerében azonban két teljes mértékben különböző totalitárius diktatúra jött létre 

Európában. A történelem folyamán diktatúrák általában kaotikus gazdasági, politikai, 

társadalmi és morális válságok együttes fennállásának következtében alakulnak ki. 

Kutatásomban a két diktátornak a Nagy Háború világégésének időpontjától kezdődően a 

hatalomhoz vezető útját és elnyomó rendszerük megszilárdítása érdekében tett 

hatalomgyakorlási módszereit vizsgálom. 

 

1. Hatalom és autoritás a Szovjetunióban 1922-1953 között.  Gondolatok a hitleri 

diktatúra természetéről. 

 

1.1. Sztálin hatalmának kiépítése: terror és önkényuralom 

1.1.1. Sztálin hatalomgyakorlása az 1920-as években. Sztálin egyeduralkodóvá válása 

Az 1917-es bolsevik hatalomátvétel utáni öt év a hatalom megszilárdításának jegyében 

zajlott. A bolsevikok 1922-re leverték a polgárháborút, kiiktattak minden politikai ellenfelet. 
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A politikai viták és összecsapások ekkorra már a kommunista párt berkein belül zajlottak, 

majd a frakciók betiltásával a hatalom folyamatos összpontosítása egyetlen csoport kezében 

tovább szűkítette a politikai arénát. Már a hatalomátvételt követően Sztálin Lenin közvetlen 

közelében dolgozott, számtalan tisztséggel rendelkezett: 1912-ben Lenin javaslatára a 

bolsevikok Központi Bizottságának tagjává választották meg, 1917 és 1923 között 

nemzetiségügyi népbiztos, 1920-1922 között a Munkás-Paraszt Felügyelet vezetője, 1919-től 

a Politikai Bizottság (Politbüro) és a Szervező Bizottság (Orgbüro) illetve a Központi 

Bizottság titkárságának tagja, majd 1922-ben  - Lenin javaslatára - megválasztották a párt 

főtitkárává is. 1922-re tehát sikerült elérnie, hogy Lenin után az ország második embere 

legyen, és Trockijjal együtt Lenin utódjaként kezeljék. 1919-től a Munkás-Paraszt Felügyelet 

vezetőjeként azzal a feladattal látták el, hogy az egész államapparátust felügyelje a korrupció 

leküzdésének kérdésében, aminek az lett a következménye, hogy Sztálin minden szerv 

munkájába beleláthatott és ezáltal később egy tőle függő hivatali apparátust építhetett fel. 

A Titkárság elvileg az Orgbüro alá tartozott, amely viszont a Politbüronak volt 

alárendelve. A Titkárság határozatai azonban automatikusan az Orgbüro, illetve Politbüro 

határozataivá váltak, amennyiben a két szervben nem nyújtottak be ellene fellebbezést. Így 

történt meg az, hogy eleinte az alárendelt Titkárság később a Kommunista Párt legfőbb 

döntéshozó szerve lett, élén Sztálinnal, aki az egyetlen volt, aki tagja volt az összes 

csoportosulásnak.
1
 Így később kezében összpontosulhatott minden határozat végrehajtása és 

az egész párt felügyelete is.  

Már az 1920-as évek elején is megmutatkozott uralkodó jellemvonása, a mindent legyűrő 

személyes nagyra törése. Lenin halála előtt felismerte Sztálin veszélyes jellemét, tapintatlan 

embernek tartotta, és úgy vélte, hogy minden képesség, ami egy vezetőnek szükségeltetik, 

hiányzik benne. 

1923 és 1925 között három ember irányította az országot: Sztálin, Szinovjev és 

Kamenyev. Lenin munkaképtelensége miatt Sztálin gyorsan összefogott politikai 

szövetségeseivel, Szinovjevvel és Kamenyevvel, hogy megakadályozzák Trockij 

befolyásának növekedését. Ez a trojka rendszeresen tanácskozott, majd 1924-25-re a csoport 

tagjainak száma kibővült. Sztálin ezeknek a csoportosulásoknak a tagjaként kiépítette saját 

szervezetét, amely hamarosan személyi titkárságként kezdett működni, létrehozva ezzel egy 

vezető oligarchiát.  Ezzel egyidejűleg 70%-ra nőtt azoknak a főfoglalkozású 

funkcionáriusoknak – a Sztálintól függő kongresszusi részvevők és Központi Bizottsági tagok 

- részvétele, ami jelentős volt Sztálin számára az ellenfelek kikapcsolása és az egyeduralkodás 

létrehozása szempontjából.
2
 Az 1924. januári, XIII. Pártkongresszuson a kongresszus 

lefolytatásának új rendjét vezették be, ami azt eredményezte, hogy a delegáltaknak már alig 

volt lehetősége ellenvéleményt kifejteni.  

1924-re minden vitás kérdésből egy lényeges probléma és kérdés vetődött fel a 

legélesebben: Lenin halála után milyen irányban haladjon a pártvonal? Sztálin eleinte a 

„Szocializmus felépítése egy államban” elképzelés ellen volt, a párt XIV. kongresszusán, 

1925-ben  azonban csatlakozott ennek a nézetnek a képviselőihez, és megvédte Szinovjevet és 

Kamenyevet Trockij ellen, aki az „ permanens forradalom” elvét tűzte ki célul. Mellettük 

                                                 
1
 HARPER S.N.: The government of the Soviet Union. Van Nostrand Co, New York, 1949.  66-67.o. 

2
GEIGER Weiner: Grundlagen und Voraussetzungen der deutschen und sowjetischen „Neuordnung” in den 

Jahren 1917-1934. Ein Vergleich. Wien, 1999.  104.o. 
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Rikov - aki a Népbiztosok Tanácsának elnöke volt Lenin után -  illetve Buharin
3
 és a 

Politbüro többi tagja is Trockij kikapcsolása mellett voltak, mert belpolitikailag túl erősnek 

tartották a helyzetét és úgy vélték, hogy Trockij Lenin második legerősebb utódaként azon 

munkálkodik, hogy Sztálin legszűkebb körének tagjait eltávolítsa. Ezért magyarázta Sztálin, 

hogy a párt feladata a trockizmusnak, mint ideológiának az aláásása.
4
 Lenin halála után 

Szinovjev és Kamenyev segítségével és a Központi Bizottság hozzájárulásával sikerült 

elfogadtatnia Sztálinnak a XIII. pártkongresszuson a Lenin által írt levelek titkosítását. 

Ezekben a levelekben Lenin egyértelművé tette, hogy ne Sztálin legyen az utóda, mert 

felismerte annak radikalizmusát. Sztálin sajátos módon intézte el a dolgot: Trockijt 

visszahívta a katonai ügyekben eljáró népbiztosság posztjáról, eltávolította a kormányzásból 

és az állami tervgazdasági biztosságba helyezte át.  

Sztálin hatalma 1926-ban sem volt biztonságban: Szinovjev és Kamenyev ezúttal Trockij 

oldalán szövetkeztek ellene. Sztálin Kamenyevet, Szinovjevet, és Szokolnyikovot, a pénzügyi 

kérdésekben eljáró népbiztost, akik a párt „baloldali ellenzékét” alkották, sikerült politikai 

mellékvágányra tennie Buharin, Rikov
5
 és Tomszkij

6
 segítségével: hivataluktól megfosztották 

őket. 1927-ben, a XV. pártkongresszuson Trockijt, Szinovjevet és további 93 ellenzékit zártak 

ki a Pártból, Trockijt pedig 1929-ben végleg kiutasították a Szovjetunióból. A vita tovább 

folytatódott: Buharin, Rikov és Tomszkij a „Szocializmus felépítését egy országban” a tőke 

primitív összefonódásának nevezték, és igyekeztek az orosz munkásság szakszervezeti jogait 

megóvni. Ezek után a „magánkapitalista csoportosulás” ellen fordult Sztálin és ezzel 1929-re 

végérvényessé vált, hogy a pártvonal a „Szocializmus felépítése egy országban” elv irányába 

fog haladni. „A baloldali ellenzék” visszaléptetésével, a jobboldaliak elhallgattatásával
7
 pedig 

Sztálin első lett az egyenlők között. Ekkor azonban a hatalma még nem volt 

megkérdőjelezhetetlen, mert formálisan a párt többségének támogatására kellett 

támaszkodnia. 

                                                 
3
 Buharin 1924-től tagja lett a Politikai Bizottságnak, és az ő nevéhez fűződik a „Szocializmus felépítése egy 

országban” elv kidolgozása. Nézete szerint fontosabb az ország belső megerősödését szorgalmazni, és ellene volt  

Trockij nézetének, miszerint a „permanens forradalom”, a kapitalista országokban megvalósítandó szocializmus 

feltétele annak, hogy a Szovjetunióban is sikeresen működhessen a rendszer. Miután Sztálin 1929-ben elrendelte 

a mezőgazdaság kollektivizálását, Buharin inkább a NEP fenntartását szorgalmazta, és így összetűzésbe került 

Sztálinnal. 1929-től a Politbüroból kizárták, de a párt tagja maradhatott. Később az 1936-os alkotmány 

kidolgozásában is nagy szerepe volt. 
4
 Sztálin utálata Trockij iránt 1919-re vezethető vissza: a szociálforradalmárokkal való koalíció felbomlása előtt 

még a kabinett tagja volt Sztálin, később viszont Trockij javára le kellett mondania, mert ő és Lenin vették át a 

vezetést. Trockij popularitása nőtt, mert a párt felemelkedése az ő nevéhez is volt köthető, ő számított a Vörös 

Hadsereg  megteremtőjének, és mint polgárháborús hőst ünnepelték. Ráadásul ő volt az egyetlen, aki Sztálinnal 

egy idős volt, és így közvetlen ellenfelének tartotta őt. A fő támadási pont ellene az volt, hogy Trockij számított 

a „Az állandó forradalom” eszméjének fejeként , aminek alapján egy világforradalomban gondolkodott, és emiatt 

először olyan „elő-oroszországi” országokban megvalósuló forradalmat feltételezett, mint Németországban, vagy 

Ausztriában, s csak e feltétel megvalósulás esetén látta biztosítottnak a kommunizmus Oroszországban való 

túlélését. Sztálin szerint viszont ez a bolsevizmus elárulása és alapjainak lerombolása. 
5
 Rikov a Népbiztosok Tanácsában Lenin egyik helyettese, majd Lenin halála után elnöke. Buharinnal együtt a 

NEP-et támogatta, 1929-ben kizárták a pártból, majd később újra visszavették. A 30-as évek kirakatpereinek 

egyik áldozata.  
6
 Tomszkij 1921-től az Orgbüro, 1922 és 1930 között a Politbüro tagja, szakszervezeti vezető, a Kommunista 

Párt „jobboldali szárnyának tagja, aki a NEP betartatását szorgalmazta. 1936-ban a sztálini terror áldozata lett. 
7
 Elsősorban Buharin volt az, aki a párt „jobboldali szárnyának vezetőjeként” vehemensen igyekezett a NEP-et 

betartatni, és a hadikommunizmus gyakorlata ellen úgy vélte, hogy a legfontosabb a Szovjetunió gazdasági 

helyzetének javítása. 1929-re azonban már minden fontos politikai pozíciót Sztálin az embereivel töltött fel, és 

így nem tudott megálljt parancsolni Sztálin egyeduralkodásának. 
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Az októberi forradalom tizedik évfordulójára Sztálin felvázolta új gazdaságprogramját, 

amelyben a mezőgazdaság kollektivizálása mellett egy hatalmas szovjet ipar létrehozását 

irányozta elő. A mezőgazdaság területén bekövetkező szükségállapoti intézkedések azt voltak 

hivatottak bizonyítani Sztálin részéről, hogy a „szocializmus felépítése egy országban” elv  

megállja a helyét, ezért célul tűzte ki a mezőgazdaság területének átszervezését, ami állami 

ellenőrzés alá kerül. Így két éven belül 25 millió kisparaszti üzemet 240.000 nagy, állami 

ellenőrzés alatt álló üzemmé kívánta egyesíteni, aminek következtében a gabonatermelés 

megsokszorosítását akarta elérni. A parasztok így újra elveszítették földjeiket és 

függetlenségüket, és másodszorra is tulajdon nélküli mezőgazdasági munkásokká 

degradálódtak.
8
 Érdekes módon, 1930-ra a parasztok elleni kényszercselekményeket 

csökkentették, félve attól, hogy az agrárforradalom egy esetleges parasztfelkelésbe csapna át. 

Így kezdte Sztálin magát később mint a parasztság vezetőjét és védelmezőjét mutatni, 

miközben a kényszerintézkedések bűnösségét a Központi Bizottság tagjaira próbálta hárítani. 

Összehasonlítva a nemzetiszocialista Németországban történt gazdasági lépésekkel, Hitler 

nagy súlyt fektetett arra, hogy az elsődleges fontosságú, ellenőrzés alatt álló állami gazdaság 

mellett a magángazdaság is megmaradjon. Hitler meg volt róla győződve, hogy ha egy állam 

bel-és külpolitikailag is megerősödik, akkor a gazdaság magától zárkózik fel. A legégetőbb 

probléma megoldása a Német Birodalomban a hatmillió munkanélküli elhelyezése volt, 

amelyet az 1933. júniusában hatályba lépett „A munkanélküliség csökkenésére létrehozott 

törvénnyel”, majd a kötelező munkaszolgálat bevezetésével sikerült is Hitlernek 

megvalósítania. 

 

1.1.2. Az 1930-as évek: a nagy tisztogatások időszaka 

 

1934-ben egy fiatal kommunista, Nyikolajevszkij lelőtte Kirovot,
9
 aki Szinovjev utóda 

volt Leningrád kormányzójaként, és Sztálin személyes barátja is volt. Sztálin gondoskodott 

róla, hogy a Szovjetkongresszus Központi Végrehajtó Bizottsága egy új eljárási rendet hozzon 

létre, amelyben egy titkos eljárást vettek tervbe jogi védelem és fellebbezési lehetőség nélkül. 

Ezeknek az előírásoknak az alapján ítélték el Nyikolajevszkijt és végezték ki. Ez volt az első 

lépése a tömegtisztogatásnak, ami a következő években jellemezte a Szovjetunió 

belpolitikáját. Sztálin maga hangsúlyozta, hogy a proletariátus párt hatalmának fejlődése és  

megszilárdítása csak az ellenzékiek, a szociálimperialisták megtisztítása által lehetséges.  

Egész 1935-ben a Kirov-gyilkosok – elsősorban „ellenzéki” kommunistákról volt szó, 

mint amilyen Nyikolajevszkij is volt – után kutatott a GPU,
10

 akiket tömegdeportálások útján 

                                                 
8
 Továbbá elsődleges cél volt a kulákok megsemmisítése: azok, akik 10-16 hektárnyi földdel rendelkeztek és azt 

megművelték, kuláknak számítottak. A 20-as évek végén 1 millió kulák volt, ami az összes parasztok számának 

mintegy csupán 4%-át tették ki. A kulákok  „osztályellenesek”voltak, és az iparosítási folyamat útjában voltak a 

amiatt, mert nem voltak beilleszthetők a rendszerbe. Vö. GEIGER, Weiner: Grundlagen und Voraussetzungen der 

deutschen und sowjetischen „Neuordnung” in den Jahren 1917-1934. Ein Vergleich. Wien,  1999. 167-170.o. 
9
 Szergej Kirov a Kommunista Párt leningrádi szervezetének főtitkára, Leningrád kormányzója volt.  Az 1934-es 

pártkongresszuson, ahol a Központi Bizottság tagjait választották meg, ő kapta a legkevesebb ellenszavazatot 

(hármat), míg Sztálin a legtöbbet (292-t), népszerűsége rendkívül nagy volt. Sztálin később likvidálta a 

szavazatszámláló bizottság összes tagját. 
10

 A Cseka 1921-es megszűnését követően a VII. Összoroszországi Szovjetkongresszus döntött a GPU (Állami 

Politikai Igazgatóság),   mint új, hírszerzéssel és elhárítással foglalkozó új titkosrendőrség létrehozásáról ami 
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száműztek. Miután Kamenyev, Tomszkij, és mások azt bizonygatták, hogy a Kirov-

gyilkosságokhoz semmi közük nincsen, az 1925-1929 közötti ellenzéki tevékenységük miatt 

vádolták meg őket, azt állítva, hogy hazaárulást követtek el. 1936-ban a „16-osok perében” 

mindnyájukat elítélték és kivégezték. 1937 elején a „17-esek perével” folytatódott a 

tömegtisztogatás: ez alkalommal Pjatakov, Radek, Szokolnyikov álltak a vádlottak élén: 

Radek kivételével mindnyájukat kivégezték.  

1937 májusában a Szovjetunió marsallját, Tuhacsevszkijt vádolták meg szovjetellenes 

tevékenység és hazaárulás vádjával: ugyanúgy mint Nyikolajevszkijt, ellene is a Legfelsőbb 

Szovjet elnöksége által kiadott külön határozat alapján folytatták le a titkos katonai 

büntetőeljárást. Ugyanebben a perben a leningrádi katonai kerület parancsnokával, Jakir 

tábornokkal, a nyugati katonai kerület parancsnokával, Uboreviccsel, a katonaakadémia 

parancsnokával, Korkkal, és más tábornokokkal szemben is hasonló eljárást folytattak le. Az 

egész hadsereg a katonai kerületek stratégiai egységeire osztódott, amelyeknek élén 

parancsnokok álltak: minden parancsnokot letartóztattak, sőt, azok a katonatisztek, akiket 

kineveztek a helyükre, néhány héttel később szintén le lettek tartóztatva, s később már csak 

hadnagyok irányították a kerületeket. Ez a tisztogatás kisebb lépésekben, 1941-ig tartott. A 

világháború előtt néhány évvel tehát a honvédelem legfelsőbb vezetőségét lefejezték, s ennek 

a magasan képzett szakértői gárda óriási hiányának a hatását még évekkel a háború kezdete 

után is rendkívül megsínylette a Szovjetunió.
11

  

1938-ban, a „21-ek perében” többek között Rikovot, és Buharint, az 1936-os sztálini 

Alkotmány kidolgozóját ugyanolyan vádak alapján, mint a Szinovjev-és Pjatakov perek 

vádlottjait, elítélték és kivégezték, megsemmisítve így a Régi Gárda összes tagját. Végül a 

GPU (1940-ben már OGPU) vezetőjét, Jesovot, aki a tömegmészárlás pereiben a 

„bizonyítékokat” szolgálta, ugyancsak halálra ítélték és kivégezték. Ezeknek a 

tisztogatásoknak a célja az volt, hogy mindenkit megsemmisítsenek, aki bizonyos 

körülmények között esetleg kormányra kerülhetne és Sztálint leválthatná. 

1934-1939 között egy millió közigazgatási hivatalnokot, üzemgazdászt, technikust és 

jogászt távolítottak el a posztjukról, és 1937/38 folyamán minden egyes kerületben leváltották 

a vezetőket. 1939-re a párt tagjainak 25%-át elvesztette. A diktatúra következményeit le lehet 

vonni abból, hogy Sztálin milyen úton érte el a hatalmat: a proletárdiktatúrából a párt 

diktatúrája lett. A pártból a Központi Bizottság diktatúrája lett, a Központi Bizottságéból a 

Politbüroé, ami így egyetlen ember diktatúrájához vezetett.
12

 

Sztálin úgy vélekedett Hitlerről, hogy csak egy átmeneti kancellár lesz, s nem volt 

figyelemmel sem Hitler expanzív külpolitikai törekvéseire, sem a kommunisták elleni 

utálatára. Miután Hitler 1934. júniusában lefejezte az SA vezetését és a volt birodalmi 

kancellárt, Kurt von Schleichert is kivégeztette, más taktikára kényszerült Sztálin: ez arra 

kényszerítette őt, hogy több, korábban kizárt párttagot újra felvegyen a pártba.
13

 Külpolitikai 

szempontból pedig a kapitalista országok baloldali pártjainak segítségével együtt meghirdette 

a fasizmus elleni teljes harcot, sőt: a Kommunista Internacionálé VII. világkongresszusán még 

                                                                                                                                                         
1922-1934 között állt fenn. Később Egyesített Állami Politikai Igazgatóság, OGPU rövidítéssel, amely a Belügyi 

Népbiztosság, az NKVD-be olvadt bele. 
11

 1939-ben megállapították, hogy a katonatisztek 85%-a 35 évnél fiatalabb volt! 
12

 BRILL Herman L.: Das sowjetische Herrschaftssystem. Der Weg in die Staatssklaverei. Rote Weißbücher 3, 

Kölnische Verlagsdruckerei, Köln, 1951. 58-68.o. 
13

 Többek között Zinovjevet, Buharint, Rikovot, Tomszkijt és Radeket is újra felvette a pártba. 
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a polgári pártokat is meginvitálta, hogy a fasiszták ellen a harcot közösen vegyék fel. 

Mindenki azt remélte, hogy a tisztogatások időszaka véget ért. Ebben azonban tévedtek: 

Sztálin ebben az évben készítette elő a következő, még véresebb tisztogatások, kirakatperek, a 

csisztka időszakát.  

Mint már fentebb kifejtettem, a 30-as évek folyamán Szinovjevet, Kamenyevet és 

Trockijt is likvidálta Sztálin a hatalomból, majd teljes egészében a saját embereivel töltötte fel 

a Politikai Bizottságot.
14

 Sztálin úgy vélte, hogy a „halálra ítélt osztályok utolsó 

maradványai” közül jó néhányuknak sikerült befurakodni a párt soraiba, s mivel ezek 

folyamatosan szabotálják a szocializmus építését, ezért még további, elnyomó intézkedések 

szükségesek. Ez lényegében azt jelentette, hogy az évek folyamán igyekezett mindenkitől 

megszabadulni, aki az önmagáról kialakított képtől eltérő oldalát látta, vagy akiről 

feltételezte, hogy másnak ismeri mint amit ő el akart hitetni magáról.
15

 Szüntelenül a 

lefokozás, a pártból való kizárás, a letartóztatás és a kivégzés árnyékában éltek azok, akik 

valamiféle tisztséggel rendelkeztek. Így ahhoz, hogy ezeket elkerülhessék, feltétlen és 

tökéletes engedelmességgel kellett szolgálniuk Sztálint. A fentről jövő utasításokat hűen, sőt 

könyörtelenül végre kellett hajtaniuk az alattuk állókkal szemben. Sztálin a letartóztatásokat, 

kirakatpereket majd kivégzéseket legszűkebb köre - Molotov, Mikojan, Jezsov, vagy 

Malenkov - segítségével hajtotta végre.  

A terror csak azután vált a sztálini diktatúra igazi tartalmává, hogy befejeződött a valódi 

ellenségek megsemmisítése, és megkezdődött a hajsza az „objektív ellenségek” után.
16

 Kirov 

meggyilkolásáig Sztálin hatalma korántsem volt olyan mértékig megkérdőjelezhetetlen, mint 

Hitleré Németországban, így még azt a nézetet is el lehet talán fogadni, hogy eleinte volt némi 

alapja a politikai ellenfelek kiiktatásának. Később azonban, a nagy tisztogatások korszakában 

terrorja teljes mértékben önkényes lett, semmilyen állami cél nem igazolta tetteit, irracionális 

hatalom-és biztonságmániája túlment minden határon. Ezeknek az intézkedéseknek a 

csúcspontját annak a bürokráciának a lefejezése jelentette, amely a korábbi 

megsemmisítéseket hajtotta végre. 1936-1938 között csaknem valamennyi hivatal, gyár, 

kormány-, párt- és katonai testület új kezekbe került, miután az adminisztratív 

tisztségviselőknek csaknem felét, a párttagoknak több mint felét, a Központi Bizottságnak 

pedig több mint 80%-át, valamint párton kívülieket egyaránt likvidáltak.
17

  

A háború után olyan mértékű tömeges terrorra, mint amilyen volt a harmincas évek 

folyamán, nem volt példa, de Sztálin uralkodásának utolsó évtizedében is alkalmazta a terror 

és elnyomás eszközeit (pl. „a leningrádi ügy” 1947-ben, vagy az „orvosperek”, 1953-ban).
18

 

A tisztogatások közvetlen okával kapcsolatban nincs közvetlen egyetértés. Van, aki 

szerint ez a totalitárius kormányzás állandó és nélkülözhetetlen eleme (Brzezinski), más 

vélemény szerint ez nem más, mint a belső politikai harc szélsőséges formája (J. Arch Getty). 

Hannah Arendt szerint ezt a mérhetetlen emberáldozatot semmiféle államérdek nem 

indokolta, mert a felszámolt társadalmi rétegek egyike sem volt a rendszer ellensége, s később 

                                                 
14

 Ronald GrigorSuny nézete, In: KERSHAW Ian – LEWIN Moshe: Sztálinizmus és nácizmus, Szukits kiadó, 

Budapest, 2005. 40-46.o. 
15

Uo. 134.o. 
16

 ARENDT, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992. 514.o. 
17

 Uo. 391-392.o. 
18

Ronald Grigor Suny nézete, In: KERSHAW Ian – LEWIN Moshe: Sztálinizmus és nácizmus. Szukits kiadó, 

Budapest, 2005, 63-67.o 
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sem tűnt úgy, hogy azzá válhattak volna.
19

 „Tetteiben nem lehet objektív körülmények által 

indokolt racionalitást felfedezni, csupán hatalmának objektív irracionalitását”.
20

 Ezzel a 

nézettel tudok leginkább azonosulni, mert Sztálin halála után, miután Hruscsov elítélte a 

sztálini személyi kultuszt, bebizonyosodott, hogy nem szükségképpen kell egy totalitárius 

rendszert úgy fenntartani, hogy a pártvezetőség legbefolyásosabb tagjai is állandó rettegésben 

éljenek amiatt, hogy a pártvezető „(…) le fogja harapni a fejüket, csak a megfelelő pillanatra 

vár.”
21

 

 

1.2. Gondolatok a hitleri diktatúra természetéről 

 

A második világháború utáni évtizedekben az irodalom szinte kivétel nélkül arra helyezte 

a hangsúlyt a Hitler-mítosszal kapcsolatban, hogy démonizálták, a „legfőbb gonosz 

megtestesítőjének” nevezve őt, figyelmen kívül hagyva minden más szempontot. A brit 

történész, Ian Kershaw szerint az egész mítoszt az jellemezte, hogy a legtöbb német arra a 

meggyőződésre hajlott, miszerint minden pozitív eredmény, amit a nemzetiszocialisták 

elértek, az Hitlernek köszönhető, a negatív jelenségekért pedig nem ő, hanem a vezérnek 

alárendeltek a felelősek.
22

 Ez talán arra vezethető vissza, hogy Hitler mágikus kisugárzását 

tekintették az elsődleges kulcsnak a tömegek mozgósításra és megnyerésére. Szerepe a 

pártban megkérdőjelezhetetlen volt, miután 1921-ben, a párt megalakulása után nem sokkal 

bizalmi szavazást tartottak. 1921-1923 között lefektették a „Vezér-legenda” alapjait, s Hitler 

már ekkor kifejtette, hogy a mozgalmat egyedül vezeti, s neki senki nem szabhat feltételeket, 

amíg a felelősséget személyesen viseli. Miután az 1923-as sikertelen sörpuccs után 

kiengedték a börtönből, kijelentette, hogy a felelősséget újra egyedül viseli mindazért, ami a 

mozgalomban történik.
23

 

A híres pszichiáter, C. G. Jung is Kershaw-val hasonló véleményen volt: szerinte Hitler a 

közös német tudattalan hű tükre volt; egy szócső, aki hallhatóvá tette a német lélek suttogását 

a német tudattalan számára. Hitler hatalma szerinte nem politikai, hanem mágikus volt. Titka 

kettős volt: először is tudata kivételes összeköttetésben állt tudattalanjával, másodszor pedig 

hagyta, hogy a tudattalan irányítsa. Hitler maga is beszélt a Hangról, ez a Hang nem volt más, 

mint saját tudattalanja. Ebbe vetítette bele a német nép önmagát; más szóval Hitler 

tudattalanja hetvennyolcmillió német tudattalanjával volt egyenértékű. Innen eredt hatalma.
24

 

Mások hosszú vitákat folytattak a hitleri diktatúráról olyan szempontból, hogy 

megalkuvó, az adott körülményekhez igazodó vagy céljait következetesen végigvivő 

hatalomgyakorlásról volt-e szó a nemzetiszocialista Németországban.
25

 Herman Rauschning 

szerint például a hivatalos világnézet és a nemzetiszocialisták programja csak a tömegek 

                                                 
19

 ARENDT Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992. 392.o. 
20

 KERSHAW Ian – LEWIN Moshe: Sztálinizmus és nácizmus, Szukits kiadó, Budapest, 2005. 403.o. 
21

 Nyikolaj Buharin mondta ezt 1936-ban, miután a mensevik Fjodor Dan megkérdezte őt, miért bíznak annyira       

vakon Sztálinban 
22

BRACHER Karl-Dietrich – FUNKE Manfred – JACOBSEN Hans-Adolf: Deutschland 1933-1945. Neue Studien  

zur nationalsozialistischen Herrschaft. Droste Verlag, Düsseldorf, 1993. 491-495.o. 
23

 BULLOCK Alan: Hitler und Stalin. Berlin. 1991, 210.o. In: GEIGER Weiner: Grundlagen und Voraussetzungen 

der deutschen und sowjetischen „Neuordnung” in den Jahren 1917-1934. Ein Vergleich. Wien, 1999. 157.o 
24

 H.R. Knickerbocker interjúja Junggal – Heart’s International Cosmopolitan 1939, In: JUNG Carl-Gustav: 

Beszélgetések és interjúk. Kossuth kiadó, Budapest, 1999. 126-127.o. 
25

 A német nyelv az „Opportunist” és „Programmatiker” kifejezéseket használja 
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számára volt meghatározva, de az elit ehhez nem volt kötve, sőt, semmilyen kül-, bel-, vagy 

gazdaságpolitikai céljaik nem voltak. Ugyanerre a következtetésre jutott Konrad Heiden is, 

aki úgy véli, hogy Hitler csak addig tartotta magát az elképzeléseihez, amíg célszerű volt. 

Alapnézeteit szükség szerint változtatgatta, a gondolatai csak eszközök voltak a célhoz, a 

célok viszont a körülményekkel együtt változtak.
26

 Azok viszont, akik körültekintően 

foglalkoztak a nemzetiszocialista külpolitikával, éppen az ellenkezőjére jutottak: e nézet 

képviselői szerint Hitler az 1920-as években kifejlődött és megszilárdított programot, egy 

„lépcsőzetesen kialakított tervet” vezetett végig következetesen, ami a külpolitikai célokon 

kívül magában foglalt szociális-, gazdasági-, és belpolitikai elképzeléseket is. Más Hitler 

programját leegyszerűsíti azzal, hogy az csak két célt foglalt magában: egy külpolitikait: a 

német faj számára szükséges élettér, a Lebensraum megteremtését keleten és egy fajit: a 

zsidók eltávolítását.
27

 Aki viszont csak ezt a két célt veszi figyelembe, nehezen értheti meg 

Hitler tömegekre gyakorolt hatását: új vizsgálatok szerint sem az élettér-teória, sem a 

fajelmélet nem játszott szerepet a NSDAP felemelkedésében, sokkal inkább a választások 

előtti, a rendszer radikális megváltoztatására irányuló szociális célok kitűzései hatottak. 

Elsődleges célpontja így a munkásság volt, míg a legfőbb ellenségnek a szociáldemokratákat 

tartotta, őket tette meg az első világháború után történt válságok elsőszámú felelősévé. 

Hitler személyes világnézete a következőkből állt: egyrészt radikális antiszemitizmusból, 

abból a hitből, hogy a történelmet fajok harca határozza meg, másrészt abból a 

meggyőződésből, hogy Németország jövője csakis az Oroszország árára végbemenő élettér 

meghódításával biztosítható, illetve abból az elképzelésből, hogy élet-halál harc 

szükségeltetik a marxizmus szétverése érdekében – amelyet a Szovjetunióban létrejött „zsidó 

bolsevizmus”-ban látott megtestesítettnek. 

Hitler ellenezte hatalmának bármilyen gyakorlati vagy elméleti korlátozását. Bár ehhez a 

lehetősége meglett volna, mivel végletekig antibürokrata diktátor volt, aki nem akart 

beavatkozni az állami adminisztráció munkájába, s távol tartotta magát a napi kormányzati 

munkától. Átvette a Weimari Köztársaság már meglévő intézményeit, felhasználta, vagy 

éppen ellenkezőleg, megkerülte azokat. Az volt az álláspontja, hogy vannak dolgok, 

amelyekbe nem kell beavatkozni, mert maguktól megoldódnak. A rendszer első éveiben a 

kabinet működése teljesen elsorvadt és később Hitler semmilyen hivatalos bizottságban nem 

elnökölt. 1938-ra tekintélyének egyre autonómabbá válása következtében sem kormányzati 

intézmények, sem alternatív hatalmi szervek nem korlátozhatták a hatalmát.
28

 Utasításai egyre 

inkább alkalomszerűek lettek, később Bormann - a pártkancellária vezetője és az utolsó 

években Hitler személyi titkára - továbbította őket szóban. 

A nemzetiszocialista uralkodást több fázisra szokás bontani: az egyes szakaszokat a 

folyamatos radikalizálódás jellemzi, ami 1942-től féktelen jelleget öltött. Ennek a „kumulatív 

radikalizálódásnak” és erősödő önpusztító jellegnek lett a következménye az, hogy a rezsimen 

                                                 
26
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 BRACHER Karl-Dietrich – FUNKE Manfred – JACOBSEN Hans - Adolf: Deutschland 1933-1945. Neue Studien 

zur  nationalsozialistischen Herrschaft. Droste Verlag, Düsseldorf, 1993. 502.o. 
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belüli repedések és az adminisztratív egység teljes felszámolása miatt a rendszerben megszűnt 

mindenfajta politikai norma, és ez a katonai vereségekkel a teljes összeomláshoz vezetett el.
29

 

 

2. A szovjet és nemzetiszocialista jog jellegzetességei 

 

2.1. A szovjet jog jellegzetességei és a szovjet alkotmányozás 

2.1.1. A szovjet alkotmányozás és a sztálini alkotmány 

 

A bolsevikok 1917 utáni hatalomátvétele utáni első fontos dokumentumát 1918. január 

27-én, a III. Szovjetkongresszuson határozták el, ez volt a „Dolgozó és kizsákmányolt nép 

jogainak nyilatkozata”. Ezt a bolsevik párt Központi Bizottsága által létrehozott 

különbizottság dolgozta ki, Lenin közvetlen vezetésével. Ennek alapján az orosz nép 

alapjogait két kategóriába sorolták be: a „pozitív” és a „negatív” alapjogok körébe. Az ún. 

„pozitív alapjogok” ennek értelmében a következők voltak: az ember kizsákmányolásának 

megszüntetése mások által, a társadalom osztályokra való felépítésének teljes eltörlése, a 

társadalom szocialista szervezetének létrehozása, a telkeken és a földön való magántulajdon 

felszámolása, minden erdő, természeti kincs és a vizek nemzeti tulajdonba adása, a gyárak, 

üzemek, bányák, vasutak, termelő -és szállítóeszközök állami tulajdonba adása, a bankok 

állami tulajdonba adása, munkás- parasztfelügyelet létrehozása, és a munkások 

felfegyverzése. A „negatív alapjogok” a következők voltak: a kizsákmányolók kíméletlen 

elnyomása, a birtokosok lefegyverkezése, a titkos szerződések megsemmisítése, az állami 

kölcsön megsemmisítése, a kizsákmányolók politikai jogfosztása és az általános 

munkakötelezettség.
30

  

A Szovjetunió első alkotmányát nem sokkal az új állam létrejötte után, 1924-ben alkották 

meg. Ez az alaptörvény lényegében csak a szövetség létrehozásáról, a szövetségi államok 

közötti viszonyról és a szövetségi állami szervekről intézkedik, ezért ezt az alkotmányt az ún. 

államszervezeti alkotmányok körébe sorolhatjuk.
31

  

A következő alkotmány elfogadásáig mindössze tizenkét év telt el. Az alkotmány 

megváltoztatásáról a VII. Szovjetkongresszuson döntöttek Sztálin elképzelése szerint, ez az 

ún. „sztálini alkotmány” 1936. december 5-én lépett hatályba. Ez széles körűen szabályozta 

többek között a társadalmi rendet, az államszervezetet: a Szovjetunió, a szövetséges 

köztársaságok és autonóm szocialista tanácsköztársaságok fő szerveit, az államhatalom helyi 

szerveit, az állampolgárok alapjogait és kötelességeit, s külön fejezetben szól a választási 

rendszerről is.
32

 Sztálin a nemzetiségügyi kérdésről 1921-ben mint nemzetiségügyi népbiztos 

így vélekedett: „a különböző nemzetiségeket egyenlővé kell tenni, ez az alapvető feltétele a 

nemzetiségek dolgozó népeinek későbbi együttműködéséhez. Ezért szükséges, hogy az 

előrehaladott népek proletárjai a hátramaradottabb népek dolgozó tömegeinek tényleges és 

folyamatos segítséget nyújtsanak a kulturális és gazdasági fejlődésükhöz, aminek 

következtében majd egy magasabb fejlődési szintet fognak elérni és a fejlődöttebb 
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nemzetiségeket behozzák majd. E segítség nélkül lehetetlen, hogy a különböző népek és 

törzsek dolgozóinak békés együttélése és testvéri együttműködése egy egész világgazdaságot 

létrehozzon, amely a szocializmus végső győzelméhez oly szükséges.”
33

 Sztálin a legtöbb 

tézisét azonban nem vette figyelembe az alkotmány létrehozatalakor: az Unió 

köztársaságainak ugyan feltételezett esélyük volt arra, hogy kilépjenek a Szovjetunióból, de a 

gyakorlatban Sztálin gondoskodott róla, hogy a különböző ellenőrzési mechanizmusok és a 

Moszkvához kapcsolódó utasítási kötöttségek miatt ez ne valósulhasson meg. A dokumentum 

elfogadásának indoka a hivatalos propaganda szerint a szocializmus építésének befejezése 

volt. Ez jellegét tekintve inkább egy ideológiai célokat megfogalmazó politikai dokumentum, 

mint tényleges hatalmi viszonyokat rendező alaptörvény. Az alkotmány a Szovjetuniót a 

„munkások és parasztok szocialista államaként” határozta meg. A törvényhozó hatalom a 

Legfelsőbb Szovjet kezében maradt, a Központi Végrehajtó Bizottság megszüntetésével. 

Amikor a Legfelsőbb Szovjet nem ült össze, helyette annak Elnöksége járt el, ami egyben 

törvényhozó, végrehajtó és államfői jogosítványokat gyakorló szerv volt – a hatalom azonban 

egyetlen személy, Joszif Sztálin kezében összpontosult. 

Az alapjogok körébe elsősorban a szociális, gazdasági és kulturális jogok tartoztak, a 

klasszikus személyi szabadságjogokról azonban csak szűk körben esett szó. Az alkotmány X. 

fejezete a „polgár alapjogai és alapkötelezettségei” címet viselte, és ebben deklarálta a 

szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a gyülekezési jogot, az utcai felvonulásokhoz való 

jogot. Majd szólt a munkához való jogról, a pihenéshez való jogról, az öregségi-, betegségi-, 

és rokkantsági ellátásra való jogról, a tanuláshoz való jogról, a nők jogainak egyenlőségéről, a 

szovjet polgárok törvény előtti egyenlőségéről a gazdasági, állami és politikai életben, illetve  

a vallási- és lelkiismereti szabadságról, a személy sérthetetlenségéről, a lakóhely 

sérthetetlenségéről, és a levéltitokról (118-128. §§). A szabadságjogokat csak „a dolgozók 

érdekeivel összhangban és a szocialista rend megszilárdítása céljából” lehetett gyakorolni. A 

szabadságjogokat a 130. §-ban további kötelezettségekkel egészítették ki: a Szovjetunió 

alkotmányának betartása, a törvények követése, a munkafegyelem megóvása, a szocialista 

közösségi élet szabályainak tisztelete. Míg a 131. § kifejezte,  hogy a szocialista társadalmi 

tulajdont mint a szovjet rend szent és sérthetetlen  alapját, a bőség forrását és a haza hatalmát, 

s mint a dolgozók kultúrában gazdag és jómódú életének forrását óvni és megerősíteni kell. A 

131. szakasz 2. bekezdése röviden és tömören foglalja össze: azok a személyek, akik 

társadalmi, szocialista tulajdonra kezet emelnek, a nép ellenségei. 

A „szocialista közösségi élet szabályai” leginkább a választójog kérdésénél vált 

világossá. Hosszas pártpolitikai csatározások után kitörölték azt a lenini tételt, amely a 

dolgozók osztályának választási jogáról rendelkezett és ami a kizsákmányolókat kizárta a 

választási jog gyakorlásából, s így a 135. §-ban újra bevezették az általános választójogot. Ez 

az általános választójog azonban csak az aktív választójogra vonatkozott, arra, hogy valaki 

választható legyen, már nem érvényesült. A passzív választójogot ugyanis a dolgozók 

társadalmi szervezetei és egyesülései illették meg: kommunista pártszervezeteket, 

szakszervezeteket vagy szövetkezeteket. Az alkotmány továbbá leszögezi az egyetlen párt 

létét, és kifejtik, hogy „a szovjet társadalom baráti osztályokból áll és hiányoznak belőle az 
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osztályérdekek”, így „ilyen viszonyok között nincs talaj több párt, vagy több párt küzdelme 

számára.” 
34

 

Az alkotmányhoz fűzött, Visinszkij által írt kommentárban sok minden magyarázatra 

talál: a legérdekesebb rész „A szovjet polgár jogainak és kötelezettségeinek oszthatatlansága” 

alcímet viseli. Ebben a részben Visinszkij kifejti, hogy az alkotmány X. fejezetében található 

jogok és kötelezettségek funkcióinak feltétele a 12. § szakaszban található, amely úgy szólt, 

hogy „A munka a Szovjetunióban minden munkaképes polgár kötelezettsége és becsületbeli 

dolga az «aki nem dolgozik, ne is egyék» elv alapján.”
35

 Ez tehát azt jelentette, hogy az 

alapjogok csak azokra a szovjet polgárokra vonatkoztak, akik a szovjet diktatúra szorgalmas 

és akarat nélküli szolgái voltak. 

Az 1936-os alkotmány számos ellentmondást hordozott magában. A sztálini terror 

csúcspontján nyilvánította ki az állampolgári jogokat, garantálta a nemzetek önrendelkezési 

jogát, mialatt csírájában fojtotta el a nemzeti önállósodási törekvéseket. Részletes szabályokat 

alkotott az államszervezetről, amikor ténylegesen a Kommunista Párt gyakorolta a hatalmat. 

Szimbolikus jelentőségű az a tény, hogy az alkotmány kidolgozásában részt vevők egy része – 

például Nyikolaj Buharin vagy Karl Radek – nem sokkal később maguk is a sztálini terror 

áldozataivá váltak.
36

 Annak állítása, hogy a sztálini alkotmány visszatérés volt az európai 

civilizációba, nem volt igaz. A jogelmélet, az alapjogok természete és az állam által 

meghatározott általános munkakötelezettség alapján álló kapcsolódás az 

alapkötelezettségekkel, a Kommunista Párt teljes monopóliuma a választójogban a passzív 

választójog egyedüli jogosultjaként, a nemzetköziesség és a „világállam” felé törekvés, a 

diktatúrához való ragaszkodás az államhatalom és föderalizmus elválasztásának elutasítása 

alapján – ezekből mind arra lehet következtetni, hogy a Szovjetunió a személyes és politikai 

rabszolgaság állama volt. 

 

2.1.2. A szovjet jog és jogelmélet jellegzetességei 

 

A szovjet jog általános karakterét legvilágosabban a büntetőjog anyagi jogi része mutatja 

meg. Az anyagi jogban a bűnösség fogalma az osztályhoz tartozás szerint alakult: a burzsoá 

réteghez tartozókat minden büntetendő cselekménynél szigorúbban büntették a dolgozó 

rétegekkel szemben, mert magyarázatuk szerint a rossz szociális körülményeik és a 

megtévesztésük miatt büntetendő cselekmények elkövetésére kényszerültek. A büntetőjog 

különös része az állam elleni bűntettel kezdődött, amely két részre különült el: az 

ellenforradalmári bűntettre, és a közigazgatás rendje elleni különösen veszélyes bűntettre. 

Ezután szabályozták a hivatali bűncselekményeket, a közigazgatás rendje elleni egyéb 

bűncselekményeket, a népérzet védelmének megsértését, a közbiztonság és közrend 

védelmének megsértését, és a honvédelmi bűncselekményeket. Végül ebben a részben 

utolsóként az állam és az egyház elválasztásának megsértésére vonatkozó bűntettről, és a 

gazdasági bűncselekményről szóltak. Csak ezek után szabályozták az élet, a személy-és 
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vagyon elleni bűncselekményeket. Összesen az állam elleni bűncselekményeket 91 

szakaszban szabályozták, az ember elleni bűncselekményeket 25, és a vagyon elleni 

bűncselekményeket csak 16 paragrafusban. Az állam elleni bűncselekmények 91 szakaszában 

körülbelül ötvenszer rendelik büntetni a „szociális védelem felső határát”. A 21. § pontosítja 

ezt a fogalmat, e szerint: „A legsúlyosabb bűntettek elleni harcban, mely a szovjet alkotmány 

alapjait veszélyeztetik, a dolgozók államának védelméhez szükséges különleges eszközeként 

a főbelövés alkalmazandó”. Az 1947. május 26-i Legfelsőbb Szovjet Elnökségi rendelete 

alapján a halálbüntetést ugyan eltörölték és helyette huszonöt év kényszermunkát írtak elő, a 

szakszervezetek, parasztszervezetek, kulturális dolgozók beadványa által ugyanezen szerv 

1950. január 13-val kiadott rendelete alapján hazaárulás, kémkedés és felforgató tevékenység 

elkövetése büntetéseként újra bevezette a halálbüntetést. 

1924-es és 1931-es törvényhozások után minden személy szovjet polgárnak volt 

tekinthető, aki a Szovjetunió területén tartózkodott és akinél megállapítható volt, hogy más 

állam állampolgárságával nem rendelkezett. Ezen felül a szovjet állampolgárság 

megszerzéséért a Legfelsőbb Szovjet Elnökségéhez kellett egy kérvényt benyújtani. Ez egy 

eljárási mód volt, nem pedig a jogi gondolkodás megváltoztatása s ennek az a fontos 

büntetőjogi következménye lett, hogy így azokat a német kommunista Birodalmi Tanács 

képviselőket, akik emigránsokként a Szovjetunióba menekültek az 1933-as hitleri 

hatalomátvétel után, az 1937-es megsemmisítési perekben kivégezték, mert az 1936-os 

rendelkezések alapján a párt irányvonalának eltérésében bűnösnek találták őket. Ennek az 

eljárási szabálynak a bevezetése Visinszkij szerint arra szolgált, hogy a kapitalista és fasiszta 

államok felforgató tevékenységet elkövetőit és a kémeket távol tartsák. 

A szovjet jogászok megpróbálták a lenini proletárdiktatúrát jogi fogalomként 

megfogalmazni. Lenin meglátásából kiindulva, miszerint a diktatúra az államhatalom 

feloszthatatlanságát kívánja meg, a hatalmi ágak hármas elválasztásának elvét elutasították. 

Gurvics, a moszkvai egyetem államjogának professzora szerint a burzsoá államokban tomboló 

törvényhozó és végrehajtó hatalom ízléstelen harca a kormány fő bűnének jele, egyben oka 

annak, hogy a hatalomgyakorlásból a tömegek ki vannak zárva. A kormányhatalom a 

valóságban mindig egységes és oszthatatlan, ha osztályharcként tekintenek rá, ami miatt az 

osztályok diktatúrája a hatalmi ágak elválasztásával összeegyeztethetetlen. Gurvics szintén a 

likvidáltak közé tartozott, ennek ellenére Visinszkij osztotta a szovjet állam jogáról szóló 

könyvében Gurvics hatalmi ágak elválasztásáról szóló nézetét, s megállapította, hogy minden 

hatalom a szovjeteket illeti. Nézete szerint jogi kapcsolat a kormányzat és a kormányzottak 

között nincsen, a sztálinista alkotmány pozitivista államfelfogásából következően minden 

hatalom a Legfelsőbb Szovjetet illette. A Legfelsőbb Szovjet határozta meg a Népbiztosság 

Tanácsát,
37

 és ez nevezte ki a Legfelsőbb Bíróság bíráit is. E szerv létrehozásakor, amely az 

egész államhatalmat magához vonta, természetesen szóba sem jöhetett a föderalizmus 

alaptételének nyugati-európai fogalma, pedig a Szovjetunió egy szövetségi állam volt. A 

Szovjetunió szövetségi államú jellegének egyedüli célja az volt, hogy a Szovjetunió népeinek 

önrendelkezéséhez szövetségi köztársaságokat hozzon létre. Visinszkij felfogása szerint csak 

így volt igazolható a Legfelsőbb Szovjet felosztása két kamarára: az Unió Tanácsára és a 

Nemzetiségek Tanácsára. Így az Unió Tanácsát választási kerületek, a Nemzetek Tanácsát 
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pedig az Unió köztársaságai, az autonóm köztársaságok, az autonóm területek és nemzeti 

kerületek alapján választották meg. A valóságban tehát egy általános kettős választást 

hajtottak végre, amiből minden további nélkül adódott a Legfelsőbb Szovjet két kamarájának 

egyenjogúsága a törvénykezést és az egyéb alkotmányos jogok gyakorlását illetően. 

A szovjet jogelmélet első három jelentős képviselője, Pasukanisz, Reisner és Tsztucska 

megpróbálták az európai jogtudományhoz való kapcsolódást megtartani, miközben a korai 

előforradalmár jogász, Petrasickij tanait is igyekeztek tovább képezni. Petrasickij tana szerint 

a jog természete megismerhetetlen, mert a jog megértésének kulcsa a pszichológiában 

keresendő. Csak az ösztön lehet az az egyetlen emberi eszköz, ami az olyan jelenségeket, mint 

a jogérzéket, jogtudatot vagy jogi gyakorlatot szellemileg is megragadhatja. Reisner ezt az 

elemzést a szociális viszonyokra vonatkoztatva írta le: annyi ösztönös jog létezik, ahány 

jogérzékkel felruházott egyén létezik. A jog gyökerei az emberi közösségekben, a társadalom 

rétegeiben, és osztályaiban van: tehát marxista értelemben ösztönös jogalkotás a győztes 

proletariátus kezében lehet. Pasukanisz a civiljogot a javak kicserélésének szükségszerű és 

egyenlő értékű, a marxista séma körforgásának elvére vezette vissza, a közjogban pedig a 

politikai harcok szabályozását látta. 1936 és 1937 folyamán, miután Sztálin a bolsevikok régi 

gárdáját a Kirov-gyilkosság utáni tömegperekben megsemmisíttette, mindhárom jogászt, s 

más egyéb polgári-, és gazdasági ügyekkel foglalkozó jogászt kémnek és kártevőnek tituláltak 

és likvidálták őket. A szovjet jogászok első generációjának megsemmisítésével azokat a 

vékony szálakat is elvágták, amelyek a szovjet jogi életet az európai civilizációval 

összekötötték. Visinszkij ezután igazolta a diktatúrát azzal, hogy minden eszköz maga a jog: 

ő, mielőtt külügyminiszter lett volna, a legjelentősebb kirakatperekben lépett fel ügyészként. 

Majd 1938-ban, több ismeretlen szovjet jogásszal egyetemben megírta „A szovjet állam joga” 

című könyvet, amiben azt írta, hogy a jog uralma csak a kommunizmus legmagasabb 

fázisában lehetséges, amikor az általános akarat megtanul közösen előre haladni és amikor a 

népek hozzászoknak ahhoz, hogy az együttélés alapvető szabályait büntetés fenyegetése 

nélkül kövessék. Visinszkij szerint eddig az állapotig a jog természete szerint az általános 

ellenőrzésnek, a munka-és társadalmi viszonyokban a fegyelem létrehozásának és az új 

társadalom felépítésének munkájában minden leigázásra szükség van. A jog, etika és morál 

közötti mindennemű kapcsolatot elvetett Visinszkij, ugyanúgy mint a jog és törvény közötti 

szükségszerű kapcsolódást. A lenini megfogalmazás szerint a törvények és a dekrétumok 

csupán utasítások a tömegek cselekvéseinek rendszabályozására. Ezzel a Lenintől átvett 

definícióval Visinszkij ugyanazon a síkon mozgott, mint Schmitt és Huber nemzetiszocialista 

jogászok, akik a törvényről azt a magyarázatot adták, hogy az egy parancs a Vezértől, a jog 

maga pedig az, ami a német népet szolgálja.
38

 

 

2.2.  A német jog változásai 

2.2.1 Alkotmányjog a nemzetiszocializmusban  

A nemzetiszocialista Németország alkotmányjoga annyiban tért el a Szovjetunióétól, 

hogy a hatalomátvételt követően nem alkottak új alkotmányt, hanem hatályában fenntartották 

az előző, demokratikus rendszerben meghozott alaptörvényt, az 1919-es Weimari 
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Alkotmányt. Hasonlóság viszont az, hogy a Weimari Alkotmány gyakorlatilag ugyanazt a 

szerepet töltötte be, mint az 1936-os sztálini alkotmány: tartalmának gyakorlati alkalmazása 

teljesen figyelmen kívül maradt.
39

 1935-ben elfogadták „A nemzetiszocialista állam 

alaptörvényét”, de Hitler ellene volt egy alkotmánynak, mert az az akaratának és kedvének 

határokat szabhatott volna. A nemzetiszocialista jogelmélet igyekezett eltávolodni a 

hagyományos alkotmány fogalomtól és az alkotmány lényegét a politikai döntéssel 

egyenértékűvé tenni, amely döntés a Vezér mint a „népakarat végrehajtóként” hoz meg. Az 

alkotmányt tehát magával Hitlerrel azonosították, így a létrehozott alaptörvényt elfogadták 

ugyan, de továbbfejlesztésére nem került sor.
40

 

 

2.2.2 A nemzetiszocialista jog elméleti alapjai. A közigazgatás területén bekövetkezett 

változások 

Hans Frank a Német Nemzetiszocialista Jogászszövetség
41

 elnöke 1938-ban kifejtette: „A 

Vezér nem fölötte álló törvényelőírások alapján valósít meg egy alkotmányt, hanem a nép 

jövőjét szolgáló történelmi tettekkel. Hogy a Vezér egy formális, írott alkotmány szerint 

kormányoz-e vagy sem, az nem elsődleges fontosságú jogi kérdés”.
42

 Ezen a véleményen 

nemcsak olyan elhivatott nemzetiszocialisták voltak, mint Hans Frank, hanem elismert 

jogfilozófusok is, például Ernst Rudolf Huber: „A jog nem más, mint a Vezértől származó 

társadalmi rend, amelyben a Nép él. Ezért nem lehetséges, hogy a Vezér törvényeit egy neki 

fölérendelt jogi eszméhez mérje, mert minden, a Vezér által létrehozott törvény közvetlenül 

ennek a népi jogeszmének a kifejeződése.
43

 Abból a magyarázatból, hogy a Vezér hivatala 

eredetét tekintve nem állami, hanem a mozgalomból kinőtt hivatal, Huber azt vezette le, hogy 

államhatalomról nem, csak „Vezérhatalomról” lehet beszélni, ami alatt olyan személyesített 

politikai hatalomról van szó, amelyben a népközösség akaratának végrehajtása adott volt. Ez a 

Vezérhatalom felfogásuk szerint átfogó, totális, semmiféle ellenőrzés által korlátolt, szabad és 

független, kizárólagos és korlátlan.  

Hitler elítélte a jogásztársadalmat, és úgy vélekedett, hogy az igazságszolgáltatás nem 

valamiféle öncél, hanem minden szükséges eszközének a társadalmi rend betartását kell 

szolgálnia. Már jóval az 1933-as hatalomátvétel előtt a rendes bíróságokról rossz véleménnyel 

volt Hitler, és a hatalomátvétel után az igazságszolgáltatás reformja keretében az „egészséges 

népérzésre” alapított új jog alapján a „népidegen, liberális gondolkodást” száműzték a 
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bíráskodásból is.
44

 Hitler a bűntett különös körülményeit vagy az elkövető pszichéjének 

figyelembevételét elvetette, enyhítési okok vagy a tettes személyi és gazdasági viszonyai a 

határozathozatal szempontjából szerinte nem voltak fontosak, helyette a minden elkövetővel 

szembeni kíméletlen keménységet hirdette meg. Ebből következően a jog rugalmasságát 

követelte, ami alatt a jog gyors és nem bonyolult alkalmazkodását értette a totalitárius 

uralomhoz, de a háború különleges igényeihez is. Meglátása szerint lehetőséget kellett 

teremteni az elkövetők elleni, formális feltételek betartása nélküli eljárásra is.  Ezzel 

összefüggésben a nép védelmének elsőbbségével érvelt a hagyományos jogelvekkel szemben. 

A jog rugalmasságának követelményével a Weimari Alkotmány egy sor alapvető jogelvét 

függesztette fel, mint például a 109. § (1) bekezdésében lévő jogegyenlőség elvét, figyelmen 

kívül hagyta továbbá a jogbiztonság elvét, és teljes mértékben hallgatott a legalitás elvéről 

is.
45

 

A közigazgatást és az igazságszolgáltatást egyaránt centralizálták. 1935 áprilisában 

megalkották a „Hivatásos közszolgálat helyreállításáról” szóló törvényt,
46

 ami lehetővé tette a 

hivatalból politikai vagy faji okból történő elmozdítást. A végleges, 1937 januárjában 

megalkotott közszolgálati törvény alapján minden olyan hivatalnokot nyugállományba 

helyezéssel fenyegettek, aki nem helyezkedett a nemzetiszocialista állam törvényi talajára. Az 

önkormányzatok is elvesztették jelentőségüket: a polgármestereket választás helyett 

kinevezték, és az államtól való minden függetlenségük megszűnt.  

A nemzetiszocialisták szerint a jogot használni és kihasználni kell, de el kell vetni azt, ha 

az állam elsődleges szükségleteivel, a mozgalommal, az eszmével és a Vezérrel ellenkezik. 

Azáltal, hogy Hitler önkényesen beleavatkozott a jogi eljárásokba, valamint a rendőrségnek a 

bíróság feletti ellenőrzési jogának megteremtésével a rendőrség autonómiája megerősödött, 

mely létrehozta a legalitás elvének teljes kiüresedéshez szükséges feltételeket. Annak 

ellenére, hogy a jogászok igyekeztek a Vezér érdekében dolgozni, Hitler úgy gondolta, hogy 

bizonyos jogi normák akadályozzák az akaratának végrehajtását. A törvények erejének 

letörésével párhuzamosan hatalmas mértékben kiszélesedett a rendőrség-és SS-erők hatalma, 

melyek a hitleri hatalom legfőbb végrehajtó szervei lettek. Formálisan 1942. április 26-án 

ismerte el az utoljára ülésező Birodalmi Gyűlés Hitlert, mint a semmilyen formális joghoz 

nem kötődő, legmagasabb joghatóságot. A Birodalmi Gyűlés felgyújtásával kapcsolatos 1933. 

február 28-i rendelet volt a hatalom kiterjesztésének alapja a sikeresen létrejött koncentrációs 

táborok kiépítésén keresztül; politikai „védőőrizetet” foglalt magában mindenféle bírói ítélet 

nélkül. Innentől kezdve a táborokkal kapcsolatos döntések hatásköre az állami rendőrséghez 

került, de ténylegesen a párt egy részlege, a Védőosztag (SS) irányította, miután az SS 

vezetői, Himmler és Heydrich az ellenőrzésük alá vonták a rendőrséget. Bár az 
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igazságszolgáltatási szervek és a birodalmi belügyminiszter, Frick megpróbálták a hatalmukat 

meggyengítő SS-t korlátozni, az SS és a Gestapo autonómiája a táborok és a védőőrizet 

területén nemhogy gyengült volna, hanem megerősödött. Himmler ugyanis akkor is 

számíthatott Hitler támogatására, amennyiben a Frick által, 1934-ben létrehozott SS-eljárást 

kiegészítő irányelv rendelkezéseibe ütköző módon járt el. Hitler egy 1936. június 17-i 

rendelettel a rendőrség vezetésének új hivatalát alkotta meg, miközben azt ezzel egyidejűleg 

az SS párthivatalával összevonta, s így Himmler végleg felülemelkedhetett Fricken. Akkor is, 

ha Himmler névlegesen Frick alárendeltje volt, ténylegesen SS-vezetőként Hitler alá 

helyezték ki. Egy másik fontos lépés volt 1939-ben, az SS biztonsági rendőrségének 

(Sicherheitspolizei – SiPo) beolvadása a biztonsági szolgálatba (Sicherheitsdienst – SD), ami 

onnantól kezdve a Birodalmi Biztonsági Főhivatal 
47

 nevet viselte.   

Himmler rendőrségi parancsokká kinevezésének napján jelentette ki, hogy az SS-szel 

együtt fellépő rendőrség feladatát a nép védelmének belülről való felépítésében látja, egy 

olyan emberöltők közötti olyan harcban, amelyben a mindent elpusztító bolsevizmus ellen 

harcolnak. „A politikai rendőrség feladata, hogy a német nép testének politikai-egészségi 

állapotát felügyelje, s hogy minden betegségi tünetet időben felismerjenek és minden pusztító 

elemet az alkalmas eszközzel eltávolítsanak. Ezeknek a feladatoknak a megvalósításához a 

rendőrségnek eszközökre van szüksége, amelyeket az új államfelfogásból vezetnek le, 

anélkül, hogy külön törvényi legitimációt kívánnának.”
48

 Ezzel a doktrínával tudta a politikai 

rendőrség a tevékenységét kiszélesíteni és Hitlernek oly módon a kezére dolgozni, hogy 

számtalan állítólagos állami- és népi ellenséget üldözött, amelyeket a Vezér a saját 

ideológiájában mint célcsoportokat határozott meg. E támogatás nélkül a politikai rendőrség 

jóval csekélyebb elnyomó kapacitással rendelkezett volna, hiszen 1933 után még egyáltalán 

nem rendelkezett jelentős pozícióval és nem volt átfogó felügyeleti lehetősége sem. 

Azok a változások, amelyek az 1933-1936 közötti időszakban a rendőrségi hatáskörök 

megváltoztatása érdekében a jogalkotásban lezajlottak, Hitler hatalomgyakorlásának módjára 

és terjedelmére alapvető jelentőséggel voltak. 1936-ban a rendőrség szervezetileg összeolvadt 

az ideológiai szempontból dinamikus pártrészleggel, az SS-szel, az igazságszolgáltatás pedig 

minden tekintetben védekező pozícióba került: elfogadta, hogy Hitler hatalma a törvény felett 

áll és hogy annak eredete kívül esik minden szokásos állami hivatalon. Nem sikerült az sem, 

hogy a védőőrizet és a koncentrációs táborok rendőrségi „felségterületét” megtörjék: így 

például nem sikerült megakadályozni azt, hogy a foglyok, közvetlenül a börtönből való 

kiszabadulásuk után ne kerüljenek újra rendőrségi őrizetbe, vagy azok, akiket felmentettek és 

akik tekintetében a rendőrség szerint túl enyhe ítélet született, ne kerüljenek ismét 

védőőrizetbe. A háború alatt ezután Hitler egyre gyakrabban avatkozott bele önkényesen a 

bírói eljárásokba. Miután 1941-ben a fanatikus nemzetiszocialista, Otto Georg Thierackot 

birodalmi igazságügyi miniszternek nevezték ki, az igazságszolgáltatás végérvényesen 

megadta magát a rendőrség előtt. Mindeközben – mint fentebb korábban már említettem - 

Hitler pozícióját, mint semmilyen formális joghoz nem kötött legmagasabb joghatóságot 

ismerte el a Birodalmi Gyűlés 1942. április 26-án. Nem szükséges részletesen elemezni, hogy 

a háború folyamán az államrendőrség hatásköre egyre kiszélesedett; a feljebb vázolt 
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történések ismeretében megállapítható, hogy ezzel egy időben Hitler személyes hatalmának 

csúcsát érte el ezekben az években, aminek következtében az 1920-as évek elején kidolgozott 

ideológiai elképzeléseit a valóságban is véghez tudta vinni. Hitler személyes akarata maga lett 

a legmagasabb szintű jogforrás, ő testesítette meg a törvényhozói hatalmat, így bár a 

Birodalmi Gyűlés ugyan megmaradt, de szerepe gyakorlatilag formálissá vált. A jog 

kiüresítése valamint a nemzetiszocialista ideológiával átitatott totális hatalmat képviselő 

politikai rendőrség kiépítése tette lehetővé Hitler világnézetének lényeges aspektusainak 

megvalósítását és hatalmának teljes kibontakozását. 

 

2.2.3 A magánjog és a büntetőjog a nemzetiszocializmusban. A Népbíróság és a 

különbíróságok szerepe 

 

A nemzetiszocialista Németország egész jogrendszerére, köztük a magánjogra is, 

általánosságban véve megállapítható, hogy a jogalkalmazást mentesítették a szigorú 

jogpozitivista törvényalkalmazástól és utat nyitottak a jogértelmezés tágabb szabadsága 

alapján „az egészséges népérzetnek”. A civiljogon alig változtattak, a magántulajdon 

alapelvét és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket nagyjából érintetlenül hagyták. A 

kulcsterület – ugyanúgy mint a Szovjetunióban - a büntetőjog lett, melyet a rendszer 

gátlástalanul felhasznált a céljai elérésére.  Ennek ellenére a régi büntetőtörvénykönyvet nem 

váltotta fel egy új nemzetiszocialista törvénykönyv,
49

 azonban 1935. június 28-án a büntető 

törvénykönyvet átfogóan módosították, amelyben a jogértelmezés alapelvének az analógia 

elvét mondta ki. Az új rendelkezés szerint a bíráknak nemcsak azt kellett vizsgálniuk, hogy a 

törvény szó szerinti magyarázata szerint egy büntetendő cselekmény áll-e fenn, hanem azt is, 

hogy egy tett a büntetőtörvény alapgondolatát vagy az „egészséges népérzéket” tekintve 

büntetést érdemel-e. Ily módon nemzetiszocialista érzelmű bírók esetében a törvények 

értelmezésére sokkal tágabb ítélkezési lehetőség nyílott, mely a nulla poena sine lege elvének 

felhígulásához vezetett. Az analógia elvének nemzetiszocialista hirdetői azonban nem tudták 

megakadályozni, hogy a pozitivista jogfogalmakkal felnőtt jogászok lényegesen kisebb 

mértékben fogadják el az új elvet, mint ahogy azt a propagandisták kívánták. Az ok abban 

keresendő, hogy sem az „egészséges népérzék”, sem „a vezér akarata”, sem a 

„nemzetiszocialista eszme” mint új jogértelmezési alapok nem voltak tisztán 

megfogalmazhatóak, továbbá jogilag sem voltak megfoghatók. Ennek következtében a régi 

jog lebontása csak részben sikerült, és teljesen új, nemzetiszocialista jogrendszert nem tudtak 

létrehozni. 

A Reichstag-tűz (1933. február 28.) után a kommunistáktól való félelem miatt 

szükségállapotot rendeltek el. A gyújtogatás jó ürügy volt, hogy a felelősnek tartott 

kommunistákat likvidálják a politikai hatalomból. Az akkor hatályos rendelkezés szerint a 

gyújtogatásért csak börtönbüntetés kiszabása volt lehetséges. Frick követelt egy ún. „Lex van 

der Lubbe” megalkotását, amellyel lehetővé tették a halálbüntetés visszaható hatállyal való 

végrehajtását is. Ezt a törvényt a nulla poena sine lege elvét felrúgva, rövid időn belül, 

március 29-én megalkották. A birodalmi elnök és a birodalmi igazságügyi miniszter 

                                                 
49

 Előkészületek azonban voltak 1935-ben, aminek következtében egy bűncselekmény elkövetésének szándékát 

is büntetni rendelték volna, ezt a javaslatot azonban elvetették.  KERSHAW Ian: Hitlers Macht. Das Profil der NS-

Herrschaft. Deutscher Taschenbuch Verlag, München. 1992. 107.o. 



18 

 

tiltakoztak a törvény ellen, Hitlernek ezért engednie kellett a bírósági eljárás lefolytatását.  Az 

igazságszolgáltatás képviselői tehát kompromisszumot kötöttek: egy jogi alapelvet ugyan 

felfüggesztettek, de az igazságszolgáltatás „sikeresen védte meg a saját hatáskörét”. A 

későbbiekben az igazságszolgáltatás részéről még sok hasonló „alkalmazkodás” követte e 

példát.  

A Reichstag-tűz pere után – miután négy vádlottat szabadlábra helyeztek – remek 

lehetőséget láttak abban, hogy egy új, hazaárulási ügyekben eljáró különbíróság 

létrehozásának szükségességét kihirdessék. Az 1934. árpilis 24-én létrehozott törvény a 

büntetőjog és a büntető eljárási jog módosításairól a Népbíróság hatáskörébe utalta a 

hazaárulási ügyeket, létrehozva ezzel az új bíróságot. 1936-tól többek között például a 

védelmi eszközök megrongálása, 1941-től a kémkedés, a véderő nyilvános bomlasztása, és 

katonai szolgálat megtagadásának elbírálása is e bíróság hatáskörébe került. A politikai 

ügyekben való ítélkezésre három bíróból álló, esküdtszék nélküli Külön Bíróságot is 

létrehoztak. Ezekkel az ítéletekkel szemben nem volt fellebbezési lehetőség és így a náci 

zsarnokság elsőszámú eszközévé lett a Népbíróság, különösen 1942-től, a bíróságot elnöklő 

Roland Freisler idejében váltak hírhedtté kegyetlenségeikről. Már kezdetektől fogva nemcsak 

engedélyezték a nemzetiszocialisták, hanem kifejezetten hirdették, hogy a Népbíróságot mint 

politikai hatalmi intézményt kívánják létrehozni és alkalmazni: olyan ítéletek létrehozása volt 

szükséges, amelyek nemzetiszocialista szempontból kielégítőek. A hazaárulás lett a 

legsúlyosabb politikai bűntett, és e cselekmény elbírálásának átruházása a Népbíróságra azt a 

célt szolgálta, hogy a politikai ellenfeleket lekapcsolják. A Népbíróság kezdetétől fogva 

fennállásának végéig egy nemzetiszocialista „bíróság” volt: a hivatásos bírákat és az 

ügyészeket a gondolkodásmódjuk alapján választották ki, a tiszteletbeli bírákat pedig a 

Birodalmi Igazságügyi Minisztérium vagy az SS emberei alkották. Az először három, később 

hat szenátusban két hivatásos és három tiszteletbeli bíró ülnökölt, így biztosítva azt, hogy a 

„népérzék” minden esetben ellenőrzés alatt tartsa a jogi gondolkodást. Annak érdekében, 

hogy a nemzetiszocialista gondolkodásmódnak nem megfelelő ítélet létrehozásának 

mindenféle kockázatát elkerüljék, minden szenátushoz több bírát rendeltek ki, mint amennyi a 

teljes összetételhez szükséges volt. Így az elnök minden egyes alkalomkor a szenátus 

összetételét maga választotta meg és akár az eljárás alatt az egyes bírákat is lecserélhette.
50

 

Egy további fontos rendelet, melyet a birodalmi elnök szükségrendelet alkotási 

jogkörének segítségével alkottak meg, az összes olyan bűntett eltörlését szabályozta, amelyet 

a „német nép nemzeti felemelkedésének harcában” követtek el.
51

 Ennek következményeként 

minden olyan büntetést elengedtek, amelyet nemzetiszocialisták által elkövetett politikai 

vétségek vagy bűntettek miatt szabtak ki, továbbá szabályozták, hogy az új kormány felé 

intézett szóbeli kritika is fogház-, vagy börtönbüntetés kiszabását vonja maga után.
52
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A „német nép elárulásáról és hazaárulási üzelmek”-ről szóló büntető törvénykönyvbeli 

rendelkezés alapján messzemenőleg kiterjesztették a hazaárulás fogalmát, a büntetést 

szigorították, és az igazságszolgáltatás bűnüldözését a birodalmi kormány által jobban 

befolyásolható eljárásban rögzítették.
53

  

A büntetőjog anyagi jogi szigorításával egyidejűleg létrehozták az eljárásjogilag és 

szervezetileg is a politikai bűnüldözés kivételes igazságszolgáltatási szervezetét, a 

különbíróságokat. Minden tartományi ítélőszék mellett szervezni kellett egy különbíróságot, 

amelynek hatásköre a február 28-i rendelet, a Heimtücke-törvény, a népkártevők elleni 

rendelet, a különleges rádiós eljárásáról szóló rendelet rendelkezéseibe ütköző cselekmények 

elbírálására terjedt ki. A különleges rádiós eljárásokról szóló rendeletben például fegyház-, 

vagy különösen súlyos esetben halálbüntetéssel büntették azt, aki szándékosan külföldi 

rádióállomásokat hallgatott. Ezt azzal magyarázták, hogy a modern háborúban az ellenfél 

nemcsak katonai eszközökkel harcol, hanem olyan eszközökkel is, amely a népet lelkileg 

befolyásolja, felőrli, s egyik ilyen eszköz a rádió. A népkártevők elleni rendelet elsősorban a 

fosztogatókra vonatkozott és ennek elkövetőjét halálbüntetéssel rendelte büntetni. 

 A különbíróságok eljárása a rendes büntető eljárásokhoz képest nagy mértékben 

leegyszerűsödött és lerövidült: 1940 után a keresetlevél bíróságra érkezését követő két héten 

belülre kellett kitűzni a főtárgyalás időpontját. Ugyanez vonatkozott a hazaárulás ügyeinek 

elbírálására létrehozott Népbíróság eljárására is. A kollegialitás elve helyett az elnök - aki két 

ülnökkel együtt ítélkezett - helyzete jóval erősödött az eljárás megnyitására és a bizonyítási 

eljárás lefolytatására vonatkozóan. A bírósági vizsgálati szakasz megszüntetésével és az 

indítványozási lehetőségek szűkítésével pedig egy gyorsított eljárást hoztak létre. Egy 1938. 

november 20-án kelt rendelet pedig az addig csak politikai bűncselekmények elkövetése ellen 

eljáró különbíróság hatáskörét kibővítette a nem politikai bűncselekmények elbírálására is.  E 

szerint részben az emberölés, vagy a tulajdon-és okmányiratokkal kapcsolatos 

bűncselekményeket is a különbíróságok bírálták el. 

Egy 1933-ban kiadott német statisztikai évkönyv kimutatta az új politikai tartalmú 

büntetőrendeletek hatásait: míg 1932-ben csupán 268 személlyel szemben indult eljárás 

hazaárulás miatt, 1933-ban már közel 1700 ember ítéltek el jogerősen emiatt. Ami a 

halálbüntetések számát illette, a Birodalmi Igazságügyi Minisztérium által vezetett statisztika 

szerint az egész birodalomra kivetítve, a halálbüntetést kiszabó ítéletek száma 1938-ban 

csupán 28 volt, 1939-ben már 220, míg a csúcspont az 1944-es esztendő volt, 4438 halálos 

ítélettel.
54

 

1938/39-ben számtalan, az igazságszolgáltatás elleni támadást és a bírósági határozatok 

elleni szisztematikus rohamot alkalmaztak a nemzetiszocialista sajtó részéről,
55

 s csak a 

világháború kezdetével történt meg az erőteljes radikalizálódás is a jog és igazságszolgáltatás 

területén. A háború különös körülményei és a német katonaáldozatok miatt számtalan katonai 
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büntetőrendelkezést léptettek életbe,
56

 amelyek addig nem szokásos mennyiségű 

halálbüntetéssel fenyegető szankciót tartalmaztak. A nürnbergi perek lefolytatása során 

állapították meg, hogy míg 1933 előtt mindösszesen három büntetőjogi tényállásban volt 

fellelhető a halálbüntetés, mint szankció, addig ez a szám 1944-ben 46-ra emelkedett. 1939. 

szeptember 1-jén hatályba lépett a büntető eljárás egyszerűsítéséről szóló rendelet: ez még 

tovább szélesítette a különbíróságok hatáskörét, megengedte új különbíróságok létrehozatalát, 

és szűkítette a védelem alkalmazásának lehetőségét. 1939. szeptember 16-án az általános 

büntetőeljárás, a katonai büntetőeljárás és a büntető törvénykönyv rendelkezéseinek 

megváltoztatásáról szóló törvény létrehozásával lehetőség került egy „különleges vétó” 

alkalmazására. Ezzel egy olyan lehetőséget biztosítottak, aminek következtében azok a 

jogerős ítéletek, amelyeket nem tartottak elég szigorúnak, a Birodalmi Bíróság által 

felfüggeszthető volt, és e bíróság egy külön büntetőszenátusában lefolytatott új tárgyalás 

előírását tette lehetővé. Későbbi különleges büntetőrendelkezések, mint például a hírhedt, 

1941-es rendelet a „zsidók és lengyelek elleni büntetőjogi védelemről a csatolt területeken” 

tovább súlyosbította a büntetéseket és az igazságszolgáltatást már csak a nemkívánatos 

népcsoportok elleni harc eszközeként használták fel. 

Hitler a háború éveiben még inkább a jogászság ellen fordult, kártevőknek és bűnözőknek 

nevezve őket, és amikor Gürtner birodalmi igazságügy miniszter 1941-ben elhunyt, Hitler 

számára eljött az ideje az igazságszolgáltatás nyilvános megalázásának. 1942. augusztusában 

az addigi népbírósági elnököt, Thierackot nevezte ki Hitler a birodalmi igazságügy 

miniszternek: Hitler rendeletben biztosította a különleges meghatalmazását, melyben 

megbízta és felhatalmazta Thierackot, hogy gondoskodjon a nemzetiszocialista jogvédelem 

felépítéséről és biztosította, hogy az ahhoz szükséges minden eszközt felhasználhat, illetve a 

fennálló jogtól is eltérhet.
57

 Thierack hivatalba lépése és ezzel egyidejűleg Rudolf Freisler 

kinevezése a Népbíróság elnökének az igazságszolgáltatás kiárusításának legutolsó, extrém 

szakaszához vezetett. 

A Népbíróság első szenátusát elnöklő Freislert 1942. augusztus 20-án nevezte ki Hitler, 

és két és fél évig látta el az elnöki teendőket: ez alatt bebizonyosodott, hogy a Népbíróság 

nem több, mint a nemzetiszocialista rezsim terrorjának elsődleges intézménye. 1942-1944 

között a Népbíróság által kiszabott halálbüntetések 40-50%-ának végrehajtását rendelte el a 

szenátus. Az elítélt terheltek száma az 1934-es 480-hoz képest tíz év alatt megtízszereződött, 

és a terror csúcsának évében a vádlottak felét, közel 2100 személyt ítéltek halálra.
58

 

1937-ben, a közszolgálatról szóló törvény alapján Hitler az ügyészeket politikai 

hivatalnokokká tettette, akik bármikor nyugállományba voltak helyezhetők, vagy bármikor 

visszahívhatók voltak. Ehhez tartozott az is, hogy az eljárások során az ügyészség jogai és 

hatásköre a terhelttel szemben jelentősen növekedtek, elsősorban a különbírósági eljárásokban 

és a világháború után a büntető eljárás egyszerűsödése keretében a rendes bíróságokon is. 

A nemzetiszocialisták a hatalmuk megszilárdítása érdekében tett törvények megalkotása 

után jogi úton is hozzáláttak a fajelméletükben megfogalmazott „új rend” megteremtéséhez, 

melynek célja az volt, hogy a „történelmi idők kezdetétől létező magas rendű fajt 
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visszahelyezzék jogaiba.”
59

 Ennek eredménye a nemzetiszocialisták által kimunkált nürnbergi 

törvények lettek, amelyek faji alapon vonták meg az állampolgárok egy részétől az 

állampolgári jogaikat. A „birodalmi zászlóról” szóló törvényt, valamint a „birodalmi 

polgárságról” szóló törvényt, továbbá a „német vér és a német becsület védelméről”, illetve a 

„kevert vérűekről” szóló törvényt 1935-ben fogadták el. Ezek szerint zsidó nem lehetett a 

birodalom polgára, őket kizárta a politikai jog gyakorlásából és megtiltotta számukra a 

közhivatal viselését. Ezzel a rasszista diszkrimináció jogi legitimációt nyert a 

nemzetiszocialista Németországban. A zsidók ellen irányuló belső terror ezek után mind 

eszközeiben, mind alkalmazásának intenzitásában egyre kiterjedtebb és radikálisabb lett, 1942 

után pedig féktelenné vált.
60

 

 

2.2.4. A bírósági levelek 

 

A II. világháború éveiben az igazságszolgáltatás átszervezésének egyik legismertebb 

eszköze a bírói levelek bevezetése volt, amelyekből 1942. októberétől 1944. decemberéig 

összesen huszonegyet adott ki a Birodalmi Igazságügyi Minisztérium. A bírósági levelek célja 

az volt, hogy különösen érdekes döntéseket feldolgozzanak, és minisztériumi állásfoglalással 

lássák el őket annak érdekében, hogy a bírákat nemzetiszocialista ítélkezési gyakorlathoz 

vezessék és az ítélkezési gyakorlatot egységesítsék. A bírói levelek nem közvetlen 

utasításokat tartalmaztak, hanem inkább iránymutatásokat adtak, s nemcsak 

nemzetiszocialista értelemben „elismerésre méltó” hanem „népellenes” ítéleteket is 

nyilvánosságra hoztak. 1944-ben már nemcsak az egyes ítéletek Minisztériumhoz való 

elküldését várták el a bíróságoktól, hanem mellé rövid beszámolókat is azokról a kérdésekről, 

amelyekben a gyakorlat „irányítási szükségletet” igényelt. Bár hangsúlyt fektettek rá, hogy ne 

csak büntetőjogi, hanem magánjogi határozatokat és egyéb döntéseket is feldolgozzanak, de a 

büntetőjog súlya minden mással szemben itt is egyértelmű, mert nagyrészt büntetőjogi 

határozatokat tartalmaztak a levelek, és ráadásul minden egyéb más határozattal együtt, a 

minisztérium büntetőjogi osztályán hozták létre a bírósági leveleket. A bíróságok mellett az 

ügyészségeket is informálták a bírói levelekről. Az ügyvédek
61

 és a büntetés végrehajtási 

hivatalnokok nem szerezhettek róluk tudomást, és általánosságban véve az államapparátuson 

kívül is titokban kellett maradniuk. A bírói leveleket a legtöbben pozitívan fogadták és úgy 

vélték, hogy ez a bíróság helyzetének erősödéséhez vezet, mert azt a látszatot keltette, hogy 

csupán közlésekről van szó, nem pedig utasításokról. Ezt erősítette meg Thierack is, aki azt 

állította, hogy a bírósági levelek által az igazságszolgáltatás mentesül a hatalomnak a 

bíróságba való közvetlen utasítása alól. Mások, főleg az idősebb bírák azonban a bírói 

függetlenségbe való beavatkozásnak tekintették a bírói leveleket és élesen kritizálták azokat.
62

 

A nemzetiszocialista diktatúra megszilárdítása érdekében tehát jelentős változásokon 

ment keresztül a jogrendszer a hatalomra jutás utáni években, elsősorban a közigazgatás és a 

büntetőjog területén. A jogi normák fontosságát felváltotta a Vezér akarata, amely minden 
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jogi norma felett állt. A Népbíróság és a különbíróságok működése a politika kiszolgálásának 

eszközei voltak: a nemzetiszocializmus radikalizmusának féktelensége a jog területét is 

áthatotta. 

 

Záró gondolatok 

 

Mindkét rendszer gyökeresen felszámolta az adott állam uralkodó jogi, politikai és 

erkölcsi értékrendszerét. Elvetettek minden demokratikus jogintézményt, elvetették a 

jogegyenlőséget és a szabadságjogokat, és egyszemélyi diktatúrát vezettek be. A jogszabályok 

az egyetlen párt akaratának alávetett iránymutatásokká váltak, a végrehajtás csakis a rezsim 

akaratát és nem a törvények előírásait követte. Fontos jellemző volt e rendszerekre a párt és 

állam összefonódása, illetve a személyi kultusz megteremtése és eluralkodása is.  

Kutatásom első részében igyekeztem röviden bemutatni Sztálin és Hitler 

hatalomgyakorlási módszereit, és megpróbáltam feltárni néhány személyiségükre vonatkozó 

jellemzőt is. Sztálint abból a szempontból mutattam be, hogy hogyan alakította ki az 1920-as 

évek közepétől korlátlan hatalmát, felhasználva a terror legkíméletlenebb eszközeit. Hitlert 

mint az egész nemzetiszocialista mozgalom vezéreként mutattam be, aki maga alkotta meg, 

majd a rendszer féktelen radikalizálódásával maga döntötte romba a rendszert. Hitler és 

Sztálin hatalomgyakorlását, személyiségüknek vonásait nemcsak történészek, hanem 

szociológusok, korabeli írók és gondolkodók szemszögéből is jellemeztem.  

Sztálin a párt teremtménye volt, abból nőtt ki, eszméjét eleinte ráerőltették a marxizmus-

leninizmus elméleteire, míg Hitler maga volt a mozgalom, az ő gondolatai köré alakították ki 

az egész nemzetiszocialista nézetrendszert. Sztálin a hatalmat minden pozíció magához 

ragadásával gyakorolta, Hitler ezzel szemben arra törekedett, hogy minél kevesebb 

adminisztratív feladatot kelljen ellátnia, népét saját személyisége, vezetői és retorikai 

képességei, elhivatottsága által tette feltétlen követőjévé. A két diktátor közötti  legfontosabb 

hasonlóság az abszolút egyeduralkodás mellett mindkettejük egyre elhatalmasodó 

realitásérzék-vesztése volt. Mindkét totalitárius rendszer sajátosságai miatt predesztinálva volt 

a bukásra. 
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