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-Az 1690/1945. M. E. rendelet nem . Kakas to 11 as ok ·cselekményt vágy mulasztást rendelt s'zankci'!_nálni, 
. . har1em pusztán azt a tényt, hogy valaki ~$end~ vo~t. .1 

Az Alkotmánybfró~ág rehab1htálta a . A szankciók, az illetmény, nyug- és kegydlj igény 
csendorsé1~et megszűnése minden. volt csendérségi személyt és 

·Kévés magyar testületre · szórtak - hozzátartoz.óit érintették egyéni vizsgálat és elbírálás 
annyi rosszindulatú rágalmat és részesí- . nélkül. A rendelet 1. szak.asz (1) b_!kezdése a csen
tc;tt~k . annyi üldöztetésben hazánk.., szovj~t dérségnek mint testületnek a f~lelasségét állapította. 
rabságba esése után, mint. a csendorség és -- meg. Vizsgálandó tehát, hogy mdo.kolt volt-~ a fent:J. 
annak volt tagjai. Az }945-ben ~~za~ért' mosz~co- : : kétjog~lv á!förése, , megal~pozott V()lt-e a-Jdvét~le~'. 
vita vezet~ és azok s~olgalelku ktszolg~q1 a szabályo:zásunód. . : . ·.~ .. ·: .... 
csendőrséget . egysze.ruen kollektíve bunös- . A csendáséget a közbiztonsági szolgálat .·· 
ilek mondták ki a ,zsjdók deportálásában~ és más szeíve~séra sz.616 1881 :m.. törvénycikk hozta létre . · .. ' 
atrocitásold.cal is :V~~!fák a :estületet, több~yire . _: \közbiitonsáp szolgála_[ ellátJsára a .városi reIJ.déÍ'.- .< . ' 

telj~sen al*l't~~a~.µl.. ,~z~n az alapon azután„ 1.?t~r'-:~ ségt{].~eltéro, vidéki ille~ékesséQ~l. ·~· ~sencf'!~ég . 
nálták; yagy -börtopbe-y vetették a. volt cse~?cro~et, : testületét az 1922: VII. tőrvényc~ a_ belugym111Jsz-... 
egyént magatat1ásukra val~ tekintet .?~~ul, s~~at . ter, kii.árólagos al~!_ldeltség_ébe u'talta:. A csendásé
halálra kínoztak, a sze,-encsesebbek kozul .a ~egt~bb _ : g~n belül, illetve annak testii.Je~n kívül az általán~ 
a hazátlanságot ·volt kénytelen választani, hogy -. feladatoktól eltérő csendái kötelékek felál!ftisára 1s 
puszta életét megmentse. . ' . . . s.or került, például a had~~regen belüli' rendészeti 

· A cselidórellenes kampá~y "jog- $zolgálatellátása a tábori csend~g.feladaf!J volt. ·: 
~apját" a ~~~s .Bél_a-féfo ideiglene~ é,~ . yaló- „. · · .. A csendérség tagjai satába ~éf!ó Szt?mélyek . . 
Jában semrru legitumtással nem rendelkez:qJé#m~y . a testület tőrvényben lefekt.et.ett célkituZése1ba. nem . 
1690/1945. M.lt sz. rendelete v:et~Jte meg következtethettek ami, hogy ott'bűncselekmények
jiZzal, hogy megáll~ította "a csendáség~ek, m_ir:.t nek mÍná;üló cselekményeket kell majd elkővetniük , · 
testületnek a {.elelasségét",,.,. és e~n ,az alapon ki- fclaqatuk teljeSftése .során. · 
mondta, hpgy. ·a vol~ csendcrségi szem_~Jyeknek ~t. . A testulet soraiban (clkővetett cselek
~ozzátartozó1kf!aJc !fletmény-, nyug"' és k~g~d1J_ mények miatt.felel&ség nem terheli azokat, akiJc:1ek 
igénye m~gszunµc., Ez a példátlan kollekttv JOg nem volt tudomásuk a szervezet cselekményeuél, 
~o.s~tfs évt:Iz~~lcig ervényben marad.! és ~zt még a~ . va,.amint aldket állami. ~ényszerrel soroztak be, 
un . . szaba.~. független .é~ demokratikus Jogállam hacsak nem vettek részt személyesen a szervezet · 
Magyar Koztársasá~ mm1sz!;::tanácsának 89/?J;~_. - . ':fágjaként szankciQnálandó_ csele~ények elkö!eté- .. 
(V.1.) sz. Tendelete 1s megera.tt~tte. ;, .. sében„.Nein állapítliató·meg, hogy a csenda'ség , 

· A jogfosztott volt csendorö~- a "minden tagja tudott vagy teijes bizonyossággal tud
.közelmúltban ~~ Alkotmánybfró~ágh'!z for- hatott olyan, a szervezet egyes alakulataívagy más 
dultak. nyugdíJJOgosultságukat illetQCn és csendá testületek által elkövetett cselekményekré1;·· 
az Alkotmánybfróság 'becsületére legyyn n1ond_. amelyekre tekintettel a rendelet a szankciót elren>
v~ - és ezt &zinte örömmel és nagyrabecsül~ssel deltt;... · 
jelentjük ki, különösen~ mert a múltban _is~ét~lte~ . . . . A fentiek alapján megillapfthat6, hogy az 
volt ~lk~lm~nk a~ Alkotmánybíró~ág .. 9öntése1~ . -1690/1945.. ME. rendeletnek az illetmény, nyug- és 
élesep_ brrálm -. , hogy a Mag~ar Ko.zlony ~z évi · . )q;gydfj .Igény megszífnésére és a mentesülésre 
augusztus 28.-1 számában kozzéte,tt 44/1991. :vonatkoyp rendelkezései a jogszabály niegalkotása
(Vm. 28.) AB határozatával a sérslmezett ..kor is a magyar jogrend alapvető elveibe ütkőztek. ". 
89/1990. (V.1.) MT rendelet : idevágó , ".· · . · · . . · 
szakaszát -alkotmányellenesnek nyjlvání- '.:',:~; :. ' ·A fen.uekhez még az~ szeretnénk -hpzzá
totti.. és . azt visszamenó hatállyal 'megsem- .· f~zn1, . hogy rm azt se~. fog~dJuk ~l, hogy a _csen-

. uiisítettc.' (A korábbi 1690/1945. M.E. sz. rende- ;'. daségnek azok a tarua1, ~ik .~ ~,s1dók dep~álá- _. 
let ugyanis idacözben hatályát vesztette.) ·. · .,, sá~a;i te~é,kenyen ré~zt v~tt~~„ buncselekmé~nek 

. . : . · · rmn~ü.lo cselek:n;lé .yeket'·· · kovettek el. Háború volt, 
.. Dr: .. ~.lmszky János alkot~ánybíi:ó a Vörös ;Hadsereg már megközelítette:·országun.k „ 

vélem~nye t~pioren fc;>galmazza meg az igaz,ságota .. határait. Az ország néme~ .. ~atonai megszállás alatt 
c2endcrség történelrm szere.Pét ~s a kollefti:V fele~ ;állt, voltaképpen a Gestapb.reridelkezett a magyar 
l~ségre von_atkozó vádakat ~lletren; _. , , ; közbiztpns~gi sze1vekk~l •. Ha val~melyik csend&-

. - "Minden modem Jogrendben és Magyar- . megtAg~dtiurolna ~parancsot; főbelotték volna~ vagy . 
orsiágon is általános jogelvkér..t érvényesül, hogy a a legjobb .~setben ct is bevágták: ,vplna a deportáltak , 
szankcióval: sújtani riindelt cselekményt _vagy közé. A depq,rtálások azonban mindenképpen foly
inulasztást az elkövetéskor hatályos jogszabályok tak volna tovább, hiszen éppen.elég német ,megszál
~Zerint kell elbírálni. Ugyancsak álialánosjogelv a ló erő \i:-91.~ ehhez jelen hazánkb~. Azonkí"".Ul senki
kollektfv szankció alkalmazás.inak tilalma.:. E jog- · sem tudta, milyen sors vár a.,deportáltakra, sokat 
elveket csak kevés, indokolt kivétel töri át. · közülük csak munkára vittek és, ezek haza is tértek. 
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