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AZ ELÖLJÁRÓ PARANCSA MINT BÜNTETHET ŐSÉGI AKADÁLY  

A MAGYAR BÜNTET ŐJOGBAN 
 

SÁNTHA FERENC∗ 
 
Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az elöljáró parancsa néven ismert büntethetőségi akadály jel-
lemzőit a magyar büntetőjogban. A Bevezetést követő első négy részben a hazai jogtörténeti fejlődés 
bemutatásra kerül sor, majd a hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezését elemzi a 
szerző. Végül az elöljáró parancsa jogi természetével kapcsolatos dogmatikai kérdésekbe is bepillan-
tást nyerhetünk. 
Kulcsszavak: az elöljáró parancsa, parancsra elkövetett bűncselekmény, büntethetőségi akadályok. 
 
The aim of the paper is to examine the superior order (obedience to a superior order) as a ground for 
excluding criminal responsibility in Hungarian criminal law. After an Introduction in the first four 
part a detailed historical background is outlined. In the fifth the existed Hungarian legislation in the 
Criminal Code is introduced. The final part is devoted to examine the legal nature and the related 
dogmatic questions of superior orders. 
Keywords: superior order, ground for excluding criminal responsibility, Hungarian criminal law. 
 
1. Bevezetés 
 
A parancsra elkövetett bűncselekményért való felelősség magában foglalja egyrészt a kato-
na (alárendelt) oldalán a „parancsra tettem” kifejezés formájában megjelenő hivatkozást, 
illetve ebből eredően egy sajátos büntethetőségi akadály, illetve a büntetés kiszabása köré-
ben figyelembe vehető enyhítő körülmény kérdéskörét, másrészt az elöljáró (parancsnok) 
felelősségét az alárendelt által elkövetett bűncselekményért.  

Az elöljáró felelősségének ugyanakkor két vetülete is létezik: (1) A klasszikus elöljárói 
felelősség, amikor az elöljáró tettesként felel a jogellenes parancs alapján az alárendelt által 
elkövetett bűncselekményért; (2) A speciális elöljárói felelősség. Utóbbi jogintézmény lé-
nyege, hogy ebben az esetben a parancsnok a bűncselekmény elkövetésében sem tettesként, 
sem részesként nem vesz részt, annak elkövetésére kifejezett parancsot sem ad. Felelősségét 
egyrészt az alárendelt által elkövetett bűncselekményről való tudomás, illetve ennek elvár-
hatósága, másrészt a bűncselekmény megakadályozásának vagy megbüntetésének elmu-
lasztása alapozza meg.1 Ez utóbbi sajátos felelősségi forma ez idáig csupán a nemzetközi 
büntetőjogban létezett, az új Btk. azonban az emberiesség elleni bűncselekményekkel ösz-
szefüggésben a hazai büntetőjogban is meghonosítja a katonai parancsnok, illetve katonai 
parancsnokként ténylegesen eljáró személy speciális büntetőjogi felelősségét.2 
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1 A kérdéskörről lásd részletesen SÁNTHA Ferenc: Parancsnokok, elöljárók felelőssége a nemzetközi 
büntetőjogban, in: Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban (szerk.: KIRS Eszter), 
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Jelen rövid tanulmány azonban nem a parancsnok, hanem a parancsot végrehajtó katona 
felelősségével foglalkozik, egészen pontosan arról a szituációról lesz szó, amikor a katona 
az elöljárója olyan formailag szabályos parancsát teljesíti, amellyel bűncselekményt valósít 
meg. 

Elöljáróban célszerű utalni arra a közismert tényre, hogy a katonai életviszonyokban 
szigorú alá-fölérendeltségi rendszer érvényesül. A katonaság, illetve az egyéb fegyveres 
testületek működésének egész mechanizmusa túlnyomórészt az elöljárók szolgálati paran-
csán alapul. A katonai rend és fegyelem egyik legfontosabb tartópillére és biztosítéka a pa-
rancs, illetve a parancs iránti engedelmesség. Az alá- és fölérendeltségi viszonyok között 
általában megengedhetetlen, hogy az alárendelt mérlegeljen, vagyis fő szabály szerint köte-
les a kapott parancsot végrehajtani.3 Gábor Gyula szavaival élve „a katonai fegyelem köve-
telménye az engedelmesség. A katonai parancs fölött meditálni nem szabad”.4 

Az alárendelt engedelmességi kötelezettségét egyértelműen erősíti az a tény, hogy már a 
legrégebbi korok óta – általában súlyos – büntetéssel fenyegették a parancs iránti engedet-
lenséget.5 A kérdés témánk szempontjából nyilván úgy merül fel, hogy meddig terjed az 
alárendelt engedelmességi kötelessége. Engedelmeskednie kell-e a büntetőjog-ellenes pa-
rancsnak is, avagy azt meg kell tagadnia, illetve milyen esetekben, milyen körülmények 
között lehet tőle elvárni a parancs megtagadását.6 

A parancs büntetőjogi következményeivel, illetve a jogellenes parancsot végrehajtó alá-
rendelt felelősségével kapcsolatban – a nemzetközi büntetőjog szakirodalmában – több el-
mélet alakult ki: 

A felettes kizárólagos felelősségének elmélete szerint az engedelmesség feltétlen kötele-
zettség, az elöljáró parancsa törvény, így ha a katona az elöljárója parancsára bűncselek-
ményt követ el, az elöljárót kell felelősségre vonni, a katonát azonban nem. Ebből követke-
zik, hogy az elöljáró parancsa minden esetben kizárja az alárendelt büntetőjogi felelőssé-
gét.7 

E felfogás a kritikák szerint aláássa a katonaság fegyelmét, ez a típusú „vak engedel-
messég” a katona ítélőképességének, értelmének teljes figyelmen kívül hagyását jelenti. Az 
elöljárót pedig szinte korlátlan hatalom birtokosává teszi, amely súlyos visszaélésekre adhat 
lehetőséget.8 

                                                 
3 HAUTZINGER Zoltán: A katonai büntetőjog rendszere, a katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai, 
Doktori Értekezés, 2010, 112. 
http://doktori-iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Vedes/hautzinger/Hautzinger_ertekezes_nyilv.pdf 
(Látogatva: 2014. május 25.) 
4 GÁBOR Gyula: A szerb katonai büntető törvénykönyv, Budapest, 1902, 42.  
5 Így a római jogban (a Digesta alapján) háború idején parancsmegtagadás esetén a katona halállal 
volt büntetendő. Lásd VINCZE Miklós: A katonai büntetőjog kétezer éves tükre (De re militari), Ügyé-
szek Lapja 2006/6, 51. 
6 E kérdés már a római jogban is felmerült, lásd SÁRY Pál: A büntethetőségi akadályok római jogi 
gyökerei. Jogtudományi Közlöny 1999/12, 535; UŐ.: Előadások a római büntetőjog köréből. Miskolci 
Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2011, 23–24. 
7 HERCZEG István: A felsőbb parancs szerepe a nemzetközi büntetőjogban, Jogtudományi Közlöny 
1968/7–8. 379.  
8 SCHULTHEISZ Emil: A bűncselekmény elkövetésére irányuló katonai parancs, in: Büntetőjogi tanul-
mányok Angyal Pál születése 60-ik és jogtanári működése 35-ik évfordulójának emlékére, Budapest, 
1933, 200. 
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Az abszolút felelősség elmélete szerint a jogellenes parancs végrehajtóját ugyanúgy kell 
büntetni, mint a parancsot kiadó elöljárót, vagyis a parancsra történő hivatkozás felelőssé-
get kizáró okot sohasem képezhet.  

Ennek a megoldásnak a hibájaként azt rója fel a szakirodalom, hogy nem veszi figye-
lembe a jogellenes parancsot kapó alárendelt dilemmáját, amelynek lényege: ha teljesíti a 
bűnös parancsot, később a bíróság ezért a megvalósított bűncselekményért felelősségre fog-
ja vonni, ha azonban megtagadja, azonnali – sok esetben – igen súlyos retorzióval kell szá-
molnia.9 

A személyes tudomás elmélete és a nyilvánvaló jogellenesség elmélete egyfajta középút 
a korábbi két, szélsőségesnek tekinthető megoldás között. Ennek lényege szerint a paran-
csot végrehajtó katona akkor felelős, ha ő maga tisztában volt a parancs jogellenességével, 
avagy ennek hiányában is, ha a parancs nyilvánvalóan, világosan jogellenes volt.  

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a hatályos hazai szabályozás és a vonatkozó bírói 
gyakorlat láthatóan ez utóbbi megoldást követi. Ennek bemutatatását megelőzően azonban 
érdemes röviden megvizsgálni a jogintézménnyel kapcsolatos magyar jogtörténeti fejlődést. 

 
2. A parancsra elkövetett bűncselekményért való felelősség az 1930. évi II. tc. megal-
kotását megelőzően 
 
E korszakon belül a vizsgálódásunkat célszerű érdemben a XIX. század közepétől kezdeni, 
egyrészt abból az okból, hogy a Magyarországon is érvényes osztrák katonai Btk. külön 
rendelkezésben foglalkozott az elöljáró parancsával, másrészt a magyar büntetőjogi szak-
irodalomban is a század végén jelennek meg az első, kifejezetten a katonai büntetőjog kér-
déseivel foglalkozó tanulmányok.  

A teljesség kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy a jogintézmény nyomait a magyar 
jogtudományban korábban is megtaláljuk. Így Vuchetich Mátyás 1819-ben A magyar bün-
tetőjog rendszere c. munkájában így ír: „Ha valakinek parancsot adtak és a parancs teljesí-
téséről szabadon dönthetett, teljes felelősséggel tartozik. Ha azonban ez a szabadság korlá-
tozva volt, nevezetesen, ha a parancshoz erőszak, fenyegetés is kötődött, a parancsot fogadó 
annyiért felelős, amennyit parancsra cselekedett.” Ilyen esetben a parancsra történő elköve-
tés enyhítő körülmény, „minél nagyobb a parancskiadó tekintélye, minél nagyobb volt an-
nak a súlya, (…) annál enyhébb a büntetés”.10 Szlemenics Pál Magyar fenyítő törvény-
könyvében tömören úgy fogalmaz, hogy enyhítő körülmény az „elöljáró parancsolata, ha 
nagy fenyegetőzéssel volt egybekapcsolva”.11 Említést érdemel továbbá, hogy az 1843. évi 
büntető anyagi jogi javaslat a parancsra elkövetett cselekvés tényét szintén a tételesen rög-
zített enyhítő körülmények között sorolja fel. 

A témával összefüggésben keletkezett jogforrások közül az 1855. évi osztrák katonai 
Btk. két rendelkezése érdemel figyelmet. A 8. § szerint „Elöljáró parancsa valamely bűntett, 
vagy vétség betudása alól ki nem ment, ha a törvény arra nézve kivételt kifejezetten meg 
nem állapít”. A másik a 158. §: „Valamely parancsnak nem teljesítése az alárendeltnek füg-
gelemsértés gyanánt nem számítható be, (…) b) ha a parancsnak tárgyát oly cselekmény 
vagy mulasztás képezi, amely nyilván bűntettnek vagy vétségnek ismerhető fel.”12 

                                                 
9 HERCZEG: i. m. 380. 
10 VUCHETICH Mátyás: A magyar büntetőjog rendszere, I. könyv, Magyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó, Budapest, 2010, 203. 
11 SZLEMENICS Pál: Magyar fenyítő törvénykönyve, Pest, 1872, 110. 
12 GÁBOR: i. m. 43. 
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A hivatkozott rendelkezésekből levonható az a következtetés, hogy fő szabály szerint az 
elöljáró parancsa a büntetőjogi felelősségre vonás alól nem mentesít. E szabály alól kivé-
telt egyrészt törvény állapíthat meg. A szakirodalom szerint ilyen kivétel volt például a 
fosztogatás háborúban, amikor kizárólag a parancsnokot kellett felelősségre vonni. Más-
részt ha az alárendelt a parancs végrehajtásával nyilvánvalóan bűncselekményt valósítana 
meg, akkor a parancs megtagadása nem minősül függelemsértésnek, sőt e rendelkezéssel 
kapcsolatban a korabeli szolgálati szabályzat előírta, hogy az engedelmességet meg is kell 
tagadni.13 

Levonható tehát az a következtetés, hogy a katona a jogellenes parancs végrehajtása 
esetén – kivételesen – csak akkor mentesül a felelősség alól, ha nem volt nyilvánvaló, va-
gyis nem volt teljesen egyértelmű a parancs jogellenessége. Gábor Gyula mutat rá arra a 
tényre, hogy a fenti szabályozás pontosan ellentétes volt a korabeli külföldi megoldásokkal, 
amelyek szerint a fő szabály a parancsot kiadó elöljáró felelőssége és kivétel az alárendelt 
büntetendősége. „Nálunk fordítva van” – mondja, „nálunk a tettes, ha parancsot teljesített 
is, bűnös – ez a szabály. Kivétel, ha nem lehetett felismerni, hogy a parancs büntetendő 
cselekmény teljesítésére czéloz.”14 

A fenti szabályozást a hazai büntető jogtudomány számos kiemelkedő képviselője is – 
bár meglehetősen szűkszavúan – kommentálta. Így például Pauler Tivadar megjegyzi, 
hogy „a felsőbbség parancsa oly psychikai kényszert rendszerint nem foglal magába, hogy 
a beszámítást kizárhatná; de ha az illetékes felsőbbségtől a törvényes alakszerűségek meg-
tartásával adatott, gyakran tévedést szül, és annál fogva az engedelmeskedőt büntetlenné 
teszi”.15 Később Angyal Pál szintén a tévedés szerepét hangsúlyozza: álláspontja szerint 
pedig a nem jogszerű parancs teljesítéseként elkövetett bűncselekmény a jogellenességét 
nem veszíti el. A parancs teljesítője adott esetben a bűnösség hiánya címén nem büntethető 
akkor, ha a parancs jogszerűsége körül tévedésben volt, vagyis ha a parancs jogszerűsége 
tárgyában megállapítható képzethiány vagy hamis képzet lehetetlenné tette, hogy cselek-
ményének kötelességellenességét felismerje.16 

 
3. A parancsra elkövetett bűncselekményért való felelősség az 1930. évi II. törvényben 
 
A katonai büntető törvénykönyvről szóló 1930. évi II. tc. (Ktbtk.) 38. § (1) bekezdése sze-
rint „nem számítható be a cselekmény annak, aki az elöljárójának vagy felettes hatóságának 
szolgálati parancsa folytán abban a meggyőződésben követi el, hogy arra kötelezve van”. 

A fenti törvényhely a korabeli szolgálati szabályzat 66. §-ára figyelemmel értelmezen-
dő, amely kimondta, hogy ha az alárendelt előtt világos és nyilvánvaló volt, hogy a parancs 
bűncselekmény elkövetésére vonatkozik, akkor az engedelmességet meg tagadni.17 Az ilyen 
parancs tehát nem kötelezi az alárendeltet. Ezzel összefüggésben két dolog érdemel figyel-
met: 

− Ha az alárendelt mégis tévesen úgy gondolta, hogy a parancs kötelezi, vagyis szá-
mára nem volt világos és nyilvánvaló a parancs jogellenessége, akkor tévedése foly-
tán nem büntethető; 

                                                 
13 GÁBOR: i. m. 43. 
14 GÁBOR: i. m. 44. 
15 PAULER Tivadar: Büntetőjogtan, I. kötet, Pest, 1864, 242. 
16 ANGYAL Pál: A magyar büntetőjog tankönyve, I. kötet, 1920, 425. 
17 HELLER Erik: A magyar büntetőjog általános tanai, Budapest, 1945, 109. 
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− A hivatkozott rendelkezésekből az tűnik ki, hogy abban a kérdésben, vajon a jogel-
lenesség világos és nyilvánvaló volt, az alárendelt tudata a kiindulópont: az ő szá-
mára világos és nyilvánvaló volt-e. Ennek eldöntése során pedig nyilvánvalóan nem 
mellőzhető az alárendelt szubjektív tulajdonságainak vizsgálata. 

A Ktbtk. fenti rendelkezését kommentálva 1933-ban írt tanulmányában Schultheisz Erik 
arra a következtetésre jut, hogy a törvény a tévedés egy sajátos esetét írja körül, a felelősség 
alóli mentességet alanyi mozzanatra, az ő meggyőződésére alapítja.18 Heller Erik 1945-ben 
kiadott tankönyvében megállapítja, hogy a cselekmény parancsolt volta nem zárja ki a jog-
ellenességet, a parancsnak engedelmeskedő azonban mentesülhet a felelősség alól azon az 
alapon, hogy a parancs kötelező erejéről tévesen volt meggyőződve, s ekként tévedése ki-
zárja az alanyi bűnösségét.19 

A Ktbtk. vonatkozó rendelkezését értékelve Kardos Sándor mutat rá, hogy annak meg-
alkotását igazságossági, illetve célszerűségi szempontok is indokolták: ilyen rendelkezéssel 
lehetett gátat vetni annak, hogy az alárendeltek az engedelmességet a parancs jogszerűsége 
iránt táplált puszta kétely alapján megtagadják, és csak ilyen rendelkezéssel volt biztosítha-
tó az eredményes katonai működés alapfeltételét jelentő feltétlen engedelmesség.20 

 
4. Az 1950-es évek eleje az 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséig 
 
E korszak az 1948. évi LXII. törvény (Ktbtk.) hatálybalépésétől, illetve a Btá. hatálybalépé-
sétől kezdődik. Egyik jogforrás sem említi a felelősséget kizáró okok között a parancs telje-
sítését. A korabeli szakirodalom szerint21 általános szabályként állapítható meg, hogy ha a 
parancs bűnös cél elérésére irányult, a parancsot adót kell felelősségre vonni, míg a parancs 
végrehajtója a cselekményért nem büntethető. Megváltozik azonban a helyzet, ha a parancs 
világosan és felismerhetően bűnös cél elérését szolgálja, bűncselekmény elkövetésére irá-
nyul, és annak teljesítése ellentétben áll a fegyveres testület érdekeivel. Az ilyen nyilvánva-
lóan bűnös parancsot az alárendelt nem hajthatja végre, mert végrehajtása esetén azért maga 
is felelősséggel tartozik. 

Egy rövid következtetés a fentiekből levonható, nevezetesen a fő szabály-kivétel koráb-
ban is említett kérdésével összefüggésben. Itt már az a felfogás látszik megerősödni, amely 
szerint az alárendelt általában nem büntethető a parancsra elkövetett bűncselekményért, és 
kivételként jelenik meg az az eset, amikor felelősségre kell vonni. 

Az 1961. évi Btk. a katonákra vonatkozó külön rendelkezések között büntethetőséget 
kizáró okként szabályozta a szolgálati parancs teljesítését.22 A fő szabály szintén a katona 
felelősségének a kizárása. A törvényhez írt kommentár szerint a parancs teljesítésének a 
megtagadása csak abban az esetben várható el a katonától, ha annak jogellenessége világo-
san felismerhető; annak megtagadásához tehát nem hosszas mérlegelés, fontolgatás, vizsgá-

                                                 
18 SCHULTHEISZ: i. m. 201–202. 
19 HELLER: i. m. 109. 
20 KARDOS Sándor: Az első magyar katonai büntető törvénykönyv, in: Tanulmányok Dr. Dr. H. C. 
Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére, Bűnügyi Tudományi Közlemények 8, 
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007, 101. 
21 KOVÁCS Zoltán (szerk.): A katonai büntetőjog kézikönyve, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1958, 67. 
22 Lásd a törvény 104. §-át: „(1) Nem büntethető a katona azért a cselekményért, amellyel elöljárója 
szolgálati parancsát teljesítette. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a katona tudta, hogy a parancs 
végrehajtásával bűntettet valósít meg. 
(2) (…) az alárendelt büntetése pedig – büntethetősége esetén – korlátlanul enyhíthető.” 



Sántha Ferenc 318 

lódás után juthat el. Új elem viszont az alárendelt büntetése korlátlan enyhítésének lehető-
sége. Az elöljáró személye iránti feltétlen bizalom az alárendeltben, az elöljárótól való füg-
gő viszony és a parancs iránti engedetlenség súlyos büntetőjogi következményei tették in-
dokolttá, hogy a törvény biztosítja a korlátlan enyhítés lehetőségét. Ennek alkalmazása, 
illetve az enyhítés mértéke attól függ, hogy milyen az elkövetett bűncselekmény tárgyi sú-
lya, és milyen nyomatékosak az elkövető oldalán jelentkező enyhítő körülmények.23 

 
5. A hatályos Btk. megoldása 
 
A hatályos Btk. 123. § (1) bekezdése szerint „Nem büntethető a katona a parancsra végre-
hajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt 
követ el”. 

E szerint a parancsra elkövetett cselekményért a katona csak abban az esetben büntethe-
tő, ha tudta, hogy a parancs jogellenes, vagyis annak végrehajtásával bűncselekményt köve-
tett el. A korlátlan enyhítés lehetőségének biztosítását a jogalkotó már látta indokoltnak, ezt 
mintegy kompenzálandó a Büntető Kollégium 56/2007. számú véleménye (BKv. 56.) a 
különös nyomatékú enyhítő körülmények között nevesíti, ha a katona az elöljárója vagy a 
feljebbvalója ráhatására vagy parancsára cselekedett.24 

A jogszabály szövege nem említi a jogellenesség nyilvánvaló vagy egyértelmű jellegét, 
megteszi ezt a vonatkozó – meglehetősen szerény – bírói gyakorlat, amely szerint a katona 
csak a nyilvánvalóan bűncselekmény végrehajtására irányuló parancs teljesítését tagadhatja 
meg. Amennyiben a katona a parancs jogellenességét a tartalmából és a kiadása körülmé-
nyeiből azonnal és félreismerhetően nem ismeri fel, az annak teljesítésével elkövetett bűn-
cselekmény miatt nem büntethető (BH 1998. 210.). 

Ebből következik, hogy ha a parancs büntetőjog-ellenessége nyilvánvaló volt, az alá-
rendelt felel a bűncselekményért. Nyitott kérdés lehet azonban, hogy ha a jogellenesség 
nyilvánvaló, az egyben azt is jelenti-e, hogy a katona az adott esetben tudott a parancs jog-
ellenességéről? Továbbá: a jogellenesség „nyilvánvaló” jellegét milyen tényezők alapján 
lehet és kell megállapítani? Objektív vagy szubjektív mércét kell alkalmazni? 

Objektív mérce alkalmazása esetén a jogellenesség nyilvánvaló, ha általában, egy átla-
gos értelmű embertől elvárható a parancs jogellenességének felismerése. Más megfogal-
mazás szerint nyilvánvaló a parancs jogellenessége, ha az nyomban és mindenki számára 
közérthetően következett.25 A vizsgálat során releváns körülmények pedig az elkövetés kö-
rülményei, a cselekmény megvalósításának módja, illetve a parancs tartalma és kiadásának 
körülményei. Nyilvánvalóan bűncselekmény elkövetésére irányuló parancsnak tekintették a 
bíróságok a műszaki hiba miatt leállított autóbusz alkatrészeinek kiszerelésére irányuló pa-
rancsot, illetve azt a parancsot is, amely az alárendeltet arra utasította, hogy tekintsen el az 
ittas vezetés gyanúja miatt igazoltatott személlyel szemben az eljárás megindításától és a 

                                                 
23 A Büntető Törvénykönyv Kommentárja, I. kötet (szerk.: Halász Sándor) Budapest, 1968, 512–513. 
24 BKv. 56.: „Büntetést enyhítő hatása van annak, ha valaki más személy ráhatására vagy befolyása 
alatt követte el a bűncselekményt. Különös nyomatéka lehet akkor, ha katona az elöljárója vagy a 
feljebbvalója ráhatására vagy parancsára cselekedett.” 
25 Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa KB. VIII. 437/1993. Egy másik – lényegét tekintve hasonló – 
érvelés szerint meg kell tagadnia a parancs végrehajtását annak, aki nyilvánvalóan, tehát a parancsot 
kapó számára is egyértelműen felismerhetően bűncselekményt követne el. (Hajdú-Bihar Megyei Bí-
róság Katonai Tanácsa KB. II.42/2009.) 
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jogosítvány bevonásától.26 Amennyiben a bíróság álláspontja szerint a parancs büntetőjog-
ellenessége nyilvánvaló volt, úgy az alárendelt hiába hivatkozik arra, hogy ő maga nem volt 
tisztában a parancs jogellenességével.  

Ezzel összefüggésben azonban említést érdemel, hogy a hazai büntetőjog a szubjektív 
elvárhatósággal („tőle elvárhatóság”) dolgozik, ennek alapján viszont a kérdésben történő 
állásfoglalás során a bíróságnak figyelembe kellene vennie az alárendelt személyi tulajdon-
ságait (képzettségét, gyakorlatát, képességeit), illetve az elkövetés időpontjában fennálló 
fizikai, pszichikai állapotát. Ha viszont ez a gondolatmenet helyes, akkor megtörténhet, 
hogy ugyanazon parancs jogellenessége az egyik alárendelt számára nyilvánvaló lesz, míg a 
másik számára nem. 

 
6. Záró gondolatok 
 
Röviden utalunk arra, hogy az elöljáró parancsának mint büntethetőségi akadálynak a jogi 
természete meglehetősen vitatott a hazai szakirodalomban.27 A szerzők általában az aláren-
delt tévedését hangsúlyozzák, az akadályok rendszerében pedig hol a jogellenességet, hol a 
bűnösséget kizáró okok között helyezik el. 

A hatályos normaszöveg alapján azt kell mondanunk, hogy lényegét tekintve nincs más-
ról szó, mint egy jogi tévedésről (az alárendelt nem tudta, hogy bűncselekményt követ el). 
Ehhez azonban kapcsolódik egy többlet-elem: a parancs. Ennek a többlet-elemnek akkor 
van jelentősége, ha az alárendelt felismerte a parancs jogellenességét, mégis végrehajtotta 
azt. 

Herczeg István álláspontja szerint a parancs mögött minden esetben – általában hallga-
tólagos – fenyegetés áll. A parancs büntetőjogi szerepének lényege nem maga a parancs, 
hanem a mögötte megbúvó fenyegetés.28 Hautzinger Zoltán szerint az elöljáró parancsával 
összefüggésben a tévedésre és a parancs mögötti fenyegetésre egyaránt figyelemmel kell 
lenni. A katona abban az esetben vonható felelősségre, ha a parancs jogellenességét felis-
meri, és a parancs nem teljesítése mögött minden esetben meglévő törvényi fenyegetettsé-
gen túl nem áll olyan fenyegetés hatása alatt, amely miatt képtelen a paranccsal ellenkező 
magatartás tanúsítására.29 

Álláspontunk szerint a parancs mögötti fenyegetés két szinten jelentkezhet. Az egyik a 
parancs iránti engedetlenség miatti büntetőeljárástól való félelem, amely azonban mind a 
jogszerű, mind a jogellenes parancs esetén kimutatható. Ezt a „fenyegetést”, fenyegetettsé-
get megfelelően értékelheti a bíróság, amikor enyhítő körülményként figyelembe veszi a 
parancsra történő elkövetést. 

A másik szinten jelentkező fenyegetés már egészen más jellegű, és jellemzően háborús 
vagy más rendkívüli helyzetben fordulhat elő. Ebben az esetben a parancs mögötti fenyege-
tés olyan jellegű, amely képtelenné teszi az alárendeltet arra, hogy a parancsot megtagadja. 
Ilyen lehet az élet, esetleg a testi épség közvetlen veszélye. Innentől kezdve viszont a pa-
rancsra történő elkövetés elveszíti a relevanciáját, és a kényszer és fenyegetés, mint felelős-
séget kizáró vagy korlátozó körülmény lép előtérbe.  

                                                 
26 Budapest környéki törvényszék 12.B. 72/2010. sz. 
27 Az álláspontok összefoglalását és bemutatását lásd HAUTZINGER: i. m. 118–120. 
28 HERCZEG: i. m. 384. 
29 HAUTZINGER: i. m. 122. 
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A fenti értelmezés egyébként összhangban van a vonatkozó nemzetközi büntetőbírósági 
gyakorlattal is. Az ex-jugoszláv nemzetközi törvényszék (ICTY)30 az Erdemovic-ügyben az 
egyszerű közkatonaként szolgálatot teljesítő vádlott saját bevallása szerint is kb. 70 boszni-
ai muszlim férfit és fiút ölt meg, miután parancsnoka lelövéssel fenyegette, amennyiben 
továbbra sem teljesíti a foglyok megölésére irányuló parancsot. Az ügyben keveredett a 
parancsra, illetve a kényszerre történő hivatkozás: a vádlott azt állította, hogy ő azt a paran-
csot kapta, hogy vegyen részt a bűncselekmény elkövetésében, ellenkező esetben ő is az 
áldozatok sorsára fog jutni. A bíróság szerint az Erdemovics által kapott parancs nyilvánva-
lóan jogellenes volt, ilyen parancs esetén a nem engedelmeskedés a kötelezettség az enge-
delmeskedés helyett. Ebből következően a parancsra történő elkövetés büntethetőségi aka-
dályként nem értékelhető, más kérdés, hogy az élet elleni fenyegetést a bíróság ugyan fele-
lősséget kizáró okként nem, de a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként figye-
lembe vette.31 

                                                 
30 „A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekmé-
nyek megbüntetésére létrehozott Nemzetközi Törvényszék” 
31 A jogesetről, illetve az elöljáró parancsának nemzetközi büntetőjogi megítéléséről a magyar szak-
irodalomban lásd pl. GELLÉR Balázs József: A legfőbb bírói fórum három végzésének margójára, 
Fundamentum 2000/1, 111–113., illetve SÁNTHA Ferenc: Büntethetőségi akadályok a nemzetközi 
büntetőjogban. Pro Futuro 2012/1, 48–50. A fent vázolt gyakorlatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 
(ICC) Statútumának megalkotói is figyelembe vették, a parancs jogellenességére irányuló tudat hiá-
nyában és egyéb feltételek esetén a parancsra történő elkövetést a Statútum – noha kivételes jelleggel 
– büntethetőségi akadályként szabályozza. A vonatkozó rendelkezés alapján főszabály szerint a kor-
mány, illetve a katonai vagy polgári elöljáró parancsa nem mentesít a felelősség alól, kivéve, ha: 
a) az elkövető jogszabály alapján köteles volt a Kormány vagy az adott elöljáró parancsának enge-
delmeskedni; 
b) az elkövető nem tudta, hogy a parancs jogellenes; és 
c) a parancs nem volt nyilvánvalóan jogellenes (Statútum 33. Cikk 1. pontja). 


