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E L Ő S Z Ó .

A M. T. Akadémia 1884-dik évben, június lio 
4-én tartott nagygyűlésén, igénytelen pályamunká
mat érdemesítvén a Sztrokay-jutalómra, annak kiadá
sát is elvállalni szives volt. Ezen kettős kitüntetésért 
hálás köszönetemet kifejezni e helyütt is elmulaszt
hattál! kötelességemnek tartom.

A pályakérdés a büntetőjog általános részének 
két, bár nagy vonásokban rokon, de mégis teljesen 
külön álló fejezetét: a kisérlet és részesség tanát tar
talmazván, a munkálat mindkét része külön kötetbe 
foglalva önmagában befejezett egészet képez. S ha az 
első kötet anyagául a részesség tanát közlöm, azt 
főleg azért tettem, mert a részesség területén általá
ban, de különösen hazai jogéletünkben is fölmerült 
controversiák voltak kétségen kivül irányadó befo
lyással a pályakérdés kitűzésére.

A szakember tudja, hogy mindegyik fejezet a 
büntetőjog óriási problémáinak területe !

A feladat nagysága szolgáljon mentségül ezen 
igénytelen tanulmány hiányainak, melynek főczélja a 
nagy vitapontok mai tudományos állását föltüntetni, 
és a kérdéseket törvényhozási és iudicaturai, tehát 
gyakorlati szempontból is vizsgálni.



E nagy czél és a tehetségem közötti aránytalanság 
tudatát én leginkább érzem, de ha az olvasó e tanul
mányban megtalálja azon eszmemozgalmak hű képét, 
melyek a büntetőjog e két nagy területén uralkod
nak, ha a gyakorlat férfiait a homályosabb utakon sem 
hagyja e munka minden kalauzolás nélkül: akkor tán 
nem volt fölösleges annak közzététele.

Budapest, október hóban, 1885.

Dr. Wlassics Gyula.
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B E V E Z E T É S.
Midőn a Magyar Tudományos Akadémia a kísérlet és a 

részesség nagy kérdéseire hívta fel a büntetőjogászok figyel
mét, reámutatott a büntetőjog általános részének azon két 
területére, melyeken tudományunk ébredésétől kezdve korun
kig a bölcselet, a jog, a humanismus, a történelem és minden
napi tapasztalat gazdag tárházából merített érvek csoportját 
hordta össze a buvárlat alapossága, melyeken a legjelesebb 
elmék szellemi fénye tündökölt, és világít folytonosan, hol a 
legodaadóbb küzdelem zajlott le, és tart ma is a nélkül, hogy 
e területekről a szerte-szét hevert kövek elhordva volnának, 
a nélkül, hogy a bevégzettség mértföldjelzője mutatná a biztos 
és félre nem vezethető utat !

Századunk hangyaszorgalmú és éleselméjű bonczoló mun
kája, melynek dicsőségét a büntetőjog egész vonalán oly 
óriási haladás hirdeti — e két területen is nagy vívmányokat 
teremtett. Sőt tán épen e két terület az, a melyeken büntetőjog- 
tudományunk hérósai hervadhatatlan babérokat fűztek halán
tékaik köré : mégis csak a túlzott Optimismus elragadtatásának 
tulajdonitanók az oly felfogást, mely e vívmányok fontosságát 
túlbecsülve, a kísérlet és részesség nagy problémáit századunk 
munkájában megoldva találná.

A folytonos haladás és a megoldás között még hosszú 
út van !

Nem lesz jelentőség nélküli e század úttörő munkája, ha 
annak eredményét saját értéke szerint állapítjuk meg.

Sőt sokkal többet ér ez, mint ha megjegeczesedett elmé
letnek hirdetnők azt, a mi még forrongásban van, megczáfolha- 
tatlan igazságnak állítanék oda azt, a minek ereje iránt tudo
mányos meggyőződésünket a skepsis árnya lebegi körül.

A bíinkisérlet és a bevégzett.bűncselekmény. í



2 BEVEZETÉS.

Az igazság, mely a tudomány örök czélja, tartózkodást 
parancsol, nehogy az újabb kor nagy vívmányai, a fel-felvillanó 
s néha vakító szellemi fényűzés csillogó kövei megvesztegessék 
ítéletünket, s megdönthetien elvnek hirdessük ma azt, a mit tán 
a holnap fejlődése elsöpörhet, s a haladás netovábbjának állít
suk azt, a min túl még a fejlődés hosszú, de ismeretlen útja 
áll nyitva.

A mi véleményünk szerint az já r el helyesen, a ki annyi 
fáradozás és küzdelem után is, melyeknek verejtéke e területet 
termékenyítette, bevallja, hogy a kísérlet és a részesség terü
letén a megoldatlan feladatok egész halmaza áll előttünk ; 
bevallja, hogy épen napjainkban folyik igazán a vállvetett 
harcz, melynek eredménye legfölebb csak távoli ködképekben 
veti elő árnyékát, de túlmerész szemnél egyéb nem dicseked- 
hetik azzal, hogy a harcz kimenetelét biztosan látja maga előtt.

E vélemény helyessége mellett tanúskodik a polgária
sait világ törvényhozása.

Tekintsünk bármely újabb bűntetőtörvénykönyvbe, azon
nal szembetűnik, hogy a bölcs törvényhozások nem állították 
előtérbe a hatalom tekintélyének szavát ott. a hol a tudomány 
fegyvereivel küzdő táborok harcza folyik. Gondosan kikerül
ték a legvitásabb kérdések auctoritativ megoldását. A tudo
mányra, a tapasztalásra, a folyton élő és fejlődő jogérzületre 
bíztak sok oly kérdést, a melynek, ha már a harcz kivívatott 
volna, a törvényben kellene helyet foglalnia.

A »kísérlet területén« a bűntett végrehajtásának meg
kezdése, az előkészületi cselekvények s a kísérleti cselekvény 
közti határvonal megjelölése, az eszközök és a tárgy általános 
és viszonylagos alkalmatossága vagy alkalmatlansága, mind oly 
kérdések, a melyeket a törvényhozás átenged a tudománynak. 
A kísérlet fogalmának megállapításában nyújt ugyan irányt, 
de ez nem zárja ki a legellentétesebb fölfogás érvényesüli] eté- 
sét. Napjaink judicaturája bizonyítja, hogy ugyanazon fogalom- 
meghatározás mellett két egészen ellenkező tábor a »subjecti- 
visták« és az »objectivisták« egyaránt a magokénak állítják a 
törvény szavát.

Yagy a »részesség« területén nem látjuk e, hogy a »társ- 
tettes« fogalmi meghatározásával nem ront a törvényhozás
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keresztül a tudomány sorompóin, hanem oly nagy általános
ságba burkolódzik, bogy a német bűntető törvénykönyv 47. 
§-ában csak úgy-elfér például: Geyer túlzott objectivism usa, 
mint például Buri subjectiv fölfogása.

Yagy nem látjuk-e a mi legfőbb bíróságunk gyakorlatá
ból. bogy a B. T. K.-ünk 70. §-ába csak úgy belemagyarázzák 
az »elkövetési cselekedet« objectiv elméletének bivei tanukat, 
mint azok, kik az »együttes elkövetés« fogalma alá vonják 
még az őrállókat is, és azokat mint társ-tetteseket büntetik. 
Mindenik tábor a törvény védőpaizsára hivatkozik !

Igen ! a törvényhozás mai állásfoglalása a kísérlet és 
részesség területén, a legfényesebb bizonysága annak, bogy a 
vitás, a megoldatlan kérdések egész lánczolata az, a mi a leg- 
odaadóbb és legküzdelmesebb munkára vár. A nagy úttörők 
kijelölték az utat, melyen mi haladhatunk. Bea mutattak azon 
nagy veszélyekre, a melyekkel a bűntett alanyi elemének, az 
akarat-mozzanatnak túlbecsülése jár. Megmutatták az örvényt, 
hova tudományunk tévedhet, lia az erkölcstan s a rendőrség 
területére csap át. A morál nevében a büntetőjog megölője 
lehet a szabadságnak, fiirkészője a gondolatnak, a vágynak, 
az ösztönnek, s büntetést róhat a puszta akaratra, mely a lelki
ismeret, a benső élet köréhez tartozik.

E nagy elveket nem szabad annak felednie, ki a kísérlet 
és a részesség területén munkához lát.

De ki kell kerülnie az ellenkező áramlat hullámait is. 
A ki a ténybeli mozzanatot, a bűntett anyagi elemét túlbecsüli, 
a ki az alanyi elemet tökéletesen háttérbe szorítja, s a külvilág 
mechanismusában keresi a büntetőjog feladatainak kulcsát, 
az képtelenségről képtelenségre fog jutni — de tévedése sehol 
sem jár annyi veszélylyel, mint a kísérlet és részesség területén.

S ez igen természetes.
A kísérlet sohasem hat a bevégzettség elemi erejével. 

A felbujtó, a segéd, nem közvetlen külső tényezői az esemény
nek. Tettök s külső cselekvésök néha nem kézzelfogható. A 
kisérlő cselekvényével gyakran semmi változást nem idéz elő 
a külvilágban, Tettét nem követi a mindennapi értelemben 
vett eredmény. Nincs áldozat. A felbujtó néha csak egy szót 
ejt ki vagy int, a segéd egy tanácsot ad — mind oly működés,

i+
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mely a bűntett anyagi elemének túlbecsülőjét a helyes útról 
leterelketi, s az állam és társadalom legszentebb érdekeinek 
büntetőjogi védelméről, tanába és elveinek következetességébe 
vetett bité rajongásával, tán épen akkor mond le, midőn arra 
a legnagyobb szükség van. Ott látja az erkölcslpró vagy a 
rendőr kötelességeinek szükségességét, a hol az állam büntető 
hatalmát kellene éreztetni.

Mind két szélsőségtől óvakodnunk kell. Az igazság sem 
az egyik sem a másik irány végén nincs, hanem a középen. 
A bűntett alanyi és tárgyi eleme, az akarat és a ténymozzanat 
súlyának kölcsönös arányos mérlegelése mellett juthatunk csak 
oly eredményre, mely megfelel az igazságnak, az állami és tár
sadalmi rend védelmének.

E szabály vezeti igénytelen munkánkat. A jó szabályt 
jól tartottuk-e meg, mások vannak hivatva megítélni.



ELSŐ FEJEZET.

A t e t t e s s é g  t a n a .
(Bevezetésül a részesség tanához.)

A mennyire nevezetes és vitás kérdését képezi tudomá
nyunknak a társtettesség tana, mely tulajdonképen ma a részes
ség csomópontját képezi, ép oly kevéssé vitás azon kérdés : 
ki a tettes ?

A positiv jog megtanította az elméletet arra, hogy fölös
leges a büntetőjog általános részében messzemenő okoskodások 
özönébe merülni a tettesség fogalma fölött, fölösleges az elvont 
s nagy általánosságokban mozgó bölcselkedés ott, a hol oly 
kézzelfogbatólag nyújtja a büntetőjog különös része felénk a 
húsból és vérből alkotott élő, egészséges fogalmat, melyet min
denki tisztán lát, könnyen fölismerhet és össze nem téveszthet. 
A hány bűntett vagy vétség van : azoknak ismérvei mind tüze
tesen meg vannak határozva a büntetőjog — vagy ha úgy tet
szik — a büntetőtörvény különös részében. Meg van határozva, 
mely kellékek szükségesek ahhoz, lmgy valamely büntetendő 
cselekmény elkövetéséről lehessen szó. És íme itt van a »tettes
ség« kérdésének kulcsa. A ki elköveti a büntetendő cselek
ményt képező tényt : a ki azt viszi véghez, a mi a büntetendő 
cselekmény ismérvéül van megjelölve, az a tettes.

Bízvást elmondhatjuk, hogy mióta a bünszerző-féle elmé
let fölött napirendre térni látszik a tudomány : vitatlanúl áll 
a tettesség kérdése. És igen természetes, mert ha egy egyén 
hajtja végre a büntetendő cselekményt: a fölött nem is vitat
kozhatunk — tekintettel a büntetendő cselekmények fogalmai
nak meghatározására, — hogy tettes-e azon egyén vagy 
nem ? A kérdés nehézsége csak ott kezdődik, ha többen követ
nek el valamely büntetendő cselekményt. De ez már nem a 
tettesség, ez a társtettesség kérdése, mely a részesség köréhez 
tartozik, és ez kétségen kivűl a vitás tételek legvitásbika. A 
mily egyszerű a tettesség kérdése egyes számban, oly vitát zúdít 
fel rögtön többes számban. A tiszta átlátszó fogalmat a contro-
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versiák egész felhője borítja el, ha arról van szó. hogy nem egy, 
de több e-gyén követte el a bűntettet. De erről majd a társtet
tesség tanában.

Nem volt azonban mindig oly egyszerű és világos azon 
kérdés sem : ki a tettes ? Sőt nem is így tették fél a kérdést. 
A »tettes« világos, határozott jelentőségű szavát kerülték. 
Beleszerettek a bűnszerző elnevezésbe, s azt, a mit mi ma tet
tesnek nevezünk, elnevezték közvetlen (anyagi) bűnszerzőnek. 
Még Bemer is 1847-ben (»Die Lehre von der Theilùahme am 
Verbrechen« 206. lap) így kiált föl: »a közvetlen biinszerzüt 
helytelenül tettesnek is lehet nevezni.«

És mikor arra kellett válaszolni: hogy ki a bűnszerző; 
akkor a legeltérőbb vélemények harczoltak egymással és össze
vissza értelmezték, azt az ártatlan szavat. Es ez természetes, 
mert a bűnszerző fogalma alá összevonták a felbujtó és tettes 
fogalmát is, indokolva ezen összesítést azzal, hogy az ő tevékeny
ségük hozta létre a bűntettet. Ok szerezték azt tnlajdonképen. 
Első pillanatra látszik, hogy az okoskodás helytelen, mert a 
felbujtott tettesre nehéz reáfogni, hogy a bűntettet ő szerezte. 
Nem lehet tehát csodálni, ha a vita is kitört rendes medréből, 
ha egyszer a fogalmak oly erőszakos összehalmozása torlódott 
össze. így történt azután, hogy például Stiibel a »bűnszerző« 
kifejezést csak a felbujtóra kivánta alkalmazni — mely nézetet 
legalább a római jog »auctor« szava támogatott, — Feuerbach 
pedig azt a legtágabb értelemben fogta fel. »Minden törvény
szegés — mondja Feuerbach (tankönyvének 14. §-a) határo
zott személyt mint működő okot tételez fel, és a személyt, kinek 
akaratában és cselekvényében a megfelelő ok foglaltatik a bűn
tettnek mint eredménynek előidézésére, bűnszerzőnek (Urheber, 
auctor delicti) nevezzük, és pedig azon személy vagy közvetlen 
vagy közvetett okul szolgál. Közvetlen okul szolgál akkor, ha 
a bűntett fogalmát képező cselekvényt maga követte el (physi- 
kai bűnszerző, auctor physice talis), közvetett okul pedig akkor 
szolgál, ha másnak bűntette az ő tevékenységének, mely a 
bűntett előidézésére szándékosan van irányozva, okát képezi. 
Ezen utóbbi lehetséges : I. más akaratának bűntett elkövetésére 
való szándékos reábirása által (egyenes, közvetlen bűnszerző, 
értelmi bűnszerző) és II. az által, hogy szándékosan elháríttat- 
nak az akadályok, melyek nélkül lehetetlen volna, hogy más
nak a tettre elhatározott akarata egyáltalában vagy a fönforgó 
körülmények között külső eredményt hozzon létre (közvetett 
bűnszerző, fősegéd, socius principalis).

Feuerbach tehát még a fősegédet is a »bűnszerző« elne
vezés alá foglalja. Stübel hiába iparkodott a Feuerbach-féle 
fölfogás ellen küzdeni, hiába akarta a bűnszerző elnevezést
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csak a felbujtóra szorítani *, az uralkodó tan a Feuerbach-féle 
tágabb felfogást karolta fel, de mégis azon eltéréssel, hogy a 
Feuerbach-féle fősegédet kizárta a »bűnszerző« fogalmi köré
ből. Feuerbach nagy tekintélye is elegendő lett volna a bűn- 
szerző fogalmának általános elterjedésére, de hozzájárult még 
a nagyhírű Bemernek »Die Lehre von der Theilnahme am Ver
brechen« czimű műve, melyben valóságosan dicsfénynyel veszi 
körül a »bűnszerző« elnevezést, és a »felbujtó, tettes« kifejezések 
fölött magasan kiemeli. Ezzel a »bűnszerzőség« uralma egy időre 
biztosítva lett. Bemer elméletével közelebb kell foglalkoznunk.

Három kérdést tesz fel Bemer a bűnszerzőre vonatkozó
lag, először azt kérdezi, mit akar a bűnszerző, másodszor mit 
hajt végre a bűnszerző, és harmadszor : minő összefüggésben 
áll a megtörtént az akart ténynyel ?

Az első kérdésre Bemer válasza az, hogy a bűnszerző
nek akarnia kell a tettet, mint sajátját kell véghez vinni. »Die 
Absicht — folytatja szóról szóra — als der auf die allgemeine 
Qualität der Handlung, durch welche sie sich eben als Verbre
chen characterisirt gerichtete AVille ist allein das entschei
dende Critérium in allen strafrechtlichen Begriffen.« Meg is 
támadja Berner az akkori porosz javaslat 63. §-át, mely a 
szándék-mozzanatot kellő figyelembe nem vette.

A nevezett javaslat ugyanis közvetlen bünszerzönek azt 
nevezi, a ki a bűntettet saját cselekménye által közvetlenül léte
sítette. Először is, mondja Bemer : a bűntett nem cselekmény 
által létesül, mert maga a cselekmény a bűntett, továbbá 
hiányzik ezen fogalommeghatározásból a szándékosság megje
lölése, mely a bűnszerzőnek főjellemvonása.

A második kérdésre nézve azt mondja Bemer, hogy a 
szerzőség fogalma akkor is fönnáll, ha a szándékolt eredmény 
be sem következik, elég, ha az alany tevékenysége kísérleti 
stádiumig jutott, és a cselekvő a szándékot, mint saját magáét 
követi. Minden változás, a min a cselekvény fogalma, a min 
az alanynak a tárgyiassággal való processusa átmehet, a szer
zőség fogalmában is lehetséges, sőt tényleg ezen a fogalmon, 
mint hallgatag föltételezett alapon létesül is. A mint lehetet
len a gondolkozás gondolkozó lény nélkül, épen úgy lehetetlen 
a cselekmény akaró és cselekvő alany nélkül. A cselekménynek 
ezen egyszerű, közvetlen alanya a közvetlen bünszerzö.

A harmadik kérdésre, azaz, hogy minő összefüggésben 
van a véghezvitt tény a szándékolttal, körülbelül a következő
ket válaszolja Bemer.

Az okozati-összefüggésnek mindenütt olyannak kell len
nie, hogy az folytatólagos közvetítését képezze az akaratnak 
a tettel. Köstlin helytelenül fejezi ki magát — folytatja Bér-
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ner — midőn azt követeli, hogy az 'eredmény, melyben a bűn
tett él, a cselekménynyel álljon okozati összefüggésben. A bűn
tett nem az eredményben, hanem a cselekményben él, azon 
fordul tehát meg, hogy a cselekményt és eredményt egybefog
laljuk. A cselekmény közvetítése a megtörtént és akart ténynek. 
Magába zárja tehát a végeredményig az okozati összefüggést, 
mely tulajdonképen a cselekményen belül fekszik. Okozati össze
függés nélkül tehát nincs is cselekmény. Ezért mindenki vét a 
cselekmény fogalma ellen, ha a cselekmény és az eredmény 
közötti okozati összefüggésről beszél. Ha egy embert például 
megöl a lövés, a cselekmény nem csak a fegyver elsütéséből 
áll, hanem eltart egész a halálig. Azon pillanattól kezdve, a 
mint a golyó czélja felé röpül, az akarat, mozzanat önállólag 
lép a tárgyiasság világába. Az akaratmozzanatnak a tény- 
mozzanattal való közvetítése egy szünet-nélküli folyamat a 
bekövetkezendő utolsó eredményig. A két mozzanatnak közve
títése tehát végigvonúl az egész tárgyias okozati összefüggésen. 
A mely pillanatban megsemmisül az ok. vele együtt enyészik 
el az eredmény. És azon pillanatban, a hol a külvilágnak adott 
lökés következménye nem volna ugyanazonos a cselekméuynyel. 
hanem azon innen maradna vagy túllépne : beszámításról nem 
lehetne szó, a következmény csak véletlen volna. Az elmélke
dés legnagyobb hiányára mutat azon felfogás, mely a cselek
mény és eredmény között közbenső térre gondol. Oly felfogás, 
melynek lehetőségét alig lehet föltenni arról, a ki a cselekmény 
fogalmáról igazán elmélkedett. Ha így alkalmazzuk a bölcse
leti fogalmakat : akkor ezek fölöslegesek, és nem egyebek 
üres szavaknál.

Megtámadja azután Bemer a »tettes« kifejezést, s azzal 
végzi: »Der Ausdruck: »unmittelbarer Urheber« gewährt 
uns den grossen Vortheil, dass wir durch ihn sogleich wissen, der 
hier genannte Urheber sei ein Species im Bereiche eines allge
meineren Begriffes.«

Berner azonban későbben már nem lelkesül az »unmit
telbarer Urheber« kifejezés mellett. Száműzte azt tanszékéről 
ép úgy, mint sok kiadást ért tankönyvéből. A »közvetlen szerző« 
helyébe nála is a »tettes« és az »értelmi bűnszerző« helyébe 
a »felbujtó« lépett. És a tettesség fogalmát egyszerűen már 
így határozza meg : tettes az, a ki a büntetendő cselekményt 
testi tevékenységgel hozza létre, azaz : elköveti.

Köstlin »Revision« jában szintén a »bűnszerzőség« kife
jezést használja, és annak fogalmához nem kíván kevesebbet, 
mint hogy a cselekvő cselekményének önczélja legyen, mert 
mihelyt nem önczél, akkor a cselekvő magát és cselekményét 
másnak puszta eszközéül engedi át és a valódi okozatosságot
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arra tolja. Köstliu ezzel akarta a felbujtót és tettest egybefog
lalni. és ezzel akarta is azokat a bűnsegédtől elválasztani. 
Ámde igen természetes, bogy a czél subjectiv mozzanata nem 
alkalmas arra, hogy fogalmak elválasztó vonalául szolgáljon, 
és az sem igaz. bogy abból, ha cselekményemet úgy tekintem, 
mint másnak szolgáló eszközt, komolyan következzék az oko
zati összefüggésnek átháramlása is. Kissé túloz ugyan Bemer, 
de nem minden indok nélküli Ivöstlinnek ezen tanára vonat
kozó megjegyzése, hogy akkor A-t., kinek gazdag nagybátyját 
barátja B. A. tudta nélkül megöli, azért hogy az örökség Á-ra 
szálljon, a gyilkosság bűnszerzőjeiil kellene tekinteni. Köstliu 
bizonyára nem akart ily képtelenséget. De mindenesetre nem jól 
gondolta át az okozati összefüggés áthárításának érvét, rnely- 
lyel ingadozó subjectiv fölfogásra alapított önczél-elméletét 
akarta támogatni. Mert ezzel csak jobban megingatta.

Xézzük minő fogadtatásra talált Stübelnél a kérdés, kit 
már föntebb mint Feuerbach ellenesét mutattunk he.

Stübel a tényálladékról irt művében abból indúl ki. hogy 
a büuszerző (autor delicti) kifejezésnek a büntetőjogban kettős 
jelentősége van. A beszámítás tanában (imputatio juris) elő
ször is az neveztetik bűnszerzőnek, a ki maga határozza el 
magát valamely jogsértés elkövetésére ; és ezzel ellentétbe 
van állítva azon alany, a ki saját elhatározása nélkül követ el 
valamely tényt. Az utóbbi eset akkor áll be. ha valakit akarata 
ellenére külső erőszak által indítanak valaminek elkövetésére. 
Ilyen alany nem egyéb puszta eszköznél, és erre nézve nincs 
is beszámításnak helye.

A büntetés kiméréséről szólva, megkülönbözteti Stübel 
a szükebb értelemben vett bűnszerzőt a részestől, a szerint, a 
mint valaki a tettre közvetlenül határozza el magát, vagy csak 
közvetve a más által szándékolt tett előmozdítására vonatkozik 
ezen elhatározása. Ámde nem akarja a »bűnszerző« szónak 
ezen értelmet tulajdonítani azon fejezetben, melynek czime: 
»Von Urhebern und Miturhebern der Verbrechen im Allge
meinen.« A tényálladékról szóló tanában inkább tágabb érte
lemben veszi a szót, és az alatt minden alanyt ért, a ki valamely 
bűntett létezésének okát képezi, és pedig tekintet nélkül arra, 
hogy a cselekmény tudtával és akaratával történt-e. közvetve 
vagy közvetlenül volt-e jogsértésre irányozva. A bűntett lété
nek oka — úgymond — két módon nyilvánul az emberben, 
a mint t. i. maga követi el a büntetendő cselekményt, vagy 
előidézi, hogy más kövesse el. Az utóbbi esetben csak a közve
tett vagy távoli ok forog fönn, miért is a cselekvő közvetett 
bűnszerzőnek neveztetik. Közvetve tehát Stübel szerint három
féleképen lehet valaki bűnszerző, 1. ha valaki olyant tesz, a
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mi nélkül másnak a bűntett végrehajtása pliysikailag lehetetlen 
lett volna, 2. ha valaki elmulaszt valamit, a mi mást a bűntett 
elkövetésétől visszatarthatott volna, 3. ha valakinek hozzájáru
lása nélkül más a bűntett elhatározására nem határozta volna 
el magát.

A közvetett szerzők ezen legutóbbi fajára — úgymond 
—- illik az értelmi bűnszerző-elnevezés — a többi pedig physikai 
bűnszerző.

Stübel az 1828-ban megjelent »Ueber die Theilnahme 
mehrerer Personen an einem Verbrechen« czimű művében 
régebbi nézetei közűi néhányat visszavont, néhányat pedig na
gyon is élére állított. Magát okozzá részben, hogy a bűnszerző- 
íele tan területén annyi sok félreértés és visszásság fordul elő. 
És óva int azon iránytól, ruely  ̂a törvényhozásban és gyakor
latban is érvényesülni kezd. És azért ajánlja különösen, hogy 
a bűnszerző elnevezést csak a felbujtóra alkalmazzuk, — de a 
tettesre semmi esetre sem.

A bűnszerző-féle elméletek közűi meg kell emlékeznem 
olyan elméletről is, mely a bűnszerzőség fogalmát nem alaki 
ismérvek szerint állapítja meg, hanem a büntethetőség mérté
kéből indul ki. így Marezoll (tankönyvének 92. lapján) bűn
szerzőnek azt nevezi, a kinek az elkövetett bűntett lényeges 
ismérvei szerint akkép számítható be. hogy eltekintve a netán 
fönforgó alanyi enyhítő körülményektől, a teljes, törvényileg 
megállapított büntetés nyerhet alkalmazást. A leghiányosabb 
fogalommeghatározás, a mi csak képzelhető. Hisz épen azt 
akarjuk tudni, milyen tulajdonságokkal kell annak bírnia, a 
kire az egész büntetés alkalmazható ? És végre is ezen helyte
len, mind a tárgyias, mind az alanyi ismérveket nélkülöző 
fogalommeghatározás teljesen kizárja a kísérletet, pedig már 
ha bűnszerzőségről beszélhetni, akkor a kisérletnek is csak 
van bűnszerzője épen úgy, mint a bevégzett büntetendő cselek
ménynek. Azt pedig ugyan Marezoll is nehezen akarta, hogy 
a kisérlet bűnszerzőjére a bűntettre megállapított teljes bün
tetés alkalmaztassék.

E néhány idézetből is láthatjuk, minő eltérés és fogalom- 
zavar uralkodott a bűnszerzőség területén. Ez elméletet álta
lában nem rosszúl jellemzi Hälsckner (Syst, des Preuss. Strafr.), 
midőn azt mondja : meglehet itt különböztetni a közönséges 
nyelvszokást a szigorúan tudományos nyelvszokástól, minthogy 
ama szerint bűnszerző az , a ki a büntetendő cselekményre 
maga határozta el magát, azaz : nem idegen reábirás következ
tében járt el — ez volna tehát a felbujtó és a fel nem bujtott 
tettes, (a felbujtott tettes már nem tartozik ide) — emez t. i. a 
tudományos nyelvszokás szerint pedig az említettek, kivéve az
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egyszerű segédet és bűnpártolót — mindnyájan bűnszerzők. 
Innen keletkezik a bűnszerző és a tágabb értelemben vett segé
dek között vélt ellentét. Világosan látszik, hogy a doctrina 
szerint a bűnszerzőség negativ fogalom, más szóval így lehetne 
kifejezni : bűnszerző az. a ki nem segéd. Ez épen olyan, mint, 
ha valaki a fődolgot úgy akarná meghatározni, hogy az nem 
mellékdolog. Ámde erre azt válaszolják: »bűnszerző az. a kire 
a bűnös tett eredete vezethető vissza.« Csakhogy ekkor a fel
bujtott tettes nem lehet bűnszerző. Igv helyesebb a közönséges 
nyelvszokás, mert a tudományos nyelvszokás önmagának mond 
ellent. De még ennél többet is tesz. A  fel nem bujtott, tehát a 
saját elhatározásából hozzájáruló segéd, tagadhatlanúl bűn- 
szerző volna, mert tettének, előmozdító cselekményének eredete 
saját, elősegítő szándékára és tevékenységére irányzott önelha
tározásában sarkal. Valóban a doctrinában nagyra nevelt 
»bűnszerző« kifejezés, a benső ellenmondások egész örvényét 
rejtegeti méhében.

Egész sorozatát szülte a fogalmaknak, melyeknél egyik 
ingadozóbb a másiknál. A közvetlen és közvetett, a physikai 
és értelmi vagy épen lélektani bűnszerző, az együttes bűnszerző, 
és az egyedüli bűnszerző stb^ fogalmak, a »bűnszerző« örvé
nyének külön tátongó űrjei. És a mennyi ellenmondás van a 
fő fogalomhoz csatolva, annyi árasztja el a főfogalom fajait is. 
Xem lehet tagadni, hogy a homály és értelemzavar, mit e sze
rencsétlen bűnszerző-féle elmélet okozott, korán elmélkedésre 
indította a büntetőjogászokat, de még a legkiválóbb elmék sem 
tudtak annak békóiból szabadulni. Mittermayer már 1819-ben 
helytelennek nyilvánítja e szónak a tettesre alkalmazását — 
ámde nagyon helyesli, ha azt a felbujtóra alkalmazzák. Ot 
utánozta Stübel is. Zachariű még 1850-ben az »Archiv des 
Crim. Rechts« czimű folyóiratban csak az ellen tiltakozik, 
hogy a physikai bűnszerző elnevezés használtassék ; — az ér
telmi bűnszerző elnevezést még igen helyesli. Csak a legújabb 
időben keletkezett élénkebb mozgalom, mely kimutatta a bűn
szerző-féle elmélet visszásságait és követelte annak mellőzését. 
Xem csekély érdeme van ebben az 1851-diki porosz büntető- 
törvénykönyvnek, mely általános részében teljesen mellőzi az 
»Urheber« szót,*) és ezen mellőzés igen helyesen azzal indokol-

*) A porosz bűntetőtörvénykünyvben (1851) az általános rész har
madik része, mely a részességet általában tárgyalja, az »Urheber« szót 
egészen mellőzi, más helyütt azonban még előfordul az »Urheber« szó és 
pedig ott, a hol azzal a »tettesség«-et kívánja a törvény kifejezni. E 
három heíy a 195., 218. és 232. §§-okban fordul elő. John a »Kritiken 
strafr. Entscheidungen des preuss. Obertribunals« czimű művében beható 
bírálat tárgyává tette a porosz törvény ezen hiányát.
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tatott, hogy a szó határozatlan s valódi értelme nem fejezi ki 
azt, a mit általa a törvény kifejezni akar. És így is van. Ugyan
azon szó mást jelent, például az olasz törvényjavaslatban, és 
mást a belga bűntetőtörvénykönyvben. Míg itt az »auteurs« 
alatt a felbujtót, tettest és a fősegédet, addig ott az »autori« 
kifejezés alatt csak a tetteseket értik.

A német irodalomban újabban a leghatározottabb csa
pást mérte a »bűnszerzőség«-re Schütze, és tana a legáltalá
nosabb elfogadásra talált.

Schütze részletesen adja elő az »Urheber« szónak adott 
különböző értelmet, és megkonosulásának történetét érdekesen 
tárgyalja.*)

Igen sajátságos is, hogy, miképen juthatott a tudomány 
e sok félreértést és zavart előidézett fogalomhoz, helyesebben szó
hoz. Hogy mi hozzánk honnan jött, arra igen egyszerű a vá
lasz : Németországból. Feuerbach, Mittermayer, Zachariä, 
Berner nevei elegendők, hogy érthessük, miképen jutott hazai 
tanszékeinkre és tankönyveinkbe az »Urheber«-nek megfelelő 
»bűnszerzőség«. De miképen jutottak ahhoz Németországban 
— ez már kevesbbé érthető.

A germán jog »Orhab, Orkabe« kifejezése soha sem birt 
oly tág értelemmel, mint a mit a későbbi »Urheber« szónak 
tulajdonítottak. A »Missethäter. Handthäter, Thäter« kifeje
zések ellentétbe állításának a : »Helfer« és »Anrichter« kife
jezésekkel, egyenesen ki kellene zárnia az »Urheber« alakulását. 
A római jog »auctor« szava sem lehet közvetlen oka a »bűn
szerző« fogalmának — mert a mint a kérdés történeti tárgya
lásánál látni fogjuk — az »auctor« szó alatt csak a felbujtót 
értették, nem pedig a tettest vagy »reus principalis«-t.

De a »Peinliche Gerichtsordnung« és az előző jogforrá
sok sem szólnak bünszerzőségről. Sehol sem olvasztják a fel
bujtót a tettessel egy fogalomba össze. Az olasz és német 
büntetőjogászok is elméleti műveikben épen úgy, mint a gya
korlat terén, a »principalis« (főbűnös, tettes) fogalmát állítják 
szembe a »mandans, consiliator és auxiliator« fogalmával. 
Valószínűleg azonban a két fogalom t. i. a felbujtó és tettes 
fogalmának egybeolvasztására az első lökést azon körülmény 
adta meg, hogy a »mandans« a »mandatarius«-sal a büntet
hetőség szempontjából egy vonalba helyeztetett. Természetes, 
hogy ez félreértés volt, mert a büntetés egyenlősége még nem

Egyébiránt az 1851-diki porosz sajtótörvény nemcsak az »Urhe
ber«, de még a »Miturheber« kifejezést is használja. Hasonlóképen a 
porosz erdőtörvényben is előfordul ezen kifejezés.

Ú Die noth wendige Theilnahme am Verbrechen etc. Von Dr. 
Theodor Keinhold Schutze. Lipcse, 1869.
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ok a két különböző fogalom egybefoglalására. A 18-dik száza
dig azonban a német és olasz jogászok említett fölfogása, 
támogatva Carpzov conservativ tekintélye által, tovább ápolta
tott. Ezen időtől azonban az újabb észjogi irány, különösen 
Puffendorf (de jure naturae et gentium) befolyása nagyon érez
hető volt »a positiv jog művelésén. Ezen észjogi irány szerint nem 
a »tettességre« vagy a »nem tettességre« kelle a súlyt helyezni, 
hanem az volt a fő, hogy a részesek közűi melyik a »causa 
principalis«, mert minden részesben benrejlik a kisebb vagy 
nagyobb mérvű »concausa criminis«.*) Ezen felfogás, mivel a 
»segéd« fogalmát sem különíti el. természetesen elég volt arra, 
hogy a legegyszerűbb és legegészségesebb fogalmakat össze
zavarja. Eleintén valamely összeesküvés felbujtója és a meg
bízó (mandans) neveztetik »auctor criminis«-nek. Akkor azután 
következik azon okoskodás, hogy a »homicida« nemcsak 
»effectu«, hanem »et affectu« is elkövethető. Más oldalról hang
zik »moralis aestimatio aequipollet facinori ipsius principaliter 
delinquentis«, és most már csak egy kis lépés választ el Boeh- 
mer kettős »causa criminis«-étől (»causa moralis« és »causa 
physica«). A »causa moralis«-ból lesz azután az »auctor moralis« 
és a »causa physica« átváltozik »auctor physicus«-sá — mit ha 
lefordítanak németre, készen van az »Urheber« fogalma. Ha 
már a felbujtó és tettes a »coauctor« kifejezés alá vonattak : 
akkor már nem kellett sok tépelődés ahhoz, hogy az egyedüli 
tettest és a fel nem bujtott tettest is bűnszerzőnek (Urheber) 
nevezzék. Teljesen igazat kell adnunk Schützének, midőn két 
közelálló és történetileg elválaszthatlan körülményt jelöl meg 
olyanoknak, a melyek igen nagy befolyással voltak ezen fölös
leges és félrevezető fogalom keletkezésére.

Az egyik az, hogy a középkor tudományos nyelve a múlt 
század közepéig, sőt épen azon időben is, midőn ezen fogalom 
keletkezett, kizárólagosan a latin nyelv volt. A latin nyelvben 
pedig a tettességre határozott, a fogalmat kidomborító kifeje
zés hiányzik. A római jog néhány helyén a »factor« szó van 
ugyan használva annak megjelölésére, »qui suis manibus fecit«, 
de technikai kifejezésekül más, részint perjogi (reus princi
pális) részint concret kifejezések (fur, raptor stb.) használ
tatnak.

A középkor jogi 'műnyelvét, a latint, tehát nem támo
gatta a »tettest« élesen kifejező szó, a minek azután az lett az

’) Kress: »Comment, succ. in Const. Crini. Carol. (1721.)« ezimű 
művében mondja : »Kon incommode a philosophis res ita exprimitur : 
quicunque realiter in actum influit, vel quicunque antecedenter se ad 
crimen habuit, tanquam concausa, ut crimen aliquatenus ab ipso pro
cesserit.«
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eredménye, hogy a »reus principalis« fogalma mind inkább 
elmosódott, végül homályossá lett.

A román nyelvek egyáltalában nem dicsekedhetnek 
azzal, hogy a »tettes» fogalmára megfelelő szavuk volna. A 
franczia jog kénytelen a » l’auteur« vagy a »le coupable« kife
jezéssel megelégedni. Az olasz nyelv is az »autori« szót hasz
nálja. De még az angol —• e félig germán, félig román — nyelv 
sem alkalmazza a »the doer« kifejezést, hanem megelégszik 
a »the chief actor, the principal« kifejezéssel. Sőt még az észak- 
germán nyelvben is hatott a rossz példa, a mennyiben a »Gjer- 
ningsmand« (tettes) helyett a ködös »Opkavsmand« (bűnszerző) 
kifejezést használták. (L. Schütze említett művét).

A törvényhozásban — mint már emlitettem — a porosz 
törvény és későbben az 1861-diki bajor törvény voltak az elsők, 
melyek az »Urheber« szót a részesség fejezetéből száműzték. 
Már az ausztriai javaslatban és a mi bűntetőtörvényköny- 
vünkben egyáltalában nem fordúi az elő. De a tettesség fogal
ma sincs ezekben meghatározva, és pedig igen helyesen, mert 
arra semmi szükség nincs. A ki elköveti a büntetendő cselek
ményt: az a tettes. Mily föltételek mellett követi pedig el 
valaki a büntetendő cselekményt: azt megmondja a büntető
törvény különös része, mely meghatározza az egyes büntetendő 
cselekményeket. Ha pedig a cselekmény nem foglalja magában 
a bűntető törvény különös részében meghatározott cselekmé
nyek összes ismérveit, azaz nincs a bűntett bevégezve : akkor, 
a mennyiben a cselekmény a kísérlet fogalmának megfelel, 
azaz : a mennyiben elkövetési cselekményt képez a tett : úgy 
igen természetes, hogy az elkövető nem egyéb mint tettes. Ne 
liigyje tehát senki, hogy a tettes fogalma elválaszthatlan kap
csolatban van a cselekmény bevégzésével. Ilyen téves fölfogásra 
csak a Marezoll és ahhoz hasonló elmélet vezethetett, mely 
a büntetés mértékéből indult ki a bűnszerző fogalmának meg
állapításánál. A tettes fogalma az elkövetéssel van kapcsolat
ban. A ki a bűntettet elköveti, vagy a bűntett végrehajtását 
megkezdi : az a tettes. Ez egyszerű és világos.

De mennyi időbe és fáradságba került, míg a tettes, 
felbujtó, bűnsegéd határozott világos fogalmai kiszoríthatták a 
»bűnszerző« és az ehhez kötött fogalmak csoportjait. »AVio 
lange noch soll — mondja a szellemes Schütze — dieser 
Proteus unser Strafrecht umgaukeln ! Thäter, Anstifter und 
Helfer, das sind tkatsächlicke greifbare Vorstellungen; sie 
gleichen Bäumen mit Wurzeln, Stamm und Laub, in deren 
Schatten die AVissenschaft sich stellen kann. Urheber. Mitur
heber und Komplottanten, das sind schwebende, unfassbare 
Gebilde ; sie gleichen dem Wolkenschatten, welcher Schatten
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nicht gibt, sondern ist. Werfen wir getrost diese und ähnliche 
Pseudobegriffe über Bord, lieber heute, als morgen — wir 
werden freiere Fahrt haben«. A modern büntetőtörvény könyvek 
megfogadták Schütze jó tanácsát. S az elmélet naponkint 
inkább igazolja azt !

MÁSODIK FEJEZET.

A részesség fogalmi köre.
Alig van iró, ki a részesség tanával foglalkozott, hogy 

ne azzal kezdené tárgyalását : mennyire vitás e terület, és meny
nyire nehéz az ellentétes nézetek chaoszából kibontakozni. 
Langenbeck x) — a részesség elméletének nagy búvára — így 
kezdi tanulmányát : » A részesség oly fejezetét képezi a bünte
tőjognak, melyben a legtöbb kérdés controvers. Vitatkoznak a 
részesség fogalma, a bűnszerző és segéd lényege határvonala, 
a részesek általános és viszonylagos büntethetősége stb. fölött, 
és minél mélyebben hatolunk a részletekbe : annál több vita
pontra találunk.«

Chauveau és Helie-nek első szavok, melylyel nagy mun
kájúkban e kérdés tárgyalásába bocsátkoznak az, hogy »a ré
szesség elmélete egyike a büntetőtörvénykönyv legtövisesebb 
tárgyainak«.

Schütze 2) egész előszavában a miatt panaszkodik, hogy 
az elmélet kezéből egészen kisiklott; a törvényhozásról s az elmé
letről nem mond kevesebbet, mint azt, hogy »a doctrinának 
hálaünnepet kellene ülnie, hogy tanácsai az egészséges tör
vényhozói érzék vértjéről visszapattantak (Wahrlich die Doctrin 
müsste ein Dankfest begehen, dass ihre eignen Rathschläge an 
dem Panzer des gesunden gesetzgeberischen Faches abgeprallt 
sindj.«

Berner a »rossz dichotomiák vízözönének« nevezi a régibb 
Írók azon termékeit, melyek a »Divisionum tot genera quot 
aspectus totius« elvének hódolva organismus nélküli osztályo
zásokban lelték örömüket, és a »stupor scholasticus« síri leve
gőjéről beszél, melyben a régebbi tudósok termékei lézengenek.

P Die Lehre von der Tlieilnahme am Verbrechen. Von Dr. Willi. 
Langenheck Professor der Kechte in Jena, 1868.

2) Die noth wendige Theilnahme am Verbrechen. Zugleich ein 
Beitrag znr Läuterung der gesammten Lehre von der Verbrechermehr
heit. Von Dr. Theodor Beinhold Schütze Professor der Rechte. Lip
cse, 1869.
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»Der nach Gedanken dürstende Geist eines talentvollen 
Menschen — mondja szóról szóra Berner — schreckt zurück 
vor dem Studium derartiger Systeme, deren Grabesluft ihn 
überall mit dem »stupor scholasticus« anhaucht.« x)

Vagy folytassam-e az idézeteket tovább? Nem tartom 
szükségesnek. Bar,2) Buri,3) Geyer,4) Glaser,5) Foursac,6) meg
annyi specialistái a részesség tanának egyaránt elismerik a 
kérdés nehézségét és egyaránt elítélik a régi tan tévedéseit, 
ferdeségeit. Hogy a kérdés nehéz, hogy problémák egymás
után váltakoznak, természetes, hisz arról van szó, hogy a többek 
által létesített büntetendő cselekmény elkövetéséért valameny- 
nyit felelősségre vonjuk, és mindeniket csak azon befolyás 
arányában büntessük, melyet a büntetendő cselekmény létre
hozására gyakorolt. Már most hogyan Ítéljük meg ebefolyást? 
Mivel mérjük annak mennyiségét és minőségét ?

A feladat nem könnyű, midőn az okok, a különböző tevé
kenységek összhatása gyanánt jelentkező bűntett tényezőinek fe
lelősségi mértékét kell megállapítanunk. De a feladat nehézsége 
nemcsak ebben nyilvánul, hanem a közreműködés nemeinek, osz
tályainak tüzetes megállapítása, ezek föltételeinek, alkotó ténye
zőinek meghatározása képezi a kérdés oroszlánrészét. Ily feladat 
mellett nem csodálkozhatunk a régi tan tévedései fölött. Hisz e 
század második fele, mely valóban a legnagyobb óvatossággal, 
biztos jogi érzékkel, a jogtörténet világító fáklyájával és fegyel
mezett bölcsészeti elvekkel lépett ki a küzdő térre, nem dicseked
hetik azzal, hogy e tant megoldásra juttatta. A terület legsarka
latosabb kérdéseiben a legellentétesebb elveket hirdeti a tudo
mányosa legellentétesebb elvek ülik diadalukat gyakran ugyan
azon bíróság egyidejű ítéleteiben. De mégis, ha e tan nem 
szaporítja is a tudomány úgynevezett megállapított tételeinek 
sorát, korunkban az oly nagymérvű haladást tett, hogy az elmélet

') Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen und die neueren 
Controversen über Dolus und Culpa. Von Dr. Albert Friedrich Berner, 
Berlin, 1847.

2) V. Bar : Zur Lehre vom Versuch und Theilnahme am Verbre
chen, Hannover, 1859.

3) V. Buri : Zur Lehre von der Theilnahme an den Verbrechen 
und der Begünstigung. Giessen, 1860.

4) Geyer : Erörterungen über den allgemeinen Thatbestand dev 
Verbrechen u. s. w. Innsbruck, 1862., Theilnahme Mehrerer an einem 
Verbrechen und Begünstigung, és egy értekezése a »Goltdamaner Archiv« 
XVI. számában 1868-ból.

5) Glaser-nek értékezései a » Gerichtssaal «-ban, melyek a »Gesam
melte kleinere Schi'iften«-ben is megjelentek, u. m. : »Zur Lehre von 
Dolus des Anstifters«, »Ueber Thätersehaft und Beihilfe«, »Zur Lehre 
von der Miturheberschaft.«

K) Foursac : De la complicité. Toulouse, 1875.
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körüli fejlődést méltán sorozhatjuk a bűntetőjogtudomány 
legnagyszerűbb vívmányai közé.

Az új tan kritikai elmeéllel állapítja meg a »részes
ség« alkotó tényezőit, s gondosan kirekeszt minden oly 
elemet, mely a részesség fogalmi körén kívül esik. A Bartolus- 
féle iskola és az ahhoz kötött eszmék világa, hol mindenkit 
részesnek tartottak, a ki a büntetendő cselekményben részt 
vett, elmerült örökre. A bűnpártolást, orgazdaságot, ma már 
senki sem illeszti a részesség keretébe. Mindenki tudja, mi a 
különbség a «complicitas« és »connexitas« fogalmai között. 
Azt, a ki a bűntettet meg nem akadályozza, vagy föl nem jelenti, 
ma már senki sem vonja a részesség keretébe. Surdo és Man
tica, kikről följegyezte Carrara, hogy oktalanúl a bűntett elkö
vetésében részesnek tartották azt, a ki a bűntett elkövetése 
után a tettest menekülésre ösztönözte — ma már követőkre 
nem talál.

A szükséges részesség (concursus necessarius), melyet a 
régi tan, mint a részesség külön faját állított fel, és a mely 
ránk zúdította a szőrszálhasogató scholasticus okoskodások 
egész seregét: már többé nem telíti a büntetőjog általános 
részét, hanem leszállítva saját értékére, kellő helyére, a bünte
tőjog különös részébe helyeztetett.

A szövetség és banda tanának köde foszladozik, s már 
már tisztán látjuk, hogy a complott-tkeoria a régi tudomány 
legvastagabb tévedéseit szaporítja, és csak arra volt alkalmas, 
hogy zavarólag, összekuszálólag hasson az egész területre.

Az új tan okulva azon óriási fogalomzavaron, melybe 
a régi tan ingadozó könnyelmű nomenclaturájával tudományt, 
törvényhozást, igazságszolgáltatást egyaránt sodort : sokkal óva
tosabb a terminológia megválasztásában, mint voltak a »bűn
szerző« féle majd sokat, majd keveset, majd semmit sem mondó 
elnevezések idején, és következetesebben ragaszkodunk ma a 
fogalmak megjelölésére használt szavakhoz, tudva és okulva, 
hogy az alak indok nélküli megváltoztatását vagy ingadozását 
nyomban követi a lényegen, a tartalmon ütött csorba.

Igen szépen és helyesen mondja egy német tudós: »Man 
gibt dem Dinge vor der Hand einen neuen Namen von vollem 
Klange. Allein der Name trägt in sieb eine neue Vorstellung. 
Bald anspruchslos auftretend, bald als Errungenschaft hochge
priesen, bürgern Bezeichnung und Vorstellung sich ein. Von 
Anbeginn unklar gedacht, erweitert sich der Pseudobegriff in 
ungeahnte Dimensionen ; von Einem so von Anderen anders 
verstanden, überwuchert er in wenigen Jahrzehnten die klaren 
Vorstellungen des positiven Hechts, dem Unkraut gleich das 
reine Grewachs erstickend.«

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 2
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Az új tan menekülni kíván azon ártól is, melybe a »jog
bölcselet« czége alatt ragadtatott a régi tan. Nem annyira 
positiv-jogi és jogtörténeti alapon épült fel a régi rendszer, 
hanem minden kérdést csak bölcseleti szempontból vizsgál
tak. Divattá vált a büntetőjogot szembe állítani a magánjoggal, 
s amazt mint par excellence bölcseleti tárgyat tekintették, 
melyen szabadon csapoughatott keresztül kasul a röpke gon
dolat minden furcsaságával, emezt pedig mint valami positi- 
vumot fogták fel. Elfelejtették, hogy a büntetőjog is. ha jog 
akar lenni, magából a philosophiából meg nem él. A  jog csak 
positiv lehet. Kitűnő segéd-tudománya a bölcselet a büntető 
jognak. A lélektani ismeretek nélkülözhetetlenek. A beszámítás 
és beszámíthatóság, a szándékosság és gondatlanság, a causa- 
litas nagy területe stb. a lélektan törvényeinek ismerete nélkül 
érthetetlenek maradnak. De ennek elismerése még nem azt je
lenti, hogy kaput tárjunk a bölcseleti elvont okoskodások 
özöne előtt s engedjük azt betörni a büntetőjog területére. 
Nézetünk szerint a büntetőjogot épen úgy meg kell szabadí
tani ettől a túlcsapongó philosopháló iránytól, mint a hogyan 
megszabadította a jogtörténeti iskola a magánjogot. Positiv 
jelleget ez is csak akkor nyert, midőn a pliilosophálás korlátlan 
területén határköveket rakott le a jogtörténeti iskola bölcse- 
sége. így lesz positivvé a büntetőjog is, mely még ma sem köszö
rülte le a metaphysikai elmélkedések iránti előszeretetét*), s ha 
különösen a részesség területén eredményt akarunk elérni, úgy 
azt csak a történeti módszerrel érjük el — azon módszerrel, 
melyet a büntetőjog tárgyalására nézve Mittermayer. Zachariä, 
Wächter, Luden, Abegg ajánlottak, és annak némely részére 
nézve annyi sikerrel alkalmaztak. Ezen módszer alapján állanak 
Langenbeck és Schütze is a részességről írt jeles munkáikban, 
sőt az utóbbi a büntetőjog területén is egy Savigni és Puchta 
reformatori tevékenységét kivánja.

Aunyi bizonyos, hogy minél inkább elszakadunk az élet 
egészséges jogfejlődésétől és minél inkább burkolódzunk elvont 
abstractiók homályába, annál kevesebb hatása van a tudo
mánynak a törvényhozásra és gyakorlatra. Senki sem tagad
hatja, hogy az új tan törekszik ezen bilincsek alól szabadului, 
törekszik leköszörűlni a minden áron való bölcsészieskedés tet-

]) »Während andere Pechtsdisciplinén — mondja Schütze id. mü
vének 6. lapján — ihre naturrechtliche Periode, Anwandlungen eines 
subjectiv-constructiven Gelüstes, unlängst überwunden haben — Dank 
im Privat rech tsgebiete der historischen Schule — steckt das Strafrecht 
der heutigen Doctrin annoch im Klärungsprocess, hat dieses seine philo-
sophirende, seine gemischte Kichtung nicht abgestreift..................... Ich
meine Praxis, wie Gesetzgebung unserer Jahrhundertt hat der bitteren 
Erfahrungen eine glänzende Anzahl aufzuweisen.«
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szelgéseit. Különösen a franczia, olasz irodalom nagy ará
nyokban szakít az iskolai bölcseség régebben örömmel művelt 
rendszerével, mely szürke bölcselkedő elméleteiben gyönyör
ködött, az élet, a jog, az igazság rovására. A német irodalom
ban nehezebben megy ezen tisztulási folyamat, de végre is 
utat tör magának itt is az egészséges irány — és fölrázza 
álmadozásából a német ideologokat az az erélyes figyelmeztetés, 
melvnek egy példányát e sorokban olvashatjuk :

»W as Wunder, wenn der bitter getäuschte Praktiker Da
naergeschenke scheut, sobald ihm die Doctrin von zehn zu zehn 
Jahren je ein neues Gebilde der philosophischen — angeblich 
der logisch juristischen — Speculation in glänzender Schale 
darbietet !«

A magyar büntetőjogi irodalom, a mennyiben kérdésünk
kel foglalkozott, nem zárkózott el az élet követelményei elől. 
Az a kevés elméleti küzdelem, mely e területen hazai irodal
munkban lefolyt, a gyakorlati élet által nyert lökést, és a liarcz 
eredményét megtaláljuk judicaturánkban. Ha valahol, úgy 
hazánkban — értem a legújabb időt — az elmélet és gyakor
lat kölcsönhatását észlelhetjük, s tán ez az oka, hogy hazai tala
junk nem kedvező a német iskolai bölcseség metaphysikai 
tulcsapongásaira.

Hazai büntetőjogászaink uem abban keresték dicsősé
güket, hogy a jogászt eltemesse beunök a philosoph, hanem 
a positi vitas terére állva, a jogtudomány igazi elveit vonták 
le a polgáriasait világ büntetőjogi irodalmának s a gyakorlati 
életnek küzdelmeiből, és ezzel becsületesen teljesítették köte- 
lességöket. A magyar törvényhozás és a magyar judicatura 
mai állása legfényesebb bizonysága annak, hogy a hazai jog
tudomány sohasem felejtette el azon hivatását, hogy az élet 
szolgálatában kell állania, ha hasznosan és üdvösen akarja 
betölteni feladatát.

Most tekintsük közelebbről a részesség fogalmi körét.

I.

A bűntettet nemcsak egy személy hozhatja létre. Sőt 
inkább az egyesülés nemcsak a jó, de a rossz terén is hatályos 
tényező. A mit el nem végezhet egy : elvégzi több. Egyik adja 
az eszmét, a másik elősegíti, a harmadik végrehajtja, dóban és 
rosszban egyaránt így van vagy legalább így lehet ez. Az igaz
ság azonban azt követeli, hogy mindannyit felelősségre vonjuk, 
a kik a bűntettben részt vettek. De az igazság ennél többet 
is követel. Visszautasítkatlan kívánat ma az, hogy mindenki 
azon befolyás mérve szerint bűntettessék, melyet a bűntettre
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gyakorolt. Sem több. sem kevesebb büntetés ne érje, mint a 
mennyiben közreműködése a bűntett létrehozásában tényező 
volt. A ki csak mellékes szerepet töltött lie a drámában, az ne 
helyeztessék az első rangú szereplőkkel egy vonalba. A kinek 
agyában a bűntett eszméje megfogamzott, s a kinek karja alatt 
lehullott az áldozat feje, nem egyenlő szerepet töltöttek be azzal, 
ki a bárdot kölcsönözte vagy a ki a gyilkosokat a tett után 
elrejtette. Nem lehet kétség arra nézve, hogy a közreműködés 
különféle változataival találkozunk ott, hol többen hoznak 
létre valamely bűntettet. S így az első kérdés, mely elénk tolúl 
ez : lehet-e ezen különféle közreműködési fajt általánosítani. 
Yan-e kapocs, mely a tevékenység különféle fajait, melyek több 
egyéntől erednek, de csak egy bűntettre vonatkoznak, össze
fűzi ? És e kérdésre azonnal ígenlőleg válaszolunk. Többnek 
szándékossága valamely bűntett elkövetésére a közös érintke
zési pont, melyen a bűntettre irányzott tevékenység különféle 
fajai találkoznak. Valamennyi, bizonyos tekintetben, oka a. bűn
tettnek, és ez fűzi őket egy csoportba. így keletkezik a részes
ség fogalma, mely már nem azt jelenti, hogy mindenki részes, 
ki valamely bűntettben részt vesz, a mint azt Bartolus és köve
tőinek serege tanította, hanem csak azon cselekmények tartoz
nak a részesség köréhez, melyek valamely módon bűntettet 
idéztek elő. Ha tehát már a bűntett létesült : ezután már ha 
valaki e bűntettel összeköttetésbe jő, a bűntett létrejöttének 
oka nem lehet, az ő közreműködése nem idézte elő a bűntettet. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a részvevősnek számos alakja fordul
hat elő, melyeket a bűntett elkövetésére irányzott szándékos
ság kapcsa össze nem tart, sőt inkább kirekeszt. A ki tudva 
azt, hogy a tárgy lopott és megveszi, a ki tudva a gyilkost 
elrejti : az nem oka sem a lopásnak, sem a gyilkosságnak. Annak 
nem volt szándéka sem a lopásban, sem a gyilkosságban köz
reműködni. Az bűnös lehet orgazdaságban és bűnpártolásban, 
de nem lehet részese a lopásnak és gyilkosságnak, ha csak 
előre meg nem Ígérte közreműködését, mert ezen esetben az 
ő ígérete is mint elősegítés, tényezője lehet a lopás vagy a 
gyilkosság elkövetésének. És nem is volna igazságos azt, a ki 
a bűntett létrejöttére közre nem működött, úgy tekinteni, 
mint közreműködőt. Ki kell tehát zárni minden oly elemet, 
mely a részesség büntetőjogi jelentőségének körén kivűl áll. 
Száműzni kell a connexitást teljesen. Meg kell vonni szabato
san és határozottan a részesség körét úgy, hogy első pillanatra 
szembetűnjék mi az, mi ezen keretbe való, és mi az, a mi csak 
erőszakosan vonatott e körbe. S azt hiszem, e kör világosan 
van megjelölve, ha a részesség fogalmát akkép határozom meg,
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hogy az alatt több személynek, szándékos közreműködését értem, 
valamely büntetendő cselekmény elkövetésére.

Tekintsük e fogalom meghatározását közelebbről.

II.

Először is azon eredményre jutunk, hogy a részesség 
fogalmából a gondatlan cselekvények ki vannak zárva, mert 
szükséges — úgymond fogalommeghatározásunk — a közre
működés szándékossága. Ha hiányzik az akaratnak öntu
datos elhatározása a bűntett elkövetésére, ha hiányzik a közös 
szándék egyesítő ereje, mely a különböző tevékenységeket össze
kapcsolja, ha hiányzik az a tudatos okozati összefüggés, mely 
a cselekvés s annak eredménye közt létezik, akkor részességről 
szólni nem lehet.

A szándékos közreműködés tehát az, mely a föntebbi 
fogalommeghatározás szerint a részességnek conditio sine 
qua non-ját képezi. — Már a rómaiak elismerték: »Recte 
Pedius ait, sicut nemo furtum faciat sine dolo malo, ita nec 
consilium vel opem ferre, sine dolo malo posse, (c. fr. 51. §.
2. D X LY II.)

E tan bármennyire tért foglal is a tudományban, s rég 
polgárjogot nyert a törvényhozásban : még mindig igen tekin
télyes ellenzőkre is talál, kik a részesség fogalmát a gondat
lanságból elkövetett cselekményekre is kiterjeszteni óhajtják.

Marezoll,x) Tittm an,2) Quistorp,3) M artin,4) Borst, 5) 
Lüden,6) H epp,7) B uri,8) Schütze,9) sőt némileg Berner 10) 
is a vétkes bűnrészesség lehetőségét vitatják. — Dr. Sehnierer 
Aladár a bűnrészesség tanáról a Hoffman Pál által szerkesz
tett jog-, s államtudományi folyóiratban 1871-ben megjelent 
tanulmányában külön szakaszt szentel a »vétkes bűnrészesség« 
fejtegetésének, s beható tárgyalás után e tan felé hajlik. — Ha 
ily tekintélyes irói csoport az, mely a vétkes részesség lehető
ségét vitatja : úgy föl kell tennünk, hogy e tannak alappal kell 
bírnia.

p Lelirb. 128. 1.
2) Handbuch. I. 104. §.
3) Grundsätze. 55. §.
4) Lehrbuch 75. §.
5) Im N. Archiv des Crim. Rechts VII. 674. 1.
6) Handb. 439. 1.
P Im N. Archiv 1846. 348. 1.
8) Theilnahme 23. 1.
9) »Schütze« Die nothwendige Theilnahme.
10) Theilnahme 353, 1.
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Vizsgáljuk tehát, mi az az alap, melyre a »vétkes részes
ség« hirdetői tanukat építik.

A részesség tulajdouképi és főjellege — úgymond ez 
iskola — azon bűnös he- és visszahatásban rejlik (in dem schuld
baren Ein- und Rückwirken), melyet az egyik bűntárs akarata 
a másikéra gyakorol : ennélfogva a szellemi behatás a vétkes 
bűnelkövetéseknél is fönforoghatván, a culposus részesség lehe
tővé válik.

Lehetséges az, mint Schnierer felhozza, hogy: »A. és B. 
valamely magas állványról, vagy a ház födeléről követ gördít
vén le, emberhalált okoztak. — Tegyük, hogy A. a merész 
tett elkövetésére társa által fel volt szólítva, annak veszélyes 
voltát némileg belátta, sőt aggályainak kifejezést is adott, de 
mivel B. ezen aggályokat biztató szavakkal benne eloszlatta, 
a veszélyes tett kivitelét ő sem ellenezvén, a tettet közösen 
hajtották végre. »Mennyire bizonyos — úgymond — hogy itt 
az egyiknek akarati elhatározása és vétkes magaviseleté a 
másikra buzdítólag, sőt elhatározólag befolyt, ki tagadná azon 
fokozódást, mely meggondolatlanságban vagy könnyelműség
ben itt végbe ment?«

Ezt igénytelen nézetem szerint senkisem tagadja, sőt 
megczáfolkatatlan igazság, hogy egyiknek vétkes magaviseleté, 
könnyelműsége, meggondolatlansága a másikra buzdítólag, 
sőt elhatározólag is hathat, — Csak az a kérdés, szükséges 
és czélszerű-e azért, mert culposus cselekményeknél is lehet
séges az egymásrahatds, ezeket a »részesség« fogalmi körébe 
vonni ?

Szükséges és czélszerű-e ezen egymdsrahatdst, mely bűn
tettre nem irányúi, összevegyíteni azon egymdsrahatással, mely 
szándékosságon, a közös akarat egyesítő erején gyökerezvén, ezé lui, 
határozott feladatúd a bűntett elkövetését tűzi maga elé. —  Ez 
bizonyára sem nem szükséges, sem nem czélszerű, mert a gon
datlan cselekmények a »culpa« törvényei s a beszámítás szabá
lyainak alapos alkalmazása mellett könnyen elbírálhatók ; 
mig ha a gondatlan cselekményeket a »részesség« általános szem
pontja alá helyezzük, bonyolulttá s zavarttá teszszük az egész 
területet s oly akadályokat gördítünk a részesség tényezőinek, 
a »felbujtó«, »tettes« s a »bűnsegéd« fogalmainak megállapí
tása elé, hogy lehetetlenné válik kijelölni azon determináló 
elemeket, melyek a részesség büntetőjogi értelmét alkotják.

De egyáltalában a vétkes s a szándékos közreműködés 
természete, azon elvi különbség, mely e két cselekmény közt 
fönforog, parancsolja, hogy e két ellenkező jellegű s irányú 
cselekmény közös categoriába ne foglaltassák össze.

Vagy miért részeseknek nevezni azokat, kik akaratjokat

A RÉSZESSÉG FOGALMI KÖRE.



A RÉSZESSÉG FOGALMI KÖRE. 23

ii bűntett elkövetésére nem irányozzák, kik akaratjokon kivúl 
álló okoknál, a véletlen, a gondatlanság s vigyázatlanságnál 
fogva kerülnek okozati összefüggésbe a bűncselekménynyel ? — 
Miért részesnek tekinteni azt, ki szándék nélkül valamit mon
dott, tett, mutatott, s ez által egy másikat bűnös cselekményre 
indított.

Xem természetesebb-e ezen eseteknél a »culpa« beszámí
tási szabályai szerint eljárni, mint a gondatlan cselekményekre 
a »részesség« általános szabályait reákényszeríteni.

Kern belyesebb-e azon A és B-t, kik a ház fedélzetéről 
követ gördítettek le s emberhalált okoztak, gondatlanságuk 
s vigyázatlanságukért a »culpa« törvényei szerint felelőssé 
tenni, mintsem talán e tényt a »részesség« általános szem
pontja alá helyezni.

Egy szóval: nem helyesebb-e — s igénytelen nézetem 
szerint ez sarkelve a részesség szabatos felfogásának — a részes
ség közönséges szószerinti értelméből criminalistikai fogalmat 
alkotni, s ennek körét csupán azokra kiterjeszteni, kik különböző 
tevékenységgel bár , de egyesült akarattal működnek közre az 
általak bűntettnek ismert cselekmény elkövetésére?

Kétségkívül helyesebb, s ily értelemben mondjuk, hogy 
szándékosság nélkül nincs részesség.

III.
A második eredmény, melyre fogalommegliatározásunk 

vizsgálata után jutunk, az, hogy nem elégséges a közreműkö
dés szándékossága, hanem szükséges, hogy e szándékos közre
működés a bűntett, illetőleg vétség elkövetése előtt vagy alatt 
létesüljön. Más szóval fogalommegliatározásunk a bűnpártolást, 
mely a bűntett elkövetése után nyújtott segélyben áll. a részes
ség fogalmi köréből kizárja. — A régi doctrina a bűnpártolót 
is részesnek minősítette, s Feuerbach tekintélye folytán még 
ma is vannak kiváló büntetőjogászok, kik a bűnpártolást 
a »részesség« fejezetében, s nem a büntetőjog különös részében 
mint külön bűntettet tárgyalják.

Ennek a bűncselekmény minősítése s a büntetés kiméré
sénél fontos gyakorlati következményei lévén ; az újabb crimi
nalistikai felfogás száműzi a fautoratust a bűnrészesség terüle
téről. s mint — delictum sui generis-t — a külön bűntettek 
keretébe illeszti. Die Ansicht, dass die Begünstigung ein 
eigenes Delict sei — mondja Mittermayer x) — ist die allein

J) Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen 
Rechts von Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach. Mit vielen Anmerkungen 
etc. herausgegeben von Dr. C. j. a. Mittermayer 97. 1. Note. II. des 
Herausg.
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richtige, dem gemeinen Recht entsprechende, insofern als nur 
denn eine Strafe für eine Begünstigungshandlung im heutigen 
Sinne erkannt werden kann, wenn das Gesetz, oder im gemei
nen Recht der Gerichtsgehrauch eine Strafe dieser Handlung 
drohte. Aber auch legislativ ist diese Ansicht zu billigen, 
während die entg eg engesetze, welche den Begünstiger als einen 
Theilnehmer ansieht, keine rechtliche Grundlage hat, unlogisch 
ist und zu der irrigen Ansicht führt, dass die Strafe der Begüns
tigung nach der des Verbrechens, iras verübt lourde, auszumes
sen sei.«

A tudomány e nagy hatalmának nyilatkozatából, mely 
a mai bűntető jogtudománynak csaknem egyhangú tanául jelez
hető, kitetszik, minő helyes és czélszerű a bűnpártolást a 
»x'észesség« kötelékéből emancipálni s önálló bűntetté mi
nősíteni.

A harmadik s utolsó determináló eleme az általunk elfo
gadott fogalommeghatározásnak, az. hogy részességnek csak való
méig büntetendő cselekményre nézve vanhelye. — Ha tehát vala
mely cselekmény nem büntetendő : úgy e cselekménynek — a szó 
büntetőjogi értelmében — részesévé sem válhatik senki. — De 
mi történnék például azon közreműködővel, ki az öngyilkosnak 
segédkezet nyújtott, midőxi a törvény nem tekinti bűntettnek 
vagy vétségnek az öngyilkosságot ? Erre a magyar büntető- 
törvényjavaslat szerzője indokolásában igen helyesen igy vála
szol : Az öngyilkosság nem képezvén büntetendő cselekményt, 
az erre közreműködő, mint részes nem vonathatnék feleletre. 
—• Más szóval : e részesség fogalmi kellékei s különösen a 
tárgyi elem az öngyilkosságnál hiányozván, itt részességről 
szólni egyáltalában nem lehet, hanem igenis szükséges, hogy 
az ily természetű közreműködés, mint önálló bűntett — deli
ctum sui generis — jelöltessék meg, s alanya ezen külön bűn
tettért vonassék feleletre.

Ezek lennének tehát főbb vonásokban azon kellékek, 
melyek a részesség fogalmát alkotják. Ámde ha van közös 
érintkezési pont, melyen a részes tevékenység különböző fajai 
találkozván, általános fogalmi körbe vonhatók, úgy kell szét
választó pontoknak is lenniök. melyek a részes tevékenység 
számtalan változatait kisebb csoportokra osztják. A közremű
ködés számtalan árnyalatai nem képezhetnek külön-külön cate- 
goriát, hanem kell néhány főcategoriának léteznie, melybe 
a közreműködés ezernyi változatai közös érintkezési pontok 
alapján egyesülnek, s a részesség általános nemében általános 
fajt képeznek. Ily faj, a tudomány mai állása szerint és igen 
helyesen, nincs több mint a felbujtás, bűnsegéd, és tettesség, 
illetve társtettesség faja. E categoriákban a közreműködés



A RÉSZESSÉG FOGALMI KÖRE. 25

mindennemű változata elfér. Mindazon tevékenység, melyet 
többen valamely bűntett érdekében kifejtenek, e bárom cate- 
goriának egyikéhez tartozik. A  részes nem lehet más. mint 
vagy felbujtó, vagy segéd, vagy tettes. Ha e három faj alá a tevé
kenység nem vonható : úgy az már nem is részes tevékenység. 
A közreműködés e három faját a bűntett létrehozására irányuló 
szándékosság tartja össze, és a mi képezi az elválasztó vonalat, 
annak vizsgálata képezi épen a jelen tanulmány fő feladatát.

De nem lesz fölösleges a bevezető sorokban futó pillana
tot vetni azon felfogásra is, melylyel a részesség fogalma a 
régebbi doctrinában találkozott.

IV.

A régebbi fölfogás általános jellemzésére már annyit 
mondtam, hogy a részesség fogalmát igen tágra szabja, s mind
azokat, kik valami bűntettben bűnös módon részt vesznek, a 
»complicitas« körébe vonja. Ehhez még hozzátehetem, hogy 
eunek természetes következménye azon sokféle megkülönböz
tetés, mely bűnrészesség s bűnrészesség közt tétetik.

így megkülönböztették az önkéntes (concursus faculta- 
tivus) s a szükségszerű bűnrészességet (concursus necessarius). 
— Az előbbi alatt a tulajdonképi s általunk föntebb elemzett 
részességet, az utóbbi alatt pedif/ azon bűntetteket értik, melyek 
csakis többek közreműködésével jöhetnek létre p. a házasság- 
törés, párbaj, megvesztegetés, kettős házasság, vérfertöztetés.

Vannak bűntető jogászok : mint Heffter, Hűbérim, Hepp, 
Bemer, Abegg, Zacliariae, Köstlin, Temme, Langenbeck. kik 
állítják, hogy a részesség általános szabályai a szükségszerű 
részességre nem, vagy csak igen nagy megszorítással alkal
mazhatók ; mig mások, különösen Helscliner, Geyer, Schütze, 
azon véleményben vannak, hogy a felbujtó, bűnsegéd s tettesre 
vonatkozó szabályok a szükségszerű részességre is kiterjeszthe
tők, a tankönyvek többsége pedig egészen érintetlenül hagyja e 
kérdést.

Ezen két ellentétes nézet elbírálásánál helyesen figyel
meztet Geyer arra, hogy a közreműködés a szükségszerű részes
ségnél nem mindig szándékos, s így föltétlenül már ezért sem 
vonható a részesség körébe. Sőt egyáltalában az úgynevezett 
«concursus necessarius« esetében gyakran a közreműködés 
nem is képez bűnös cselekményt, p. midőn a vérfertőztetésnél 
az egyik közreműködő nem bir tudomásával annak, hogy a 
bűnös cselekményt közeli vérrokonán követte el, vagy a házasság
törésnél nem tudta, hogy nemi ösztönét másnak házastársával 
elégítette ki. — Épen ezért helytelen a szükségszerű részesség
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elnevezése, e helyett sokkal észszerűbb a szükséges részesülés 
vagy hozzájárulás (Nothwenclige Betheiligung) kifejezését hasz
nálni,merta concursus necessarius fogalmához nem is tö b b n ő s , 
hanem csupán több alany közreműködése szükséges, vagy mint 
Schütze mondja » Wesentliche Voraussetzung des conc. neces
sarius ist eine gewisse Mehrheit zusammenwirkender Subjecte, 
nicht eine Mehrheit von Verbrechern.«

Mindebből csak az következik, hogy azon felfogás, mely 
a »concursus necessarius« féle fogalmat a bűnrészesség külön 
fajául tekinti, nem egyéb, mint a régi casuistica à tout prix 
osztályozási irányának félszeg eredménye.

Egyike azon meddő dichotomiáknak, melyek, mint Ber
ner mondja, gombaszerű szaporasággal merültek föl a részesség 
tanában.

De valóban nincs is semmi indok, melyre e megkülön
böztetésnek jogosultsága visszavezethető lenne. — Miért a 
bűnrészesség külön fajául állítani azon bűntetteket, melyeknek 
fogalmához több személynek közreműködése szükséges, midőn 
ezek különben is a büntetőjog különös részének önálló bűn
tetteit alkotják, s a melyek épen úgy a részesség szabályai alá 
vonhatók, mint bármely más bűntett, ha a részesség fogalmi 
kellékei együtt vannak ? Más szóval : mig részesség alatt több 
személynek szándékos közreműködését értjük valamely bűntett 
elkövetésére, addig a részesség fogalma csak egy oszthatatlan 
egész, mely osztályozást nem tűr, s szabályai kivétel nélkül 
minden oly bűntettre alkalmazást nyernek, mely — ismétlem 
—  több személy szándékos közreműködésének eredménye.

E szerint a »concursus necessarius« féle elnevezéshez 
csatolt bűntetteknél lehetnek esetek, melyeknél a részesség 
általános szabályai alkalmazást nyernek, s lehetnek esetek, 
melyek a részesség fogalmi kellékeinek meg nem felelvén, a 
részesség szempontja alá nem helyezhetők.

Vagyon szokásos megkülönböztetés volt a concursus 
antecedens, concomitans, és subsequens. A megelőző, egyidejű 
és utólagos részesség. A megelőző részesség alatt a bűntett 
előkészítésében való részességet értették. Teljesen fölösleges 
megkülönböztetés, mert ha a bűntettet még el nem követik : 
részességről szó nem lehet. A meddig csak előkészületeket 
tettek : addig a büntetőtörvényt nem sértik. E tettek a rend
őrség köréhez taztoznak. Az egyidejű részesség alatt azon 
részességet értették, a mely a bűntett valóságos elkövetésére 
van irányozva. Ez a tulajdonképi részesség. Az utólagos 
részesség a bűntett elkövetése után áll be, és elfelejtették, hogy 
az már nem kiegészítő része a bűntettnek, a mi a bűntett elkö
vetése után következik. S azt sem vették figyelembe, ha az
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úgynevezett utólagos részesség p. pártolás, előre igértetik, akkor 
már a részesség nem subsetpiens, lianem concomitans.

Megkülönböztették még a tevőleges (positiv) és a nem
leges (negativ) részességet. És pedig kettős jelentőségben. 
Némelyek a »concursus positivus« alatt a bűntett közvetlen elő
mozdítását értették, a »concursus negativus« alatt pedig a 
merénylet akadályainak elhárítását, Mások a szerint nevezték 
a részességet tevőlegesnek vagy nemlegesnek, a mint a tevé
kenység cselekvésből vagy mulasztásból állott.

De nem folytatom tovább azon meddő, mit sem moudó 
osztályozások ismertetését, melyeknek nem volt más eredmé- 
uyök, mint az anyagnak, melyet a rendszer egységébe akartak 
önteni, teljes szétdarabolása és töredékekre való bontása.

Az új tan ezen osztályozásokat, mint teljesen fölöslege
seket. mint a formalismus jelentőség nélküli szójátékait elve
tette — s nem ismer többet, mint a részesség egy nemét; de 
ezen rendszerben van organismus, éltető, termékenyítő erő, mely 
áthatja az egész területet.

HARMADIK FEJEZET.

A »szükségszerű részesség« tana,
A részesség úgynevezett osztályozásai közül a — con

cursus necessarius — az, melylyel behatóbban kell foglalkoz
nom, Ezen igénytelen, de mégis az egész tant felölelni kivánó 
tanulmány nem hagyhatja ügyeimen kívül a — concursus neces
sarius — fölött a német irodalomban lezajlott eszmemozgalmat, 
melynek lényegét és eredményét már röviden érintettem. A 
kérdés a legújabb időben keletkezett, E  század elejéig sem a 
törvényhozásban, sem az elméletben, sem a gyakorlatban nem 
fordúl az elő. Gandino Alberttól Böhmerig a »concursus neces
sarius ad delictum« fogalmát hiába keresnők. És tulajdon
képen azt sem tudjuk, mikor keletkezett az. A kifejezés fölta- 
lálóját épen úgy, mint azt, a ki először tette vizsgálódása 
tárgyává, homály borítja. Az első, ki a kérdést — bár a »con
cursus necessarius« névről hallgat — az irodalomban fölvetette : 
StiibeJ. Beyer és Gärtner, de Kleinschrod és Tittman is hal- 
gatnak erről. Maga Feuerbach sem szól semmit. Azt azonban, 
hogy a »concursus necessarius« technikai kifejezés kitől szár
mazik : megtudni egyáltalában nem sikerűit. Schütze, kinek 
már említett műve e tan fejtegetésénél főforrásomúl szolgál, 
azt hiszi, hogy az egyetemi előadások hevében keletkezett a
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kifejezés, és já rt ajkról ajkra, inig a tankönyvekbe jutott. Stübel 
is valószínűleg igy jutott a fogalomhoz, melyet az 1805-ben 
megjelent »lieber den Tbatbestand der Verbrechen« ezímű 
művében örökített meg. Ennek 21. §-ában szóról szóra ez áll: 
»es gibt sogar Verbrechen, deren Verübung mehrere Perso
nen, als Urheber, schlechterdings voraussetzt, z. B. das Duell 
und die fleischlichen Vergehungen.«

A 28. §-ban pedig egyenesen kimondja »In Ansehung 
derjenigen Verbrechen, deren Vollziehung schon ihrer Natur 
nach die Concurrenz mehrerer Personen erfordert, wie z. B. 
der fleischlichen Vergehungen und des Duells, wird der Satz, 
dass jeder von den Theilnehmern als Miturheber zu betrachten 
sei, gar nicht in Zweifel gezogen.«

Stübel azonban két évtizeddel később az »Über die Theil- 
nahme mehrerer Personen« ezímű művében szakít a »bűnszerző« 
említett fogalmával és kiemeli, hogy a tettes nem mindenütt 
nevezhető »szerző«nek. A  14. §-ban így szól: »So wie jemand, 
welcher durch eigene Kräfte die Veränderung (in der Sinnen
welt) bewirkt hat, in welcher eine That besteht, nicht Urheber 
derselben genannt werden sollte, so braucht man auch, wenn 
durch die Kraftanwendung mehrerer Personen solcher gesche
hen ist. den Ausdruck : Miturheber unrichtig. Selbst diejeni
gen. welche sich in dem Fall des Ausdruckes bedienen, dürften 
wohl Bedenken tragen, zwei Duellanten Miturheber des Duells 
und mehrere Personen, welche zusammen ein Glückspiel 
haben, Miturheber des Glückspiels zu nennen.«

Annyi bizonyos tehát, hogy a kérdés ezzel mozgásba 
hozatott és újra fölszinre jutott — mint már említettem — 
Martinnak 1820-ban megjelent »Lehrbuch des deutsch, gem. 
Crimiualrecht« ezímű művében. »Némely bűntett — mondja 
Martin a 72-dik §-ban — fogalmilag zárja ki azt. hogy egy 
tettes által legyen elkövethető, de gyakran több személy vesz 
abban részt, mint a mennyi ahhoz szükséges. Minden más bűn
tettnél véletlenül különbség keletkezhetik az által, a mint azt 
csak egy tettes hozza létre, vagy a mint többen működtek 
közre ugyanazon bűntett létrehozásában. Ezen utóbbiak a 
bűntett részeseinek neveztetnek, s mint olyanok biintet- 
tetnek.«

Martin tehát már szükségesnek nevezi a részességet bizo
nyos bűntetteknél, mert fogalmilag több közreműködőt igényel
nek. Ezzel ha nem akarta is M artin , mégis megadta a 
lökést a tan későbbi fejleményének, mely a szükségszerű részes
séget a facultativ részességgel szembeállította. De leginkább a 
szerencsétlen complott-elmélet volt az, mely e tannak kedve
zett. »Nem ez az egyedüli szerencsétlenség — mondja Schütze



A SZÜKSÉGSZERŰ RÉSZESSÉG TANA. 29

— a mi a Complott-elmélet lelkiismeretét nyomja. Sem az 
első, sem az utolsó.«

Még 1825-ben — midőn Stübelnek radicalis fordulata 
a részesség tanában nem állott be, vette föl Henke (Handbuch 
des Criminalr. I. kötet) a szükségszerű részesség fonalát, melyet 
1815-ben megjelent tankönyvében még teljesen figyelmen 
kivűl hagyott. 0  tekintettel a bűntettre közreműködő erőkre, 
megkülönböztette a »tisztán értelmi« és a »tisztán anyagi« 
és végre a »vegyes« közreműködési módot, és az utóbbiakhoz 
a szövetség azon tagjait számítja, a kik physikailag is részt 
vettek, mig azokat, kik ily módon nem működtek közre, tekin
tettel arra, hogy a bűntettet nem követték el, Tittman és 
Kleinschrod-dal csak a kísérletben tartja bűnösnek.

Továbbá megjegyzi : »magától értődik, hogy a »szövet
ség« és »összeesküvés« nem alkalmazhatók oly bűntettekre, 
melyek már fogalmuknál fogva több személy közreműködését 
igénylik, mint p. a házasságtörés, a párbaj stb.«

Ebből látszik, hogy Henke nem az egész részesség tanát, 
hanem csak is a szövetség-elméletet jelölte meg olyannak, mely 
a szükségszerű részességre nem alkalmazható. A társ-tettes
ségről, a felbujtásrói nem mondja Henke ugyanezt. De mégis 
tanának ez a következése, ha tekintetbe veszszük a szövetség
elmélet akkori állását, mely szerint a kölcsönös felhajtással 
és segélylyel járó társ-tettesség szövetségnek tartatott.

E következtetés nem is maradt el.
1833-ban megjelent Heffter tankönyve, melynek 77. 

§-ában már a következőket találjuk: »concursus ad delictum 
alatt, tágabb értelemben, a következő eseteket értjük : I. Van
nak bűntettek, melyek csak többeknek közös, egybehangzó 
és egyidejű cselekménye által nyernek alakot, u. m. a stuprum, 
megvesztegetés és párbaj, melyeknél minden szükséges részes 
épen cselekményének jogellenes alakja által maga egészen 
elköveti a bűntettet, és így nem lehet másoknak ezen bűntet
tekre vonatkozó részességéről szó. II. Valamely jogellenes, 
büntetőjogilag relevans cselekmény vagy következmény több 
személynek is beszámítható.«

Ezzel Heffter három dolgot emelt elvvé, sőt mint Schütze 
mondja »ezek valóságos hitelvekké« lőnek :

1. A szükségszerű részesség csak a tágabb értelemben 
vett részesség köréhez tartozik, de nem képez részességet 
annak szűkebb jelentőségében.

2. Minden szükségszerű részes maga egészen elköveti 
a bűntettet.

»Maga egészen« azaz úgy kell tekinteni, mint ba egye-
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dűl követte volna el a bűntettet, mert bisz a másik is egészen 
követi el azt.

3. Mindenik csak saját tettéért felelős, nem pedig egyút
tal a másik szükségszerű részes tettéért is (konnte diese Coii- 
sequenz — fölkiált Schütze — den scharfen Denker nicht 
stutzen machen !). Ebből következik, hogy itt még ezen kivűl 
a mások részességéről szólni nem lehet.

Röviden tehát az eredmény az. hogy a tulajdonképi 
részesség fogalma és elvei itt nem alkalmazhatók.

E tant elfogadta Häberlin is az 1845-ben megjelent 
»Grunds, des Crim. R. nach den neueren deutschen Strafge
setzbüchern« czímű művében, kijelentvén, hogy a szükségszerű 
részességnél másoknak részességéről szó sem lehet, mégis kivé
telt állapít meg, midőn megengedi, hogy a részesség szabályai 
a zendülésnél alkalmazást nyerhetnek. Stübel óta ugyan a 
zendülésről nem igen szóltak, mégis tagadhatatlan, hogy ez is 
azon bűntettek csoportjához tartozik, melyeknél több alany 
közreműködése fogalmilag szükséges. Häberlin tehát kétségen 
kivűl e kivételével érzékeny csapást mért az egész tanra. 
Az »exceptio firmat regulam« elve nem volt képes elnyomni 
azon mindinkább előtoluló kérdést : vájjon hol van a kivéte
lek határa?

Köstlin,bár az 1845-ben megjelent »Neue Revision«-jának 
korszakalkotó jelentőséget szoktak tulajdonítani, e művében 
megelégszik azon rövid megjegyzéssel »hogy a szövetség fogalma 
nem alkalmazható azon bűntettekre, a melyek természetüknél 
fogva több személy közreműködését igénylik.«

Az első, a ki az uralkodó tannal szembeszállt, Bauer volt, 
ki az 1840-ben megjelent »Abhandlungen aus dem Strafrecht« 
czímű müvében következőleg nyilatkozik :

»Minden bűntettnél lehetséges többek részessége ; sőt 
némelyeknél ez szükséges is, minthogy ezek vagy két személy 
együttes közreműködését igénylik, mint például, a párbaj és 
az elhálással járó fajtalansági bűntettek, a bevégzett megvesz
tegetés, vagy törvényes fogalmukhoz csoportosulás kívántatik, 
mint a lázadás.«

Bauer ezen ellenzékeskedése nem volt nagy hatással, és 
nem is csodálhatjuk, hisz az nem volt sem bővebben kifejtve, 
sem úgy föltüntetve, mint ha az uralkodó tannal kívánna 
szembeszállni.

Hepp volt talán az egyedüli, ki tudomást vett Bauer 
álláspontjáról (»Archiv des Criminalrechts« 1846), midőn érte
kezésének végén igy szól: »Bauer freilich wolle die Beschrän
kung des Begriffs der Theilnahme nicht zugeben« és idézvén 
Buernek föntebb, szó szerint, előadott nyilatkozatát, így foly
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tatja : »Allein fragt man den gemeinen wie den wissenschaft
lichen Sprachgebrauch, so wird man z. B. die Scortanten 
ebensowenig Theilnehmer eines Komplotts, als Theilnehmer 
an einer Unzucht nennen.«

Berner volt az, ki valóban korszakolkotó jelentőségre 
emelkedett elmélettel lépett föl ezen a téren. Közvetlen Berner 
föllépése előtt egész 1847-ig még rendíthetlenftl ragaszkodtak 
azon tantételhez, hogy a »concursus plurium ad delictum« 
általános fogalma és elvei nem alkalmazhatók azon bűntettek
nél. a melyeknek törvényes fogalma többek közreműködését 
igényli, azaz : melyeknél ezen »concursus plurium« fogalmilag 
szükséges volt. Ekkor irta meg Bemer a »Die Lehre von der 
Theilnahme am Verbrechen etc.« czímű művét, melyben elmé
letét következőleg állapította meg. »A részesség technikai 
kifejezése a »concursus ad delictum«, melyet nem szabad össze
téveszteni a »concursus delictorum«-mal, mely utóbbi akkor 
forog fönn. ha egy személy több bűntettet követ el, holott az 
előbbi esetben arról van szó, ha több személy követ el egy bűn
tettet. Több személynek egy bűntette pedig csak akkor nyújtja 
a tulajdonképeni részesség (concursus facultativus) fogalmát, 
ha a bűntett tárgya az együttesen cselekvő személylyel nem 
ugyanazonos, a mely ugyanazonosság a kettős házasság, házas
ságtörés, stuprum, vérfertőztetés, megvesztegetés és párbaj stb. 
büntetendő cselekményeinél elő is fordul. Épen a most emlitett 
esetekben az alany az alanynyal szemben mint tárgy áll. Hely
telen, ha tekintettel ezen esetekre azon tételt állítják fel, hogy 
a részesség fogalma ki van zárva, mihelyt a közösen elkövetett 
bűntett csak több személy közreműködése következtében jöhet 
létre. Ha az együtt működő személy a bűntett szükséges 
tárgya, mint például a vérfertőztetésnél a közeli rokon : úgy 
a bűntett mindenesetre csak több személy együttműködése 
folytán jöhet létre, de bizonyára sok bűntett van , melyek 
többek közreműködése nélkül nem követtethetnének el és épen 
ezen közreműködés képezi a valódi részességet (concursus facul
tativus), a mennyiben legtöbbnyire több személy együttműkö
dése azért áll be, mert a tett kivitelére az egyes ember nem

3) Hepp ezen észrevételére Schütze szellemesen jegyzi meg id. 
művének 42. lapján : »Der sogenannte Sprachgebrauch soll Alles tod
schlagen. Nun, dieser wird auch, wie Theilnehmer am Aufruhr schlecht
hin Aufrührer so Theilnehmer am Diebstal eben nur Diebe nennen. Ja, 
dieser Sprachgebrauch schlägt ganz wohlgemuth sich selber ins Gesicht, 
wenn er von noth wendiger Theilnahme redet und dennoch behauptet, 
das sei keine Theilnahme. Est ist in der That kennzeichnend, wie leicht 
man noch immer mit einer Opposition fertig würde. Und doch hatte 
nicht Bauer diese seichte Widerlegung halbwegs verdient ? Warum seinen 
Gedanken nicht durchführen, wozu ohne Gründe widersprechen !«
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érzi magát elég erősnek. Az említett fogalommegkatározásnál 
az ok helyett puszta következtetést állítanak fel, azaz : a 
dolog fölszinén maradnak. A concursus necessarius lényegét 
nem az képezi, hogy a másik alany ezen alanyi minőségében, 
hanem mint a bűntett tárgya szükséges, és ebben kell keresni 
az okot, mely ezen alakot a tulajdonképeni részességből 
kizárja.«

Egy évtizeddel később ismét előadja Berner tanköny
vében elméletét rövidebben ugyan, de mégis lényegesen módo
sított alakban.

»Néhány bűntett — mondja Berner — csak úgy gon
dolható, mint több személy együttes cselekménye és pedig azért 
mert ezen cselekménynél az egyik együttműködő személy szük
séges tárgyául szolgál a másik személy tevékenységének. (Itt 
felsorolja az ismert és említett példákat) A bűntett sajátszerű 
jellege által követelt együttműködés technikai kifejezése a 
»concursus necessarius.« »Concursus necessarius«-ról tehát 
akkor van szó, mihelyt a bűntett fogalma által követelt együtt
működést kell megjelölnünk. Ezzel ellentétben áll a Cone, 
facultativus, mint olyan részesség, mely a bűntett fogalma 
által nincs föltételezve. Csak a concursus facultativus általános 
alakja a bűntettben való részességnek. A büntetőjog általános 
része pedig csak általános alakokkal foglalkozhatik. Jelen 
czímben tehát csak a concursus facultativus tárgyalható. A 
concursus necessarius a bűntettek bizonyos fajának sajátsze
rűségét képezi. Ez a különös részhez tartozik.

Bemer tehát tankönyvében szükségszerű részességnek 
(concursus necessarius) több személynek az illető bűntett 
fogalma által követelt együttműködését nevezi. A részességnek 
(felbujtás, társtettesség, szövetség, segély) általános elvei e 
szerint semmi esetre sem alkalmazhatók, ha az egyik együtt
működő személy a másik tevékenységének szükséges tárgya. 
Példák : a kettős házasság, házasságtörés stb. Schütze azt hiszi, 
hogy Bemer intentióját eltalálja, ha ezeket a szűkebb értelem
ben vett »concursus necessarius«nak nevezi. Ellenben a részes
ség általános elvei alkalmazhatók, ha az említett ismérv 
hiányzik, azaz : a tárgy nem az együttműködő személyben, 
hanem azon kivűl fekszik (például a lázadás, csoportosulás), 
vagy csak az együttműködésnek tényleges és nem fogalmi 
szükségszerűsége forog fönn, a mi egyébiránt minden bűntettnél 
előfordulhat.

Bemer ezen elméletét Schütze a tárgy-elmélet (Objects- 
tbeorie) névvel jelölte meg. Abegg (tankönyvének 72. §-a), 
Zacka.riä (Archiv des Crim. B ., Yon der Theilnakme am 
Yerbrecken) tetszéssel fogadták Berner elméletét, ebhez csat-
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lakozott Langenbeck is. (id művében) Egy ideig szélcsend állt 
be. Senki sem foglalkozott a szükségszerű részesség tanával. 
Geib, Mittermayernek a Feuerbach tankönyvéhez irt com- 
mentárja, Mörstadt, Buri nem szólnak erről semmit. Lehet
séges — mondja Schütze — hogy a Bemer elméletével elin- 
tézettnek tekintették a kérdést, és napi rendre tértek fölötte. 
Akár fogadni lehetett volna — mondja Schütze — hogy 
Köstlin ellent fog mondani Bemernek, ha nem a tan eredmé
nyére, úgy bizonyára az indokokra nézve. És csakugyan. A 
mennyire hallgatott kérdésünkről Köstlin a »Neue Bevision«- 
ban, most Bemer tanulmányának megjelenése után megszólalt. 
(System des deutsch. Strafrechts). Az uralkodó dogmával telje
sen egyetért, de semmi esetre sem osztja Bemernek tárgy
elméletét.

»Gyakran beszélnek — mondja Köstlin — »concursus 
necessarius«-ról oly bűntetteknél, melyek természetüknél fogva 
nem követhetők el égj' személy által, hanem csak is több által. 
Byen a párbaj, vérfertőztetés, házasságtörés. A »concursus 
facultative « elvei természetesen itt nem nyerhetnek alkalma
zást, mert ezek csak azon esetekre vonatkozhatnak, a hol a 
bűnös cselekvés részesek hozzájárulásával, szükség nélkül erő- 
síttetik.« . . . Ebben fekszik az ok és nem abban, hogy ugyanazon 
bűntetteknél »a bűntett tárgya az együttműködő személylyel 
ugyanazonos.« A lázadás és ehhez hasonlók kivételt látszanak 
tenni, melyek szintén több együttműködő egyént tételeznek 
föl, a szövetség fogalmát azonban épen nem zárják ki. A tulaj
donképi ok azonban az, hogy a lázadás tényleg nem egyéb, 
mint szövetséggé egyesült ellenállás a felsőbbség ellen.«

Ebből áll Köstlin érvelése. Tulajdonképen nem mond 
egyebet, mint azt, hogy a valódi részesség nem fogalmilag 
szükségszerű, hanem csak accidentalis, és a »concursus neces
sarius«! kizárja a részesség területéről, mégis a lázadás és 
hasonlók kivételével.

Tevime szintén Berner elméletét támadta meg, s ha azt 
nem állította is tévesnek, de mindenesetre fölöslegesnek tartja 
(Lehrbuch des Preus. Strafr. (1853.) 67. §.) »Azon bűntettek
nél — úgymond — minő a házasságtörés, párbaj, megveszte
getés, kettős házasság, vérfertőztetés, mindenesetre több sze
mély közös cselekménynyel hozza létre a bűntettet. Sőt együttes 
cselekményük szükséges is, hogy a bűntett létrejöjjön. Ezért 
beszélnek itt is szükségszerű részességről. De épen az akarat 
hiányzik több együttműködő személynél, közös bűntett elköve
tésére. Lehet, hogy csak egy akarja közülök a bűntettet elkö
vetni, és a másiknak vagy semmi vagy más bűnös szándéka 
van..............Vagy pedig mindenik ugyanazon bűntettet akarja

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 3
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ugyan elkövetni, de mindenikazt saját magáénaktekinti egészen, 
mint például a párbajnál, kettős házasságnál stb. Másrészről 
vannak egyes büntettek, melyek tényálladékukhoz képest csakis 
többek közreműködéséből származhatnak, p. a lázadás, zendülés 
stb. I t t  lehet szükségszerű részességről szó. A részesség lénye 
e mellett nem lesz megingatva.«

Tenime tehát a legelőször említett bűntetteket kizárja a 
részesség szabályai alól, és azokra vonatkozólag még a szükséges 
részesség elnevezését is elveti, és ezt csak a lázadásra szorítja, 
és ezen utóbbit a tulajdonképi részesség alfajának tekinti.

Látjuk, hogy az eredményre nézve többé-kevesbbé talál
kozik az irók nézete, de az indokolásban eltérnek egymástól. 
A Berner-féle elmélet határozottan uralkodóvá vált, midőn egy
szerre az éles elméjű Hälsckner (Syst, des Pr. Strafr. I. 1858) 
egyenesen szembe száll az uralkodó tanelmélettel és a követ
kező tételeket állítja fel: 1. A részesség (társtettes, felbujtó, 
segéd) általános elvei épen úgy alkalmazhatók az úgynevezett 
»cone, necessarius«ra, mint a »cone. facultativus«-ra. 2. Ezen 
megkülönböztetés tehát jelentőség-nélküli. 3. Az ezen különb
ség föntartására vonatkozó indokolás és az egész tantétel tart
hatatlan ; és ezután így folytatja : Több részes bűnösségének mi
nőségére nézve, mind alaki, mind anyagi tekintetben egészen je
lentőség nélküli : vájjon a részesség annyiban véletlen volt-e, a 
mennyiben az illető bűntettet természeténél fogva csak egy tet
tes követhette el, vagy pedig, hogy a részesség azért volt szüksé
ges, mert a bűntettet, mint a párbajt, házasságtörést, vérfertőzte- 
tést csak több részes követheti el. Mindkét esetben alakilag úgy, 
mint anyagilag a részesek bűnössége egyenlő elvek szerint íté
lendő meg.

Hälsckner tehát a beszámítás szempontjából tökéletesen 
egy vonalba helyezi az úgynevezett szükségszerű részességet a 
tulajdonképi részességgel. K á r , hogy Hälsckner nem nyi
latkozott a szövetség-fogalom alkalmazkatására nézve.

A legnevezetesebb előliarczosa azonban kétségen kívül 
ezen iskolának Schütze.

O a föntebb ismertetett különféle elméleteket csoporto
sítja. A csoportokat következőleg állítja föl : 1) a régebbi úgy
nevezett elszigetelési elmélet (Isolirungstkeorie), melynek az a 
tulajdonsága, hogy minden szükségszerű részesnek tettét az 
együtt cselekvő tettétől elszigeteli. Ezen elméletnek képviselője 
Heffter ; 2) a Hepp által felállított úgynevezett Connivenz- 
elmélet ; 3) a Berner-féle tárgy-elmélet ; 4) a »szükség nélküli, 
hozzájárulási« elmélet (»Zutritt ohne Noth«, a mint ezt Köst- 
lin nevezte), mely azonban tartalmánál fogva a fogalmi szük
ségszerűség (Henke, Häberlin stb.) eredeti szempontjával ta-
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lálkozik ; 5) az új elszigetelési elmélet úgy, a mint azt Temme 
állapította meg.

Mindezen elméleteket, tekintettel arra, liogy azok a »con
cursus necessarius«-t a részesség alapfogalmainak és elveinek 
köréből egyáltalában ki akarják zárni, Schütze együttesen a 
»kizárási elmélet« (Ausschliessungstheorie) nevével jelöli meg, 
és ezzel szembe állítja a Hülschner által fölállított »Ki nem 
zárási« elméletet (Nicktausscliliessungstkeorie).

Mindezen elméleteket alapos bírálat tárgyává teszi 
Schütze, és csak miután a részesség általános tanát kifejtette, 
fog a szükségszerű részesség elméletének tárgyalásához.

Az esetek, a melyekben a büntetőtörvény, helyesebben a 
bűntett fogalma több részest tételez föl — úgymond — két osz
tályra oszolnak, melyek mindegyike ismét csoportokra oszlik.

I. Az első osztályt a valódi tulajdonképi fogalmi ré
szesség alkotja. Ide tartoznak mindazon esetek, a hol egy és 
ugyanazon bűntett vagy vétség fogalma több együttműködő 
alanyt követel. Ismérv : a bűntett egysége. Több a bűntett 
ténymozzanatákoz fogalmilag föltételezett alany egy bűntettet 
követ el. Majd csak kettő, majd három, majd több személy kí
vántatik. Ezen osztályban azonban két csoportot lehet meg
különböztetni.

A) Az első csoportot — mondja Schütze — a kölcsönös 
együttműködés (gegenseitiges Zusammenwirken) csoportjának 
nevezem. Az alanyok szándékai és tevékenységei oly módon egé
szítik ki egymást, hogy az »actus delicti«-ben találkoznak, jól
lehet egymással szemben álló pontokból kiindulva, egy czél felé 
törekesznek és ebben találkoznak. Ide tartoznak azon esetek, 
a melyeket többnyire a »concursus necessarius« példáiként szok
tak felhozni, u. m. a párbaj, megvesztegetés, házasságtörés, vér- 
fertőztetés, kettős házasság, továbbá természetellenes fajtalan
ság ugyanazon nemű személyekkel.

B) A második csoportban az együttműködés egyoldalii 
irányban érvényesül. Egymás mellett működve törekszik a fo
galmilag megkívánt több személy egy bizonyos actusra és ez
zel a közös bűnös czélra. A száudékok és tevékenységek nem 
találkoznak, de egymás mellett haladva összejönnek a bűn
tett actusában. Ide tartoznak a lázadás, csoportosulás és rokon 
bűntettek.

II. A második osztály az úgynevezett »conc. necessarius« 
nem igazi, látszólagos eseteit tartalmazza. És ez is két cso
portra oszlik.

Ä) I tt  is több együttműködő személy kívántatik, ámde 
hiányzik a bűntett egysége. A positiv jog szerint minden alany 
inkább külön büntetendő cselekményt követ el, habár ez olyan
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is leket, a mely a másik cselekményével vonatkozásban áll és
B) ezen csoportnál a bűntett egysége ugyan fönforog, de 

az alanyok többsége fogalmilag föltételezett esetet nem képez, 
úgy bogy valóságban a több személy közreműködése csak a 
concret eset által igényeltnek tűnik fel.

Az első (A) csoport példájául felhozza Schütze az orgaz
daságot, a mai értelemben vett bűnpártolást, a kerítést, vonat
kozással az ez által előmozdított házasságtörésre ; a második 
csoport (B) példájául pedig a felségsértés, honárulás stb. bűn
tetteire való egyesülést említi.

Ezen rendszert állítja fel Schütze, és ekkor bocsátkozik 
annak vizsgálatába, vájjon a részesség általános fogalmai nyer- 
nek-e és mily alakban ezekre alkalmazást, kijelenti azonban, 
hogy a »concursus necessarius«-nak lényeges föltételét nem 
több bűnös, hanem több együttműködő alany képezi, a mi azt je
lenti, hogy a »concursus necessarius« fogalmát meg nem in
gatja az, ha az egyik együttműködő alany épen talán a szándé
kosság hiánya miatt vagy más okokból büntetőjogi felelősségre 
nem is vonható.

Azután Írónk az egyes csoportokat külön vizsgálódásá
nak tárgyává teszi, és azon eredményre jut, hogy a »concursus 
-plurium ad delictum« elvei és fogalmai a fogalmilag szükséges 
részességre, azaz az úgynevezett »concursus necessarius«-ra teljes 
és nem korlátolt alkalmazást nyernek.

Elvi álláspontunkat már föntebb jeleztük. Elmondtuk, 
hogy a részesség szabályait mi is alkalmazandóknak találjuk 
az úgynevezett szükséges részesség eseteire, mert nem látjuk 
be, hogy a bűnösség mérvére és a felelősség fokára miért ne 
alkalmaztatnának, egyenlő elvek, kívánja bárja bűntett fogalma, 
vagy nem, több személy közreműködését. Nem látjuk be, miért 
ne kellene a bűntettet, ha többen követték el, minden esetben 
a szerint beszámítani, a mint az egyes részvevők a bűntett 
létrejöttére befolyást gyakoroltak? Miért kellene az úgyneve
zett szükséges részeseket, tekintet nélkül tettök és bűnösségük 
mennyiségére egyenlő felelősségi, elv alá vonni, midőn ezen el
vet, mint helytelent, igazságtalant, a büntetőjog általános fo
galmaival ellenkezőt meg nem tűrjük, az úgynevezett concur
sus facultativus területén?

A mi egyedül igazságos és helyes, az nem lehet más, 
mint ha a részesség (felbujtó, segéd, társtettes) általános elveit 
azon esetekre is alkalmazzuk, a melyeket a »concursus neces
sarius« neve alatt szoktak összefoglalni. Azon körülmény, hogy 
egyik esetben nem okvetetlenül szükséges, hogy több személy 
működjék közre a bűntett létrehozásában, a másik esetben pe-
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dig szükséges : nem rombolhatja le a beszámítás, a büntetőjogi 
felelősség általános törvényeit. Végre is nem a lehetőséggel, 
hanem a valósággal kell a büntetőjognak leszámolnia. A való
ságban pedig tényleg mind a tulajdonképi részesség, mind a 
concursus necessaries esetében több személy működik közre a 
bűntett elkövetésében. Ezen közreműködés természetesen kü
lönféle lehet, de semmi esetre sem lehet az egyik közreműkö
dés egészen más beszámítási elvek alá helyezve, mint a másik. 
A bűntett erkölcsi és anyagi ereje mindenik esetben egyenlően 
nyilvánul. »Felbujtó, segéd és társtettesség« : e fogalmak alá 
vonható a közreműködés minden faja.

Ily értelemben zárom én is ki a részesség területéről a 
»concursus necessarius« tanát. De ezzel sem töbletjsem kevesebbet 
nem akarok mondani, mint annyit, hogy nincs semmi szükség az 
általános részességen kívül még egy külön részesség!, fa j  megálla
pítására, és így akkor, midőn a »concursus necessarius«-t mint 
részességi fa jt kizárom, eyyiittal a tulajdonképi részesség elveit 
alkalmazom mindazon esetekre, a melyeket a concursusnecessarius 
neve alá szoktak foglalni. Ily  értelemben azt is mondhatnák, hogy 
a »concursus neces sár iüs«-t befogadjuk a részesség területére.

Némi súlyt helyezek álláspontomnak e két alakban való 
kifejezésére. Mert nem vélek csalódni, ha azt állítom, hogy a 
»concursus necessarius«-nak a részesség köréből való kizárása, 
és ki nem zárása volt az a végzetes fogalom, mely annyi kiváló 
elmét tévedésekre vezetett, és a mi annyi pseudo-bölcseleti 
okoskodásnak nyitott tág kaput, Pedig tulajdonképen gyakran 
félreértették egymást a legkiválóbb elmék is, mert mihelyt va
laki a »concursus necessarius« kizárásáról beszélt, már azt hit
ték és — ebben, mint láttuk, Schütze is tévedett — hogy az 
illető iró nem akarja a részesség általános alapfogalmait és el
veit a »concursus necessarius« eseteire alkalmazni, pedig igen 
helyesen csak azt akarta tanítani és bizonyítani, hogy nincs 
szüksége a büntetőjog általános részének a »complicitas« álta
lános tanain kívül még külön »concursus necessarius «-féle álta
lános tanokra, hanem ugyanazon általános tanok, a melyek a 
tudomány mai állásában a »felbujtó, segéd és társtettesség« fo
galmait uralják, kimerítik a szükséges részesség egész fogal
mát. Más szóval : nincs szüksége a büntetőjog általános részé
nek külön »szükségszerű részességi« elvekre.

Ennek nyomában volt egy más félreértés is szünet nél
kül. Ha valaki — pedig ilyenek számosak voltak — azt hir
dette, hogy a »concursus necessarius« esetei a büntetőjog kü
lönös részébe valók, a párbaj, megvesztegetés, vérfertőztetés, 
házasságtörés stb. mint külön büntetendő cselekmények nem az 
általános részben, de a különös részben vannak helyükön —
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ismét reáfogták ezen teljesen okos tan hirdetőire, hogy a bün
tetőjog különös részében teljesen megoldottnak tekintik a szük
ségszerű részesség problémáit, s hogy tanuk szerint a részesség 
általános elveire vonatkozással a »concursus necessarius« eseteire 
nincs szükség, mert az a különös részben megbatározott fogalom, 
mely már leszámolt azon körülménynyel, hogy több személy 
közreműködése kívántatik, és az ott megállapított büntetési té
telek kellő megoldásra vezetik a kérdést.

Pedig a tanukból levont eme következtetés a tan szerzői
nek legtöbbnyire eszébe sem jutott. Követelték igen helyesen, 
hogy a »concursus necessarius« neve alatt összefoglalt bünte
tendő cselekmények mint »sui generis« cselekmények tárgy al
tassanak a magok helyén. A mely joggal nem beszélünk, a bün
tetőjog általános részében külön lopási, rablási vagy gyilkos
ság! részességről, ép úgy nincs helyén szükséges részességről 
szólni, mert az a szükséges részesség nem más, mint eg g csomó 
külön bűntett, u. m. házasságtörés, vérfertőztetés, párbaj stb. De 
ezzel nem mondták azt, hogy a részesség általános tanaira, 
melyek a büntetőjog egész különös részének területét uralják, 
épen csak a kázasságtörés. párbaj, vérfertőztetés stb. cselekmé
nyeknél nincs semmi szükség. A ki ilyent állított, az nem is 
volt valódi híve azon tannak, mely a »szükséges részesség«-et 
átteszi a büntetőjog különös részébe. Mert épen ezzel, hogy a 
szükségszerű részesség megszűnik létezni, mint külön részes
ség! faj, hogy a »szükségszerű részesség« neve alatt összefog
lalt büntetendő cselekményeket átteszszük a büntetőjog külö
nös részélje : ismerjük el legőszintébben azt, hogy a részesség 
általános elvei és alapfogalmai teljes alkalmazást nyernek a 
»concursus necessarius« eseteiben, melyek tulajdonképen nem 
egyebek külön büntetendő cselekményeknél.

így jutottunk el a »concursus necessarius« területén is, 
bosszú vajúdások és elméleti küzdelmek után a helyes állás
ponthoz, mely, bízvást elmondhatjuk, ma már uralkodó dogmá
jává lön tudományunknak, és valószínűleg eleje van véve leg
alább e téren a további félreértéseknek.

A német irodalomban, avagy legalább is a német tan
székeken született ezen fogalom, s ha összekuszálták és szőrszál
hasogató elméletek egész sorozatán keresztül vezette is azt a 
német iskolai bölcseség : helyrehozta azt az igazi német tudo
mányosság, és dicsőségére szolgál, hogy maga robbantotta szét 
a »concursus necessarius« fölfujt hólyagát. Halschner, Schütze 
érdemeit hálával jegyezheti fel a büntetőjog, különösen a né
met büntetőjog történetírója. De föl kell jegyeznie azt is, hogy 
ha át nem alakulnak a részesség általános fogalmai és alap
elvei. ha a bünszerző, szövetség és banda-féle elméletek ködét,
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új, átkatóbb és világosabb eszmék világa nem váltja fel: úgy 
hiábavaló lett volna Hálsclmer, Schütze vagy bárki másnak is 
minden törekvése. Diadaluk biztosítéka azon nagy átalakulás
ban rejlik, mely a részesség tanában a legutóbbi két évtized 
alatt végbement.

NEGYEDIK FEJEZET.

A bűnszövetség és bünbanda.
AJ A  bűnszövetség tana.

Mielőtt a mai értelemben vett részesség történeti és 
dogmatikai tárgyalására térnék át: lássuk azonnal a »szükség
szerű részesség« fogalma után a »bűnszövetség« és »bűnbanda« 
fogalmait. Ezek még kevesebb kíméletet érdemelnek, mint a 
»concursus necessarius«. Majd két százada rontja e két foga
lom a részesség területét. Eleintén oly igénytelenül lépett föl a 
— Complott — szava, mintha csak nem is akarta volna a fogal
makat összezavarni. Egyszerű igénytelen elnevezés akart lenni. 
Később a helytelen szó fölidézte a helytelen következtetések 
egész seregét. Fogalom fogalomhoz tapadt, és az egyszerű igény
telen elnevezés a részesség területét a homály, félreértések és 
zavar színhelyévé tette Jól mondja Schütze : »Man sieht 
es dem anspruchslosen Emigranten — itt a Complott szóra1)

9 A »Complott« szó etymologiája nem világos. Haitaus, Wächter, 
Scherz glossariumai semmit sem szólnak e germanizált szóról. Schütze 
azt hiszi, hogy ez a latin »complodere« szóból (plodere — plaudere) szár
mazik. A »complodere manus« kifejezés a középkori latin nyelvben két
ségen kívül gyakran előfordul. A franczia nyelvben »peloter«, »compelo- 
ter« kifejezés használtatott, és ebből származott a »comploter, complot«. 
Ezt megerősíti de Roquefort-nak »Dictionnaire Etymologique de la 
langue française« czimű művében adott értelmezése, mely szerint a pelo
ter — battre, mal traître, Complot - mauvais dessin formé entre plu
sieurs gens qui se réunissent pour former une conspiration ; Comploter 
=  faire, former un complot. Schütze azt hiszi és állítja is többször emlí
tett művében, hogy a Complott szó a német irodalomban először fordul 
elő Kresz commentárjában : (148. §......... 1) qui opem tulit et 2) parti
ceps fuit Tractatus (sive conspirationis, der Abrede oder des Complotts).

Schütze azonban téved, mert már Kresz előtt is használta egy né
met iró : Frölich von Frölichsburg ezt a szót, még pedig az 1714-ben 
megjelent commentárjában »da einer aus denn Comploten und zusam- 
mengeschwornen«. Schützét tévedésére Geyer figyelmeztette a Holtzen- 
dorf »Handbuch des deutschen Strafrechts« czimű vállalatban megjelent 
»Theilnalime Mehrerer an einem Verbrechen und Begünstigung« czimű 
értekezésében (II. kötet 409. lapon 1. sz. alatti jegyzet). A »Complott« 
fogalomnak dogmatika-történeti tárgyalására nézve idézem Köstlinnek. 
» System «-jét 339. 1. és Schütze többször idézett művét (20.5. lap).
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utal — nicht an. wie derselbe unsägliches Unheil für das Straf
recht zweier Jahrhunderte, eine Umwälzung und Verwirrung 
der Begriffe sonder Gleichen im Schosse trägt.«

Eleintén a »Complott« szó nem jelentett egyebet, mint 
előleges megbeszélését két vagy több személynek egy vagy több 
bűntett elkövetésére, tekintet nélkül arra, hogy az felbujtó és 
felbujtott, tettes és segéd vagy több társtettes között, vagy oly 
egyének között történt, a kik egy harmadik személyt akarnak 
tettesül felbujtani. Tehát nem volt más jelentősége, mint az 
előre való megbeszélés (compactum).

Az olasz practikusok azonban Gandinustól egész Farina- 
ciusig mindnyájan megbolygatták a compactum egyszerű fo
galmát. Ok azon tannal léptek fel, hogy minden »socius ex com
pacto«, azaz mindazok, kik az összebeszélésben részt vettek, az 
abból származott bűntettért egész terjedelmében felelősek. E 
tan egész Németországban úgyszólván hitágazattá lett. Elein- 
tén azonban még sem úgy fogták fel, hogy a Complott tagjai 
mindnyájan társtettesekül, együttes bűnszerzőkül tekintessenek, 
legalább darusnak  több helye van. melyből azt következtetni 
lehet. A 18-ik században azonban már teljesen virágzott azon 
tévtan, hogy a bűntettnek »ex compacto« részesei valamennyien 
bűnszerző-társak (Miturheber) — coauctores delicti. — Ha te
hát a bűntett az elkövetési cselekmény stádiumáig jutott, a — 
complott — alapján valamennyi részes annak bűnszerzője. Annyi 
bizonyos, hogy a Complott mint külön büntetőjogi kategória 
sem a római jogban, sem a canoni, sem a német jogban nem leli 
alapját. Hälschner, Köstlin, Schütze, Geyer ezt alaposan ki
mutatták. A régi anyajogok ily »privilegium odiosum«-ot a 
szövetségesek terhére nem ismernek. Az összeesküvők a régi 
jogforrásokban gyakran a büntethetőség szempontjából egy vo
nalba helyeztetnek. A részesek ezen egyenlősítésével több he
lyütt találkozunk a forrásokban1), a — complott — külön cate- 
goriájáról azonban szó sincs. Az tisztán a doctrinának erőszakos 
teremtménye. Virágzási korának tetőpontját Feuerbach idejé
ben érte el.

Ú A római jog azon helyei, melyek ezen irányban idéztetni szok
tak, úgymint 1. 1. pr. P. effractor, 1. 13. P. de custod. reor. 1. 1. ez. 1,1. 4. 
pr. í. 8. P. ad leg. Jul. máj., 1. 39. §. 4. P. ad leg. Jul. adalt. 1. 3. pr. P. ad 
leg. Jul. de vi pubi., 1. 1. §. 1, 1. 9. §. 3, 1. 20. P. ad 1. Corn, de fuis. 1. 2. 
in-. P. ad leg. Jul. de annona. 1. 1. §. 10. P. de offic. praef. urb. 1. 12, 1. 
57. P. pro socio 17. 2, 1. 1. 9. 1. 1. 4. pr. P. ad leg. Jul. Maj. 48. stb. — 
használják ugyan a factio, pactio, societas, conspiratio, coniuratio, dolo 
malo coire stb. kifejezéseket, de a nélkül, hogy ahhoz különös praesum- 
tiókat csatolnának. A mi a canoni jogot illeti, Langenbeck id. művének 
97. §.-ában (265. 1.) a 1. 21. és 22. C. 11. qu. 1. rendelkezéseiből mint sza
bályt következteti, hogy a szövetségesek, ha csak különös okok nem aka-
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Tankönyvének 47, §-a hirdeti a következő fogalonimeg- 
katározást : »ha többen kölcsönös Ígéret és segély mellett a 
bűntett elkövetését közösen elhatározzák, és a közös elkövetésre 
magokat kötelezik : akkor bűnszövetség (Complott. societas de
linquendi, conjuratio) forog fenn« és ebből Feuerbach azt kö
vetkezteti. hogy a szövetség minden tagja, tekintettel arra, hogy 
minden egyesnek elhatározását a többinek szerződésszerüleg 
megállapított segélye és közreműködése befolyásolja : a bevég- 
zett bűntett értelmi bűnszerzőjének tekintessék, habár egyéb
iránt az elkövetésben tényleges részt nem is vett.

Feuerbachot Martin, Cucumus, Henke, Hufnagel stb. tá
mogatták.

De már Kleinsckrod1) megtámadta Feuerbach álláspont
ját, a legérzékenyebb csapást azonban arra Stűbel2) mérte.

O is »Thatbestand«-jában még a »Complott« elmélet 
járszalagán csüngött, de később teljesen elvetette ezt magától, 
és döntő érvekkel rontott a Feuerbach-féle tannak, mely e ve
reséget sohasem tudta kiheverni. Utána W ächter3) és Abegg4) 
sorakoztak a támadó csoportba: úgy hogy Schütze azt mondja : 
már ezen nagy hatalmak annyira megingatták a complott el
méletét, hogy a practikus Temmére5). ki szintén döntő érvekkel 
rontott a Feuerbach-iskolának. alig volt szükség. De hát tulaj
donképen minő elvek uralták a szövetség-elméletet? Virágzási 
korában, eltekintve egyes eltérésektől, körülbelül a következőkbe 
foglalható össze a szövetség-elmélet.

dályozzák, teljes büntetéssel sujtandók, tekintet nélkül, liogy azok hall
gatag vagy kifejezetten léptek-e a szövetségbe. Ez azonban nem volt sza
bály, hanem az állami és egyház-rendészeti terrorismus egy kivételes in
tézkedése volt, melyből szabályra következtetni nem lehet. Azt azonban, 
hogy a complot tnak nem volt a középkori jogban kiilön-állása, maga Lan- 
genbeck is elismeri, midőn id. művének 268. §-ában így nyilatkozik : Das 
ältere deutsche Recht hat nach meiner Ueberzeugung nicht in allen Fäl
len die Complottanten mit gleicher Strafe belegt. Solches wäre durchaus 
nicht der altgermanischen Rechtsanschauung entsprechend, nach welcher 
der Thäter überall gleichsam im Vordergründe der strafrechtlichen Be
trachtung stellt, so dann jedenfalls Complottanten, welche zwar mit im 
Rathe gewesen waren, aber nicht an der That Theil genommen hatten, 
geringer bestraft wurden.

A Schwabenspiegel 234. §-a, a »Ruprecht von Freisingen Rechtb.« 
II. 38. szintén nem alkalmasak arra, hogy azokból szabály vonassák le. 
(Schütze id. műve 209. lapján Geyer id. értekezése Holtzendorffnál 410. 1. 
2. sz. jegjczet.)

Azt pedig, hogy a P. G. 0. 148. §-ából a »Complott« modern fo
galma mellett nem lehet érvet kovácsolni, már Wächter kimutatta.

1 System. Entwickl. I. 178. és következő §-ok.
2) Theilnahme an Verbrechen 23—25. §§.
3) Lehrbuch 151. lap.
4) Lehrbuch 74. §.
5) Preussisches Strafrecht 71. §.
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A fogalom általános meghatározása körülbelül vala
mennyinél ugyanazonos volt a Feuerbach-féle fogalommeghatá
rozással. Bűnszövetség (complott) alatt többeknek egy vagy 
több meghatározott bűntett elkövetésére irányult oly egyesülé
sét értették, melyben a kölcsönös segély — többnyire kifejezet
ten — biztosittatik.

Ezen fogalommeghatározásból vonták azután le az egyes 
elveket úgymint 1) azt, hogy itt kölcsönös felbujtás forog fönn. 
Az indokok ugyanazok, a miket Feuerbach hozott fel. Minden 
egyes tehát felbujtó és egyszersmind felbujtott is volt ; 2) min
den szövetséges, a kire a többi a kölcsönös segély szempontjából 
a tervezett elkövetés befejezéséig támaszkodhatik. a bűntett 
bűnszerzője, szerzőtársa (Miturheber) ; 3) tekintet nélkül arra, 
hogy az egyes az elkövetésnél több vagy kevesebb részt vett : 
az előre megbeszélt bűntett minden szövetséges társnak egyen
lően számítandó be, és a törvényben megállapított büntetés nyer 
alkalmazást. Ennek rövid indokolása az. hogy az összakarat ál
tal létrehozott tett ossztett, melynek eredménye is kell, hogy 
összeredmény legyen; 4) a szövetség fogalmából ki kell zárni az 
egyszerű felbujtónak a felbujtott tettessel való megbeszélését, 
reábirását épen úgy, mint a tettesnek hasonló megbeszélését a 
bűnsegéddel.

Körülbelül ezek azon főelvek, melyek a complott-elmélet 
lényegét képezik. És talán ezek azok, a melyekben az elmélet 
híveinek véleménye egymással találkozott. Mert teljes egyet
értés sohasem volt köztük.

Különösen vitás volt köztük azon tétel, hogy a szövetség, 
ha a bűntett létre nem jött (sem be nem végeztetett, sem meg 
nem kiséreltetett) úgy tekintessék-e mint a tervezett bűntett kí
sérlete vagy mint külön büntetendő cselekmény vagy — és ez 
a helyes — mint puszta előkészület? Kísérletnek tekintették 
oly kiváló büntetőjogászok is, mint Köstlin, Gfeib, de számos 
bűutetőtörvénykönyvbe1) is átment ezen fölfogás.

Ezen eredményhez úgy jutottak, hogy a szövetségben 
kölcsönös felbujtást láttak, és mivel a felhajtást már önmagá
ban büntetendőnek tartották : természetes következménye volt 
ezen okoskodásnak, a szövetségnek kísérletté való minősítése. 
Ámde voltak olyan büntetőjogászok is. kik kísérletnek tartot
ták a szövetséget, jóllehet azon elméletet, hogy a szövetséges 
társak kivétel nélkül kölcsönös felbujtók lennének, el nem fo
gadták. Ilyen volt Bauer is.2) Hogy a szövetséget a tervezett

Ú Braunschweigi : 37. §. ; thüringiai : 28 §. ; hannoveri : 59. §. ; 
hessen darmstadti : 76. §. ; badeni 128. §.

2) Bauer így okoskodott : Das Wesen des Versuchs besteht in der 
äusseren Erkennbarkeit des auf Hervorbringung eines gewissen Verbre-
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büntetendő cselekmény kísérletének tartani nem lebet, azt kö
rülményesen fejtem ki a kísérlet tanában, és itt csak röviden 
annyit jegyzek meg, hogy a meddig az elkövetési cselekmény 
kezdetét nem vette, kísérletről beszélni nem szabad.1) Vitapon
tot képezett a complott-elmélet hívei között azon kérdés is : 
hogy a szövetség alapjául szolgáló szerződést hallgatag is meg
lehet-e kötni — vagy nem ? Az uralkodó elmélet, melynek hí
vei Mauezoll,2) Hufnagel,3) Heffter4), némi megszorítással Köst- 
lin,5) B em er,6) Hülschner 7) Langenbeck8) stb. kétségkívül az 
volt. hogy hallgatag is megköthető a szövetség alapjául szol
gáló szerződés. Ellenkező nézeten voltak Busman,9) Schi- 
rach,10) Henke,11) Bauer,12) Breidenhack 13) stb.

Egyébiránt ismerkedjünk meg közelebbről azon állás
ponttal, melyet korunk egyes kiválóbb büntetőjogászai a szö- 
vetségelmélettel szemben elfoglalnak.

Általános jellemzésül még csak annyit kivánok meg
jegyezni, hogy két nagy csoportra oszthatók a büntetőjogászok 
a szerint, a mint minden szövetséges társban felbujtót látnak, 
vagy ellenkezőleg azt tanítják, hogy épen az értelmi közre
működés itt igen különböző lehet.

Az első nézet hívei pl. Feuerbach,14) Henke,15) Martin,16)

chens gerichteten Vorsatzes, als welcher den Grund der Strafbarkeit des 
Versuches ausmacht. Dass aber schon aus der blossen E ingebung  des 
Complotts an  sich und allein dieser Strafgesetz w idrige Vorsatz bestimmt 
und sicher liervorgeht, lässt sich nicht bezweifeln.« — (Abhandlungen 
I. kötet.)

J) Mind a Bauerféle, mind a föntebbi Köstlin, Geib-féle nézetre 
jegyzi meg Langenbeck id. művének ‘253. lapján : »Beide Ansichten lei
den an einem und demselben Grunde der Unhaltbarkeit, indem sie einen 
strafbaren Versuch annehmen, bevor mit der Ausführung irgend welcher 
Anfang gemacht ist. Denn man kann nicht sagen, dass in der blossen Ver
abredung- eine Ausführungshandlung liege, sie ist höchstens eine Vor
bereitung dazu.

2) Id. mű 133. lap.
3) Ueber das AVürttembergisclie Strafgesetzbuch 111. 94. lap.
4) Id. mű 87. §.
B) Neue Revision 586. 1.
6) Theilnahme 404. 1.
Ö System 388. lap.
s) Id. mű 247. lap.
9) Dissertatio de societate delinquendi sive conjuratione etc. 1824. 

21. és következő lapjai.
Ju) A »X. Archiv des Crimiualrechts« I. 517. lap.
n) I. 275. lap.
12) Abhandlungen aus dem Strafrechte. Göttingen. 1840. I. kötet 

442. lap.
]3) I. 2. 305. lap.
14) Lehrbuch 46. 47. §§.
1B) I. 276. lap.
I6) Lehrbuch 76. §.
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Köstlin.1) Berner,2) — az ellenkező nézetet pedig pl, Stübel,3) 
Heffter,4) Hälschner,5) Langenbeck,6) Bar7 8) stb. vallják.

Most lássunk néhányat egyenkint.
I. Kezdjük Köstlinnel. O ugyanazon elveket, melyeket 

a »Nene Bevision«-ban kifejtett^ föntartotta »System«- 
jében is. A szövetség sajátszerűségét csakugyan a kölcsö
nös fölbujtásra, az ez által elért összakaratra és összered- 
ményre helyezi.s) Legalább a fogalom meghatározásából 
ezek világosan következnek. Schütze nem hiszi, hogy Köst- 
liu komolyan azt akarná, hogy valamennyi szövetségestárs 
felbujtónak tekintessék. Köstlin nem kívánt mást mondani, 
mint azt, hogy minden szövetséges társnak akarnia kell 
a másikat felbujtani, de mivel többnyire már a másik el 
van határozva : ennek következtében felbujtóvá nem lehet, 
mert nem érte el felbujtási szándékát, hanem lesz igenis ér
telmi bűnsegéd. Továbbá azt kívánja Köstlin a szövetség fo
galmához, hogy több bűnszerzői szándék forogjon fönn, azaz : 
hogy több olyan személy vegyen részt, a kit azon szándék buz
dít, hogy a bűntettet mint saját tettét kövesse el (»Absicht, 
das Verbrechen als seine That zu verwirklichen«). Már ebből 
is az következik, hogy Köstlin kifejezetten tiltakozik azon fel
fogás ellen, mely szerint a szövetség által a szövetséges társak
nál együttes bűnszerzőség (Miturheberschaft) keletkezik. Köst
lin kétségen kívül itt-ott ellenmondásokba jut, de mi is hajlan
dók vagyunk őt kivenni azon csoportból, mely minden szövet
ségesben felbujtót lát, és erre okunkat Köstlinnek ezen utóbb 
említett tétele nyújtja.

II. Vizsgáljuk Bar elméletét. E kitűnő és éles elméjű tu
dós müvével (Zur Lehre von Versuch und Theilnahme am 
Verbrechen) a kísérlet tanában is behatóan foglalkozom. Bar 
a kísérlet és részesség fogalmainak combinatióját tűzte ki fel
adatául, és álláspontjából csakugyan dicséretesen meg is felelt

3) N. Revision 577. lap. System 343. 349. lapok.
“) Theilnahme etc. 426. 440. lapok.
3) Theilnahme etc. 33. lap.
") 87. §. 4.
5) System I. 389. lap.
6) Die Lehre von der Theilnahme 248. lap.
~) Zur Lehre von Versuch und Theilnahme am Verbrechen 85. 1.
8) A 105. §-ban szóról-szóra következőleg állapítja meg a szövet

ség fogalmát : Das Specifische des Complotts besteht................Ander
wechselseitigen Anerkennung der ursprünglich isolirten Absichten als 
identischer und in der demgemäss erfolgenden Constituirung Eines Ge- 
sammtwillens mittelst wechselseitiger Anstiftung, wodurch denn für alle 
in diesem Gesannntwillen vereinigten Einzelwillen auch der infolge der 
Gesammtabsiclit hervorgebrachte Erfolg zum Gesammterfolg wird, den 
sie solidarisch zu vertreten haben.«
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feladatának. E terjedelmileg kicsiny (100 lapra terjedő) mű
nek becse általában elismertetett a német irodalomban. Még 
a dicséretre nem igen hajlandó Schütze is »egészben és részle
teiben elismert sikert« aratónak mondja Bar kis művét.

A szövetségről a következőket tanítja :
1. A szövetség abban különbözik a bűnsegélytől, hogy 

valamennyi részes mint bűnszerző szerepel vagy kiván bűn- 
szerzőkép szerepelni.

2. A felhajtástól pedig abban különbözik, hogy minden 
szövetséges együtt működik az elkövetésnél.

3. Ha egyáltalában különbséget kell tenni a bűntett szö- 
vetségszerii elkövetése és a véletlen együttes bűnszerzőség (zu
fällige Miturheberschaft) között, akkor ez a különbség nem 
lehet más, mint az, hogy a szövetségnél a szövetségesek egye
sülése a valóságos elkövetést megelőzi, míg a véletlen bűn- 
szerző-társak csak a tettben egyesülnek.

Azon ismérveket azonban — mondja Bar — melyek a 
fentebbi megkülönböztetések alapjául szolgálnak, közelebbről 
meg kell vizsgálnunk. De előbb nézzük csak, mikép keletkezik 
a szövetség az életben?

Föl lehet tenni, hogy a szövetségeseket az érzelem egyen
lősége köti össze. Az egyik szövetséges a másikban magával 
egy húron pendülőt gyanít vagy tud. Egyik a másikkal össze
jön. Mindkét oldalról lassankint érlelik a bűnös tervet. Lépés- 
ről-lépésre .fejlődik az, a nélkül, hogy megtudható lenne, ki in
dítványozta először a bűntettet, és a nélkül, hogy valaki magát 
felbujtónak hinné. Inkább mindegyik azt hiszi, hogy ő csak azt 
mondja ki, a mit a másik magaviseletéből kiolvasott. A legegy- 
szerübb esetben tehát, ha t. i. a szövetségesek között senki se 
játszik különös vezérszerepet, akkor a szövetségesek szándéka 
nem értelmi bűnszerzőségre, hanem kölcsönös támogatásra van 
irányozva.

A szövetség fogalma tehát akkor keletkezik, ha több 
személy a maga szántából (aus eigenem Antriebe) valamely 
meghatározott bűntettet el akar követni, s azt egymással meg
beszélik, közös határozatot hoznak, és együttesen fognak az el
követéshez. -

El kell ismerni, hogy ez teljes szövetséget jelent. De ez
zel még nincs az mondva, hogy ezen tétel a szövetség fogalmát 
egészen kifejezi.

Közelebbi igazolásra szőrűi mindenekelőtt ezen kifejezés 
»a maga szántából«. Ha többen nem a magok szántából ha
tározzák el magokat : úgy a) vagy azok valamennyien egy vagy 
több harmadik személy által bujtatnak fel. Ekkor a felbujtot
tak egymással a szövetség (complott) viszonyában állanak, a
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harmadik személyijei szemben azonban felbujtás forog fönn. 
így tehát felbujtás és szövetség együtt fordűl elő ;

b) vagy azokat egy vagy több társuk nyeri meg a rossz 
ügynek. És ekkor az vagy azok a többi résznek felbujtói, 
miért is ezen esetben is szövetség és fölbujtás forog fönn.

Minden szövetségesnek közös elkövetésre kell magokat 
elhatározniok és egyúttal ahhoz hozzá is kell fogniok. (Meg
jegyzendő, hogy az is az elkövetésben részes, a ki annál jelen 
van, hogy segítségére lehessen a működő személyeknek, vagy 
az elkövetést vezeti.) Ha ezen mozzanat hiányzik, úgy vagy

a) minden szövetséges egy harmadik személyt vagy több 
harmadik személyt bír reá a physikai végrehajtásra, melytől 
ők magokat visszatartják. Akkor az eredeti szövetségesek 
egyúttal a harmadik vagy több harmadik személynek felbujtói 
is, vagy

b) több szövetségest (esetleg egyet) bírnak reá a physi
kai végrehajtásra. Ekkor azonban

a) azon esetre, ha a kiválasztott vagy kiválasztottak oly 
személyekből állanak, a kik a többi részesekből nyerettek : 
akkor a physikailag cselekvő személyek a többiekkel szemben 
felbujtottak, és magok között szövetségesek;

ß ) ha a kiválasztott személyek a szövetség eredeti tagjai, 
az együtt nem működő szövetségesek azért, mert az elkövető 
személyek a tettet a többiek nevében is végrehajtják, mégsem 
valóságos bűnszerzők. Ép oly kevéssé azok, a mint nem tekint
hető értelmi bűnszerzőnek az, a ki már a tettre elhatározott 
egyént igyekszik fölbujtani. Minthogy a valóságos szövetségesek 
a minden szövetséges által elkövetett bűntett szerzőjére rótt 
büntetéssel sujtandók, következőleg bűnszerzőknek kell len- 
niök: úgy ezen esetben az elkövetésnél közre nem működő 
részesek nem is valóságos szövetségesek ; az egyedüli, a miért 
felelősségre vonhatók, az az értelmi bűnsegély.

De még ez sem szükséges, sőt gondolhatok esetek, me
lyekben az elkövetésnél együtt nem működő személyek csak 
figuransok voltak, a kiknek nem is volt komoly szándékuk a 
bűntettet elkövetni. Ezen esetben tehát forog ugyan fenn szö
vetség, de nem minden személyre nézve, a kik a közös határozat- 
hozatalban részt vettek, minthogy néhány vagy értelmi segéd, 
vagy egészen bűntelen.

y) Ha végre nincsenek vagy nincs határozott felbujtó : 
úgy az elkövetésnél együtt nem működő személyek, tekintve, 
hogy senki sem lesz az által bűuszerző, hogy a nevében bűntettet 
követnek el, nem tekinthetők bűnszerzőknek, következőleg azok 
szövetségesek sem ; a legtöbb esetben azonban azok mint 
értelmi bűnsegédek vonatnak felelősségre, épen azért, mert a
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tanácskozásban és határozathozatalban részt vettek. Vala
mennyi részes tehát ezen esetben sem valóságos szövetséges.

A szövetség jelentősége tehát — és itt van Bar állás
pontja összegezve — abban áll, »hogy a valóságos elkövetésig 
a részesek mindennemű részesek (értelmi bűnsegéd, fölbujtó, 
puszta figurans) lehetnek, az elkövetés által azonban az annál 
közreműködő szövetségeseknél a közös határozat folytán, mely 
szerint mindenik az egész bűntettet, mint sajátját akarja, az 
egyesek részességében előforduló különbségek eltűnnek ákkép, 
hogy valamennyi, mint az általuk elkövetett bűntett bűnszer
zője tekintendő.« x)

Ha azonban valaki a közös határozathozatalban részt 
vett, az elkövetésnél azonban közre nem működött, de a bűn
tettek vagy a bűntett elkövetése után oly tevékenységet fejt 
ki, mely előleges Ígéret nélkül bűnpártolás lenne, úgy csak 
bűnsegéd és semmi esetre sem bűnszerző, mert a bevégzés után 
kifejtett tevékenység nem állapíthat meg bűnszerzőséget.

Bar elmélete szerint tehát a szövetségesek a bűnsegé
dektől annyiban különböznek, hogy ők »bűnszerzők« és ilyenek 
akarnak is lenni, — a felbujtóktól pedig abban különböznek, 
hogy »ők az elkövetésnél közreműködnek.« Már most ebből 
világosan következik, hogy a szövetség önmagában még nem 
alkot szövetségeseket, hanem a szövetség föltétele mellett az 
elkövetésnél való közreműködés szükséges, továbbá következik 
az is, hogy minden az elkövetésnél közreműködő előre-összebe- 
szélő egyén (Yerabreder) az egész bűntett bűnszerzőjeül tekin
tendő. 2)

Bar tehát az »összakarat és összszándék«-féle felfogástól 
lényegesen eltér, de nem sokat javít a szövetség elméleten az 
ő »Gesamtthat«-féle tana sem, mely az összakarat és összszán
dék helyét volna hivatva pótolni. Bar mindenesetre más értel
met tulajdonít a »szövetség« fogalomnak, mint azt közönsé
gesen venni szokták. De ez kissé erőszakos, és a mellett — igaza 
van Sckützenek — nem sokat használ. Mert a ki az elköve
tésig bűnsegéd maradt, a mennyiben ő ez volt és ez is akart 
lenni, miért ne maradhatna az elkövetésnél és az elkövetés 
után is csak bűnsegéd ? Ha pedig igaz, hogy a bűnsegéd ilyen

p Bar id, műve 84. lapján : Die Bedeutung des Komplottes besteht 
daher darin, dass die Theilnehmer bis zur wirklichen Ansführung The.il- 
nehmer jeder Art (intellectuelle Gehülfen, Anstifter, blosse Figuranten) 
sein können, durch die Ausführung aber für alle dabei mitwirkenden 
Komplottanten in Folge des gemeinsamen Beschlusses, nach welchem 
jeder das ganze Verbrechen, als das seinige will, die Unterschiede in 
der Theilnahme der einzelnen verschwinden, so dass nun jeder als Urhe
ber des von allen begangenen Verbrechens angesehen wird.«

-) Ezen következtetésre nézve 1. Schütze id. művének 213. lapját.
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is marad, lia csak segélyi tevékenységet fejt ki : akkor az ossz- 
tett és együttes-felelősség és ezzel a szövetség-fogalom összedűl. 
Bar csak kísérletet tett arra nézve, mikép lehetne a szövetség
fogalomnak töredékeit megmenteni. És ha figyelemmel olvas
sak Bar kis művét, igazat kell adnunk Sckützenek, hogy annak 
88.*) és 90-dik 2) lapján oly helyek vannak, melyekből szabad 
arra következtetni, hogy e fényes elme rövid idő múlva tehet
ségének egész erejével a szövetség-elmélet ellen fog fordulni.

III . Langenbeck 8) a szövetség lényegét abban találja, 
hogy »többen, a kik mindnyájan a bűntettet mint sajátjukat 
akarják, a közös elkövetésre egyesülnek« és azt is megengedi 
Langenbeck, hogy abban is van valami igaz, hogy egymást 
kölcsönösen felbujtják. De nem fogadja el semmi esetre sem 
azon elméletet, mely a szövetségben mindig és kivétel nélkül 
kölcsönös felbujtást látott, mert könnyen lehetséges, hogy két 
egyén ugyanazon tettre önként el volt határozva, de egyik sem 
akarván a másiknak a gonosz tett előnyeit átengedni, szóba 
hozták a tervet és közösen követték el. Ily esetben semmi 
esetre sincs kölcsönös felbujtás, miután egyiknek sem kellett 
a másikat valamire reábirni. A kölcsönös-felbujtás-féle tan 
következményét azonban, azt t. i . , hogy minden szövetséges 
úgy tekintendő, mint a bűntett bűnszerzője, elfogadja Langen
beck és ennek egyszerű oka — úgymond — az, hogy a szövet
séges saját érdekében működött, a bűntettet, mint sajátját 
akarta. A rra a kérdésre azonban, hogy a szövetség önmagában 
büntetendő-e, határozottan tagadólag válaszol Langenbeck. 
Ellene van természetesen azon felfogásnak is, mely a szövet
ségben a bűntett kisérletét látja. A szövetség büntetésére nézve 
két sarkelvet vall Langenbeck magáénak, az egyik az, hogy

9 »Wenn dagegen von mehreren Personen, die unabhängig von 
einander den verbrecherischen Entschluss gefasst und nun ein Complott 
gebildet haben, Einer, der einen besonderen verbrecherischen Muth oder 
ein vorzügliches Interesse an dem Unternehmen hat, sich zur alleinigen 
Ausführung bereit erklärt, so können die übrigen nicht ohne Weiteres 
als Miturheber betrachtet werden : es kann sehr wohl der Fall sein, dass 
der allein thätige Komplottant auch ohne die Zustimmung der übrigen 
Theilnehmer handeln ivürde, vielleicht durch sie in seinem Entschlüsse nur 
bestärkt ist, wogegen jene ohne ihn niemals zur Ausführung sich entschlos
sen haben würden.«

2) »In kriminalpolitischer Beziehung ist für die verschiedene 
Bestrafung der einzelnen Theilnehmer, je nachdem sie zur Beförderung 
iind Bestärkung der verbrecherischen Absicht der übrigen beigetragen 
haben, anzuführen, dass hiernach durch jede wirksame und fördernde 
Tliätigkeit die einzelnen Theilnehmer schrittweise mehr und mehr sich 
verantwortlich machen und daher, falls sie überhaupt die strafgesetz
lichen Bestimmungen kennen, jeden Schritt besonders bedenken wer- 
den« etc.

3) Id. műve 247. és következő lapjain.
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»a szövetség valóságos részese azaz : az, a ki a szövetséges 
társaknak nem pusztán bűnsegédül szolgál, tekintet nélkül 
közreműködésének fokára, az elkövetett bűntett bűnszerzőj éűl 
tekintetvén, a bűnszerzőre meghatározott büntetéssel sújtandó.« 
A másik sarkelv pedig az, hogy »a szövetség, veszélyességénél 
fogva a bűntetést-sulyosbító körülmény.«

Langenbeck tana tehát — mint e rövid ismertetésből 
látszik •—■ eltekintve attól, hogy a szövetségben nem látja a ter
vezett bűntett kísérletét — teljesen a régi szövetségelmélet 
békói közé van szorítva. Schütze oly röviden bánik el a külön
ben jogtörténeti kutatásairól nevezetes jénai tanárral, hogy 
sem többet sem kevesebbet nem mond szövetség-elméletéről, 
mint a következő néhány szót: »Dieses Lehrgebäude trägt 
den Stempel der inneren Zerfahrenheit, das Gepräge des 
Y erfalls. «

IV. Hälschner már nem csüng annyira a régi szövetség
elméleten. 0  a bűntett szándékos elkövetésére vonatkozó és 
ezt megelőző összebeszélést az együttes bűnszerzőség (Miturhe
berschaft) egy alakjának tekinti, de nem kívánja meg egyúttal 
a bűn szerzői akaratot, mindazonáltal minden szövetséges úgy 
tekintendő, mint a bűntett szerzője, és pedig vagy azért, mert 
már saját tevékenysége, tekintet nélkül a mások tevékenysé
gére, őt bűnszerzőnek minősíti, vagy azért, mert a többi szö
vetséges tette neki beszámítandó.

Ez nem jelent egyebet, mint hogy a szövetséges, bűnszer
zőnek tekintetik akkor is, ba nincs is tettes-akarata. De mivel 
Hälschner határozottan kijelentette azt is. hogy a szövetségnél 
és az elkövetésnél bűnsegédek is közreműködhetnek és felbuj
tott tettes is lehet részes, úgy már az ő lényeges ismérve, mely 
szerint a szövetségesek szerzőtársak, önmagától megdől.

V. Térjünk át Bemer elméletére.
Bemer a »Die Lehre von der Theilnakme am Verbre

chen« czimű művében (393—481. lapok) behatóan tárgyalja 
a szövetség (komplett) tanát.

A  szövetség cselekményének három méretét állítja fel 
(Handlungsrhytmus). Az elsőnek az eredménye az egyesülés. 
A másodiknak a kölcsönös tanácskozásból származott összaka- 
rat. A harmadikból pedig az összeredmény származik.

Mindhármat részletesebben ismertetjük.
AJ Az első eredményt a következőkben lehet összefog

lalni. Minden egyes, mint felbujtott, tehát mint a szövetségnek 
tagja tekintendő, mihelyt hozzájárulását kijelentette vagy con
cludens tényekkel nyilvánította. A felhajtást a szövetségesek 
akkor fogják bevégzettnek tekinteni, ha a szövetségbe annyi 
tag lépett be, hogy annak száma a terv kivitelére elegendő. De

A biinkisérlet és a beveszett bűncselekmény. 4
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mivel minden egyes a másik szándékához való hozzájárulással 
szövetségessé lesz, úgy az állam is kell, hogy ilyennek tekintse 
azt, bármi parányi is még a fölfedeztetés alkalmával a szövet
ség, és bármennyire nincsenek is arányban a meglevő erők a 
terv kivitelével.

A létesítendő szövetség egyúttal létrehozott szövetség azon 
pillanattól kezdve, mihelyt több személy egyesül, épen úgy. 
mint a vízbe dobott kő teljes és zárt kört képez akkor is. midőn 
az csak a kő körűi képződik, és akkor is, ha a víz sima tükrén 
távol hordták azt a hullámok. Ha ezen felfogást figyelmen 
kivűl hagyjuk, ha a szövetség terjedelmét nem úgy fogjuk fel, 
mint zárt kört, hanem egyenes haladó vonalban : akkor egyik 
képtelen szövetség-fogalomtól a másikig jutunk, a nélkül, hogy 
bárkit is mint valóságos szövetkezőt felelősségre lehetne vonni, 
föltéve hogy a szövetség már alakulásának idején födöztetett 
fel. Minden cselekmény, a melyet a szövetség ezen állásában 
valamelyik tag maga követ el, ha csak valóságos megbízást a 
szövetség arra nem adott, csak is az elkövetőnek számítandó 
be. S a szövetség ezen első stádiumában az egyesültek egy
behangzó akarata nem változott át összakarattá, ez csak a má
sodik stádiumban fordúl elő, a mikor mindenki saját cselek
ménye által valamennyinek felelősségét idézi föl. Az első 
méretnek tehát az eredménye az egyesülés.

És ez két szempontból jöhet tekintetbe :
1. mint bűnös társaság általában, mely külön rendőri 

kihágást képez, mert már maga a társaság alakulása az aka
ratnak megtestesítése, objectivisálása stb.

2. mint puszta bevezetés a következő két stádiumhoz.
Bemer erélyesen kikel azon felfogás ellen, mely a szövet

ségben már a tervezett bűntett kísérletét látja. Nem egyéb az, 
mint előkészületi cselekmény.

B) A második m éret*) a kölcsönös tanácskozásból áll, 
melynek eredménye az összakarat. A számos alany az előttük 
álló cselekményre nézve egy alanynyá lön. Valóságos reális 
egységbe olvad a sok különböző akarat. A kérdés csak az : 
elégséges-e, ha a szövetséges csak a megbeszélésnél tevékeny
kedik, és nem szükséges-e, hogy tényleg is részt vegyen a cse
lekmény elkövetésénei? Többen — válaszolja Bemer — az 
utóbbit állítják, de helytelenül. Ha a szövetséges a közös 
tanácskozásnál arról győződik meg, hogy a szövetség erői nél
küle is elégségesek a szövetség közakaratának teljesítésére^

0 Azt megengedi Bemer is. hogy az elsü méret a másodikkal, külö
nösen kisebb szövetségeknél, annyira összeolvad, bőgj' alig lehet a tén3 - 
leg fönforgó kettős osztályozást fölismerni.
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mely az ő akarata is, ka tehát ő szövetséges társainak kijelenti, 
hogy ő a véghezvitelt átengedi nekik, ő azonban — talán gyön- 
gélkedése miatt -— otthon kiván maradni : kétségen kivűl bűn
szerzőnek tekintendő, mert a szövetség közakaratát a többiek 
valósították meg. Akarata a közös tanácskozás és közös hatá
rozat következtében a bűnszerzőség animus-ával bir, és minden 
szövetséges tudja, hogy ő az együtt nem működő társának 
nevében is cselekszik, az ő akaratát is vele együtt valósitja 
meg. Az összakarat a ktlcsönös felbujtásnak az eredménye. A 
szövetség puszta alapításánál még nincs felhajtás. A szövetség 
csak szervezkedik, és még csak ez után következik az elköve
tésre vonatkozó közös határozat.x) Az elkövetés közös elhatá
rozása a lényeges. A ki ebben részt vesz, az már a szövetség 
közös tényéért is felelős, habár a tettben nem vesz is részt. A 
döntő mozzanat az, hogy minden szövetséges az egésznek nevé
ben cselekszik.

C) S most áttérünk a szövetség cselekményének utolsó 
méretére, melyből az »összeredmény« származik.

Minden szövetséges egy rész-egészet (Tbeil - ganzes) 
képez, melyek a legbensőbben vannak összeforrva, és egy szán
déknak vannak alárendelve. De minden ilyen rész - egészt 
kettős szempontból kell megítélnünk. Egyrészről önmagában 
kell azt tekintetbe venni, másrészről úgy kell felfogni, mint az 
egésznek képviselőjét. Ezt különösen a szövetségesek büntetésé
nek megszabásánál kell kellő figyelembe venni.

J) Kétséges — mondja Bemer — hogy az elkövetés elhatározásá
nak mindig meg kell-e előzni az elkövetést ? Erre nézve felhozza a 
Temme által (Criminalistische Zeitung für die preussischen Staaten II. év
folyam 14. sz.) közlott következő esetet. »Két tolvaj hamis kulcscsal egy 
lakszoba ajtaját kinyitja. Azon pillanatban, midőn az ajtót kinyitották, 
hallották, hogy valaki a lépcsőn lejön. Futásnak eredtek, és az ajtót 
nyitva hagyták. Az útczán találkozik velők egy tol vaj-pajtásuk, kinek 
kalandjokat azonnal elbeszélték. Ez azt tanácsolta, hogy abba nem kell 
hagyni a dolgot. Ok azon föltétel alatt, hogy ő is részt vesz, a tanácsot 
elfogadták, és ő nem is habozott. Visszamennek tehát mind a hárman, 
nyitva találják a szoba ajtaját, és közösen elhordanak a szobából mindent.«

A két elsőre nézve kétségen kivűl minősített lopás forog fönn. 
De a harmadik télij ére nézve szétágazók a vélemények. Az ítélő bíróság- 
határozata sem keletkezett egyhangúlag. Ezen eset nagy irodalmi vitát 
provocált. Egyik a harmadikat is mint szövetségest, minősített lopás 
miatt kívánja bűntetteim, a másik, csak mint a közönséges lopás tettesét. 
Hufnagel cpmmentárjában az első nézet mellett foglal állást. Temme 
alaki bűnhalmazatról beszél, és ezen álláspontra azon felfogás vezeti, hogy 
a minősített lopás előnyeit a harmadik is élvezi. Bemer az esetet egysze
rűen minősített lopásnak tekinti a két elsőre nézve, és egyszerű lopás
nak az utóbbira nézve. A büntetés kimérésénél azonban figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a harmadik személy bírta a másik kettőt a pilla
natnyilag abban liagj-ott büntetendő cselekmény elkövetésére.
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Minden szövetséges, mint az egésznek tagja, mint az össz- 
eredmény előidézésének oka, bűnszerző is, mint különálló tagja 
az egésznek pedig nagyobb vagy kisebb gonoszságához képest, 
többé vagy kevesbbé büntethető bűntárs. Innen következik, 
hogy a szövetségesek büntetésének nem kell egyenlőnek lenni, 
habár valamennyi is mint bűnszerző büntetendő.

A szövetség fogalmára és annak beszámítására nézve — 
mondja Bemer — háromféle nézet van forgalomban.

Az első egészen félreismeri a szövetség fogalmát. Nem 
összcselekményt, hanem több külön cselekmény conglomeratu- 
mát látja abban, és épen ezért nem kívánja a szövetségeseket, 
mint az összeredmény bűnszerzőit, hanem csak is elszigetelt tevé
kenységűk mértéke szerint büntetni.

Ezzel homlokegyenest ellentétben áll a szövetség alap
fogalmának abstract felfogása, mely a felelősség solidaritésát 
átértette ugyan, de ebből tévesen valamennyi szövetségesnek 
teljesen egyenlő büntethetőségét következteti. Ezen felfogásnak 
különösen Cucumus adott kifejezést.

Az igazi nézetet, de minden indokolás és következtetés 
nélkül, K itka fejezte ki, midőn azt mondta, hogy a szövetség
nél a közreműködés mérve és faja (Grad und Art) nem döntő 
mozzanat, mert a legtöbb esetben egyenlő tevékenység nem 
lehetséges, és a közös érdek szempontjából föl kell tennünk, hogy 
mindenik megtette volna a legnagyobbat is a bűntett érdeké
ben. ha az többek által végrehajtható lett volna, és mert min
denik a másnak megbízásából is eljárván, minden kevesbbé 
tevékeny egyén is, mint megbízó, egyenlő beszámítás alá esik. 
Ennek azonban nem az az értelme, hogy a szövetség tagjai 
mindnyájan egyenlő büntetéssel sujtassanak, mert ez külön
féle lehet a szerint, a mint a tagok többé vagy kevesbbé veszé
lyesek.

íme itt van röviden Bemernek a szövetségről hirde
tett tana.

Hogy a »Haudlungsrhythmus«-féle elméletre mi szüksége 
volt Bemernek, azt nem értjük. A kölcsönös szellemi egymás- 
rahatást helyesen kellett volna meghatározni, s ezzel Bemer 
ugyanazt éri el, a mit a háromféle »rhytmus«-ával ért el.

Egyébiránt Bernerre el lehet mondani, hogy »sokat 
tanult és sokat el is felejtett.«

Tankönyvének első kiadásában (1857) már így nyilat
kozik: »dass d i e .....................  gekünstelte, mit Abstractio-
neu und gefährlichen Präsumtionen erfüllte alte gemeinrecht
liche Komplotstheorie bei Seite gesetzt werden müsse.«

Tankönyvének második kiadásában az »együttes bűn
szerzőség« fogalma alá háromfélét von, u. m. a társtettességet
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-  a szövetséget — és a bűnbaudát. A szövetséget pedig úgy 
határozza meg, hogy az »egy vagy több egyenkiut megbatá
rozott bűntett elkövetését megelőző összebeszélés.«

Teljes joggal kérdezi Schütze, vájjon kiknek az összebe
szélését kell itt értenünk? A felbujtóét a felbujtott tettessel, 
a tettesét a segéddel? Bizonyára ezeket ki akarta Berner 
zárni. Fogalommeghatározásából hiányzik a lényeges ismérv : 
»a tettes társak közötti összebeszélés,« és egyáltalában nem 
lehet megérteni, hogy a társtettesség és szövetség fogalmai 
miképen állíttathatnak egymás mellé !

Már tankönyvének 8-dik 9-dik kiadásában határozottan 
azt mondja, hogy minden részest az összebeszélés és a véghez
vitelben való részvéte szerint külön kell mérlegelni, és azt kell 
kutatni, hogy az általános fogalmak szerint bűnszerző-e vagy 
segéd? Lehetséges — úgymond — hogy vannak személyek, 
a kik az összebeszélésben részt vettek, de az elkövetésben nem, 
ezek általános jellegök szerint vagy értelmi bűnszerzők vagy 
értelmi segédek. Lehetséges az is, hogy az összebeszélésben 
résztvett személyek az elkövetésnél csak segédi tevékenységet 
fejtettek ki. Ezen esetre azonban mégis bűnszerzők, ha az 
általános fogalmak (és nem a régi complott-theoria fictiói sze
rint) az értelmi bűnszerzőtárs jellegével bírnak, de csak segé
dekül büntetendők, ha az összebeszélésben való részvételük 
csak az értelmi segély jellegével bir.

A legigazságtalanabb azon tétel — mondja Berner — 
mely minden részest bűnszerzőkép büntet, tekintet nélkül a 
közreműködés minőségére. Ez azon pont, melynél mindenkit 
óvni kell a régebbi elmélet abstractióitól. A segédi tevékeny
ség csak segédre vall, s abból nem lehet bűnszerző soha.

így ítéli el Bemer önmaga előbb hirdetett tanainak jó 
részét, és egyenesen kimondja: »Die gemeinrechtliche Doctrin 
hat den Komplottbegriff in einer für die Praxis höchst gefähr
lichen Weise entwickelt, und so ist er in die meisten neueren 
Gesetzbücher übergegangen.« *) Bemernek legjobb kritikusa 
önmaga volt.

9 Berner a »Grundsätze des preussischen Strafrechts» czímű művé
ben így szól : »Es ist allerdings richtig, dass die Komplottanten als Urhe
ber zu strafen sind , auch, wenn ihre Thätigkeit bei der Ausführung 
nur die eines Gehülfeu war. Es gilt dies aber nur von den wahren Kom
plottanten, nur von denen, die sich durch die Verabredung gegenseitig 
angestiftet haben, und die daher, wie gering ihre Mitwirkung zur Aus
führung selbst sei, immer intellectuelle Urheber bleiben. Wer nicht in 
der gegenseitigen Anstiftung steckt, wer bei der Verabredung nur zuge
gen war, bei der Verabredung nur eine Gehülfenthätigkeit übte, der kann 
nur dadurch die Strafe des Urhebers verwirken, dass er bei der Ausführung 
als Mitthäter mitwirkt. Übt er auch bei der Ausführung nur eine Gehül
fenthätigkeit, so ist er nur als Gehülfe zu strafen.»
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VI. A szövetség-elmélet tisztázása körűi fényes érdemei 
vannak Barinak x) és Johnnak.2)

Bari mindenekelőtt annak ad kifejezést, hogy az akarat
nak azon egyesülése (összakarat), melyről a szövetségnél beszélni 
szoktak, azon értelemben, hogy az egyéni akarat egészen föl
olvad az összakaratba, nem gondolható, mert minden egyes 
akarat a másokkal való közlés után is megtartja önálló léteiét. 
És így az összebeszélés után is mindig él az egyéni akarat is.

Az összebeszélés következtében — folytatja Buri — 
mindenki az eredményért küzdő bűnös tevékenységében a töb
binek bűnszerző szándékáról tudomással bír, fel is használja 
az egyesülés folytán az idegen erőket czéljaira, és az idegen 
erők ezen felhasználása előre meghatározott terv szerint tör
ténik. Ez által kétségen kivűl á szövetségesek között bizonyos 
kölcsönösség támad, melyet közös tevékenységnek lehet nevezni. 
E közösségnek azonban nincsenek jogi következményei.

Azután Buri igen helyesen a szövetségesek solidaris 
felelősségét elveti, mert teljesen alapnélkűli minden egyest 
úgy tekinteni, mint az egész bűntett szerzőjét. A szövetség 
büntethetőségére nézve a következő, igen helyes elveket állítja 
fel : A szövetség büntethetőségét általános büntetőjogi fogal
mak szerint kell megítélni. Semmi ok nincs arra, hogy azt, 
mint a bűntett különös elkövetési módját emeljük ki ; ugyan
azon általános elveknek kell alkalmaztatniok, ha az összebe
szélés közös segélyre vagy bűnpártolásra vonatkozik. Ámde a 
büntetőtörvénynek teljesen szabadságában áll, tekintettel bizo
nyos bűntettek veszélyességére, a különös részben gondoskodni 
a szövetség, mint külön büntetendő cselekménynek bünteté
séről p. a felségsértés, gyilkosság eseteiben. És ez tényleg az 
új bűntetőtörvénykönyvekuek is az álláspontja.

Talán még szabatosabban tárgyalja a kérdést John.
Mindenekelőtt Köstlinnek ront. És kimutatja, bogy a 

»kölcsönös felhajtás« (wechselseitige Anstiftung) tanát maga 
ejti el Köstlin, midőn azt mondja, hogy az »rendszerint« szo
kott a szövetségnél előfordulni. Ezzel már elismeri, hogy az 
a szövetség-fogalomnak nem lényeges alkotó eleme. Azután

Schütze Bemer ezen okoskodására jegyezte meg gyakran id. művé
nek 216. lapján :

»Ob diese Theorie den geistvollen Criminalisten selbst zu befriedi
gen vermag ? Ich muss gestehen, dass die Deduction mir vorkommt, wie 
die Behauptung eines aufgegebenen — nicht blos verlornen — Postens, 
oder wie eine Dosis Naphta, dem Sterbenden eingeflösst. Rathsamer war 
es, ihm sanft die Augen zuzudrücken.«

*) »Über das Wesen des Komplotts« (Arch, für prakt. Reclitsw. 
VI. kötet (1859.)

2) Kritiken strafr. Entscheid, des preuss. Obertribunals. (1866).
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áttér Köstliuuek három alapfogalmára az összakarat, össz-szán- 
dék és összeredmény vizsgálatára. Az összakaratra nézve meg
jegyzi, hogy annak létrehozása semmi egyéb, mint előkészületi 
cselekménye az elkövetendő bűntettnek, ez pedig csak kivéte
lesen a positivjog alapján büntethető.

Az össz-szándék pedig semmi egyéb, mint puszta szó. 
Valamennyi cselekvő lényegileg egyenlő szándékának összegét 
kellene e szónak jelenteni. Épen így lehetne »összcselekmény«- 
ről is szólni. Ámde a szándékok egyenlőtlenek és lényegök 
szerint teljesen különbözők is lehetnek. Mindenesetre más a 
bűnsegéd, más a tettes szándéka, és teljes lehetetlen ezeket 
össz-szándékká egybefoglalni épen úgy, mint nem lehet külön
böző tevékenységeiket összcselekménynyé tömöríteni. Az »össz
eredmény« pedig semmi egyéb, mint a több közreműködő által 
előidézett egész eredmény, de ez semmi esetre sem különleges 
sajátsága a szövetségnek, hanem az több részes közreműkö
désénél mindig előfordul. Ezen kritika után jut John azon igen 
helyes eredményre, hogy a szövetség nem képezi a bünte
tendő cselekmények külön elkövetési módját. És ezért nincs is 
arra az általános részben semmi szükség, mert ott legfölebb 
annyit lehetne mondani, hogy minden szövetséges a terhére 
eső felelősség arányában büntetendő.

Nem folytatom tovább szemlémet. Eljutottunk odáig, 
hol a szövetség összezavart cbaoszából felhangzik a tiszta, vilá
gos szó. Mindabból a sok elméletből, melyeknek vállain a szö
vetségfogalom emelkedett, és Feuerbach idejében virágzásá
nak tetőpontjára hágott, nem maradt fönn egy szemernyi 
értékes elv sem. Magok a szövetség-elmélet legbőbb ápolói 
hagyták oda a zászlót. Foszlányait némely hűbb bajnok még 
emlékül megőrizte, de csak mint régiséget, és ezt sem a legked
vesebb emlékek közé sorozza. *) Elmondhatjuk, hogy a régi 
szövetségelméletet minden következményével együtt eltemette 
az új eszmék világa.

Hogy a szövetség kísérlete legyen a tervezett bűntettnek : 
ma már senki sem tanítja.

Hogy a szövetség tagjai valamennyien bűnszerzők legye
nek, s mint ilyenek egyenlő felelősségre vonassanak, ma már 
senki sem állítja.

Ü Berner így nyilatkozik 8-dik kiadású tankönyvében : »Die neuen 
Strafgesetzbücher Preussens, Oldenburgs, Oesterreichs, Bayerns und das 
Reichsgesetzbuch erwähnen des Komplottes in ihren allgemeinen Bestim
mungen gar nicht mehr ; und diejenigen Commentatoren verdienen kei
nen Dank, die der Praxis dieser Länder die alten Schlinggewächse der 
ihren Gesetzbüchern unbekannten Komplotte Theorien zur vermeintli
chen Ergänzung darbieten.«
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Nem maradt fönu tehát az egészből semmi, mint az, hogy 
a szövetség, mint külön büntetendő cselekmény akkor, ha p. 
í'elségsértésre, gyilkosságra van irányozva, büntetendő. Ez az 
egyedüli, mi még legalább névleg megőrzi a szövetség emlékét 
az enyészettől. Különben teljesen oda is való. Helytelen, igaz
ságtalan alapon épült fel, melynek építői a magánjogi solidaris 
és correalis-féle obligatiók elméletének dicsőségét megirigyel
vén, bevitték a büntetőjog területére is a solidaris felelősséget. 
Oly elv ez, mely helyén van a magánjog területén, de veszé
lyes és igazságtalan a büntetőjogban. Itt mindenkinek akara
tát, tettét külön kell szemügyre venni, és mindenkinek felelős
ségi mértéke a szerint nő vagy fogy, a mint akaratának bel
terjessége és tettének súlya emelkedik vagy alábbszáll. Mihelyt 
ezen elv igazsága világitani kezdett, e fény ereje bomlásnak 
indította a szövetség-elméletet. Mihelyt megengedték a szövet
ség-elmélet liivei is, hogy a szövetség valamennyi tagja nem 
lehet egyenlően büuszerző, és nem lehet valamennyit, tekintet 
nélkül közremüködésök minőségére és mennyiségére, egyenlő 
felelősségi elv alá vonni : önmagok segítették megdönteni a 
szövetségnek, mint a büntetendő cselekmények külön elkövetési 
módjának, elméletét. Mert mihelyt — igen helyesen — elis
merik, hogy a szövetségnek nem lehet azon ereje, hogy a 
közreműködőket, tekintet nélkül közremüködésök minőségére 
és mennyiségére, egy felelősségi elv alá sorakoztassa, mihelyt 
ők sem zárkóznak el azon igazság fénye elől, hogy a büntető
jogban nem összakarat, össz-szándék. összeredmény szerint kell 
a bűnösség fokát megállapítani, hanem az egyéni akarat, egyéni 
szándék és egyéni tett súlyát kell a mérlegbe vetni : akkor már 
kimondták a szövetség-elméletre a fölöslegesség kárhoztató 
ítéletét. Mig a szövetség-elmélet azt jelentette, a mit Grol- 
man, Feuerbach tulajdonított annak: addig — bár téves, igaz
ságtalan, hibás elmélet volt — de mégis birt létjogosultsággal. 
A solidaritas elve, az együttes bűnszerzőség, az egyenlő fele
lősségre vonás képezték azon sajátságokat, melyek a szövet
ségnek, mint a büntetendő cselekmények külön elkövetési 
módjának önálló alakját igazolták. De lia ezen sajátságok 
elmosódnak, ha hamisnak bizonyúl az, hogy valamennyi szövet
séges büuszerző, ha a legvastagabb igazságtalanság bélyegét 
hordja magán az egyenlő felelősség elve, és ezért ez mellőz- 
tetik : akkor már nincs semmi különös sajátság, nincs alkotó 
elem, mi föntartsa a szövetség fogalmát. Akkor meg kell sem
misülnie és szükséges, hogy a feledés megérdemlett sorsa 
jusson osztályrészéül.

Nincs is modern bűntetőtörvénykönyv, mely ne e sorsra 
kárhoztatta volna a szövetség fogalmát. Mig Feuerbach tekiu-
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télyének erejével az e század elején és közepén keletkezett 
európai büntető-törvénvkönyvek majd mindegyikében helyet 
foglalt a szövetség, mint a büntetendő cselekmények elkövetési 
módjának külön általános alakja — ott találjuk azt az 1813-diki 
bajor büntetőtörvénykönyvben *), az 1839-diki württembergi2) 
az 1810-dikibraunschweigi3), az 1845-diki hannoveri4), és ba- 
deni5) büntetőtörvénykönyvekben : addig az újabb porosz, bajor, 
oldenburgi büntetőtörvények, a német birodalmi büntetőtörvény- 
könyv, az osztrák javaslat, a németalföldi és a magyar bünte
tőtörvények, valamint az olasz javaslat az általános részben 
meg sem is említik. Nem ismerik el, és igen helyesen, a szövet
séget a bűntett-elkövetés külön alakjáúl. Intézkednek a 
részességről, meghatározzák a felbujtó, bűnsegéd és társtettes 
fogalmait, de hallgatnak a szövetségről. És a részesség álta
lános fogalmainak rendszere mellett teljes joggal hallgathatnak 
is. Létezhetik bármely nagy vagy kicsiny szövetség valamely 
bűntettre, de annak tagjai nem lehetnek büntetőjogilag má
sok, mint vagy felbujtók, vagy segédek, vagy tettesek, illetve 
társtettesek. Minden szövetséges egyéni akarata és tette jő az 
igazság mérlegébe, és a közreműködés különfélesége a részesség 
három főfogalmának valamelyike alá mindenesetre tartozik. 
A büntetőjogásznak tehát azt kell kutatnia, hogy a részesek, 
kiket valamely közös érdek összeforrva tart, minő tevékeny
séget fejtettek ki? Lehet, hogy az egyik részes felbujtó is, 
tettes is ; lehet, hogy csak bűnsegéd. Már most természetes, 
hogy itt is, mint a büntetőjog egész területén csak is a tevé
kenység minősége és mennyisége irányadó a büntetés kiszabá
sánál. Nincs tehát semmi szükség arra, hogy a magánjogi 
»societas« analógiájának süppedő talajára lépjünk, és fictiókat 
fictiókra halmozzunk, igazságtalan vélelmekkel töltsük el a 
büntetőjog területét, midőn a büntetőjogi societasnak tiszta és 
hamisítatlan mértékét bírjuk e három fogalomban : felbujtó, 
bűnsegéd, társtettes (vagy tettes). E három mértékkel a töb
beknek btintett elkövetésére irányzott szándékos közreműkö
dését minden változatában meg lehet mérni. És csak is ez a 
mérték szabatos ! így semmisítette meg a szövetségnek, mint 
a büntetendő cselekmény külön általános elkövetési módjának

’) 50. §. Mely szerint minden szövetséges mint bűnszerzü bünte
tendő, tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés előtt vagy után műkö- 
dött-e közre.

2) 79. §. — 3) 43. §. — *) 57. §.
5) 126. §. Mindezen említett büntetőtörvénykönyvek szerint nem

csak az nem jő tekintetbe, hogy az elkövetésnél mikép működött a 
szövetséges közre, hanem bűnszerző a szövetséges még akkor is, ha egy
általán nem működött az elkövetésnél közre.
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tanát a részesség alapfogalmainak és elveinek igazságos és 
helyes arányokbau kifejlett rendszere! Nem volt a büntetőjog
ban fogalom, mely több zavart idézett volna elő a büntető- 
gyakorlatban, nem volt fogalom, melyhez több igazságtalanság 
tapadna, mint a — Complott — fogalma. Bemer maga így 
szól: »Uber das Unheil, das dieser Begriff angerichtet bat, 
vergleiche man die Rechtsfälle bei Temme, Archiv I. 260—266 :
II. 72. 100—126 lapok.

En követtem Berner tanácsát és Temme » Archiv für die strafrecht
lichen Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe Deutschlands« mindkét 
kötetének idézett helyeit átnéztem. Az első kötet idézett helye 260—266. 
lapig, 103., 104., 105., 106. száipok alatt a szövetség által elkövetett 
kisérlet eseteit adja elő, a második kötet idézett helyein pedig 264—274. 
számig a szövetség tulajdonképi esetei vannak felsorolva. Az esetek a 
porosz, bajor, szász, hessen-casseli, württembergi, zürichi, badeni, han
noveri judicaturából vannak merítve. Valamennyit föl nem sorolhatom, 
de néhányat följegyzek, hogy gyakorlatilag legyen igazolva a szövetség 
tanának monstruositása !

Először a szövetség által elkövetett kísérletre nézve mondok el 
egy esetet a szász judicaturából.

»Egy békéltetési kisérlet alkalmából, mely B. és férje között tör
tént, az utóbbi szemére A’etette nejének, hogy ő még férjhezmenetele 
előtt vele együtt segédkezet nyújtott egy leánynak, magzata elhajlására. 
B. ellen a büntető vizsgálatot elrendelték, melynek eredménye a követ
kező volt : B. megvallotta, hogy férjhezmenetele előtt öt évvel nagy
bátyjánál volt C.-ben látogatásra. Ennek szolgálója A., a kit B.-nek 
(ivére teherbe ejtett, arra kérte őt, hogy szerezzen neki a C.-i gyógyszer- 
tárból alkalmas szert magzatának elhajtása végett . O csupa jószívűségből, 
hogy csak A.-t megnyugtassa, megígérte neki, hogy a gyógyszerészhez 
fog írni szerért, mely használni fog. O csakugyan írt is, és megjegyezte 
a levélben, hogy a leány egészen vigasztalan, és őt kérte, hogy segítsen 
rajta, miért is ő jó tanácsot kér a leány részére. A gyógyszerész azonban 
azt válaszolta, hogy ő nem tehet semmit, és neki is tudnia kell, mit ren
delnek a törvények.

Ez volt B. vall omása.
A gyógyszerész hit alatt következő vallomást tette : az előtte 

ismert B. csakugyan írt neki, és őt felszólította vad rozmarin küldésére, 
melyet valaki kért tőle. Hogy B. írt-e terhes nőről, arra nem emlékszik. 
O nem küldött rozmarint, mert az magzatelhajtásra szokott használtatni, 
és ezt meg is írta B.-nek. A. bevallotta, hogy terhes állapotban volt, de 
tagadta, hogy ő kérte volna B.-t alkalmas szer megszerzésére, hanem azt 
állította, hogy B. ajánlkozott erre. O ugyan nem ellenezte, de el volt 
határozva az ígért szer nemhasználására, nehogy egészségének ártson. 
Nem is gondolt az egész dologra, nem is hallott róla, és a szabályszerű 
időben egy egészséges fiúgyermeket szült is, a ki életben van. B. megma
radt vallomása mellett.

Az első folyamodáséi bíróság B.-t magzatelhajtási kísérletben 
mondta ki bűnösnek, és hat heti fogház-büntetéssel sújtotta, A. azonban 
fölmentetett. A főtörvényszék az Beletet helybenhagyta, és ugyanezt 
tette a »versammeltes Öberappellationsgericht.« Az indokokban bizo
nyosnak vétetett azon körülmény, hogy B. és A. között összebeszélés 
(Verabredung) történt az A. magzatának elhajtása czéljából szerzendő 
szerre nézve, és ezért alkalmazni kellett a büntetőtörvény 30. §-át
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(»Jede Verbindung mehrerer zu einem gemeinschaftlichen gesetzwidri
gen Zwecke ist nicht als nur vorbereitende Handlung anzusehen, son
dern als Versuch des beabsichtigten Verbrechens zu bestrafen.)

S azután az indokolás szóról-szóra így folytatja : »A dolog ezen 
állásában nem szenvedhet kétséget, hogy B.-nek tette a magzatelhajtás 
czéljából, a mi egyébiránt a két alsóbírósági ítéletben is elfogadtatott, 
kísérletet képez, nem pedig büntetlen előkészületi cselekményt. Mert 
habár B.-nek a gyógyszerészhez elhajtószer küldése tárgyában intézett 
levelét csak előkészületi cselekménynek lehetne is tekinteni, ámbár már 
ezen cselekmény is a szándékolt bűntett kezdetét képezi, mégis tekintetbe 
kell venni, hogy ez B.-nek vallomása szerint csak is A.-nak a hozzá inté
zett határozott kívánságára és így szövetkezés (Verbindung) következté
ben történt. Ezen szövetkezés bizonyítékát, a mennyiben az kölcsönös 
kifejezett megbeszélésből állott, B.-nek vallomása nyújtja, és ezt annál 
inkább el kell fogadni a vádlott elleni birói meggyőződés indokául, mert 
azon vallomások A.-nak nyilatkozata és a gyógyszerésznek hit alatt tett 
vallomása által is megerősíttetnek.« Ezen ítéletre a következő megjegy
zést teszi Temme : »A.-nak és a gyógyszerésznek vallomása, elfogulátla- 
núl tekintve a dolgot, más eredményre kell, hogy vezessen. Mindkettő 
ellentmond B. vallomásának. A. különösen határozottan vallja, hogy 
B.-vel semmi nemű összebeszélése nem volt. De természetesen a helyte
len törvény-intézkedések (és bizonyára a 30. §. intézkedése ezekhez tar
tozik) leginkább szülik a birói tévedéseket is»«

íme egy másik eset a hessen-casseli főtörvényszék judicaturájából : 
»Göddé Eülöp Schäfer Ádámnak 50 irtot adott, hogy fiának a 

katonaszolgálat alól leendő kiszabadítása czéljából a katonaorvosokat 
vesztegesse meg. Hogy Schäfer a pénzzel mit tett, nem lehetett kifür
készni, mert ő tagadta annak kézhezvételét. A bíróság sem azt nem 
fogadta el, hogy a pénz megvesztegetésre fordíttatött, sem Schäfer ellen 
nem látta bizonyítottnak a sikkasztást, hanem elítélte Schäfert meg
vesztegetési kísérletért (1850. február 19-én) és ezt azzal indokolta, hogy 
a fölebbező Schäfernek Göddé vádlott társával való megegyezésében, 
illetve a pénznek e megegyezés folytán való átvételében, van a megvesz
tegetési kísérlet lényege.«

Ezen esetekből eléggé kitűnik, minő felfogás uralkodott a szö
vetségre mint kísérletre nézve.

Lássunk most nehány esetet,.mely a »Complott« fogalmát a bűn
szerzőség szempontjából világítja meg. A következő eset a W ü r t t e m 
berg] judicaturának képezte tárgyát :

»S. szolga urának nejével tiltott szerelmi viszonyban élt, és több
ször közölte az asszonynyal azon szándékát, hogy urát megöli. Az asz- 
szony nemcsak nem ellenezte ezen szándékot , hanem megígérte , ha 
éjnek idején valami ürügy alatt kicsalja férjét a mezőre, ő nem fogja 
férjét visszatartani. Az asszony megtartotta szavát, és nem tartotta 
vissza férjét, midőn őt a szolga az asszony előtt ismeretes okból a me
zőre csalta.« A férj megöletett és az első bíróság szövetséget látott fen* 
forogni, s az asszonyt mint bűnszerzőtárst (Miturheberin) ítélte el. A 
főtörvényszék azonban csak értelmi bűnsegélyben mondta ki az asszonyt 
bűnösnek.

Lássunk egy másik esetet a bajor gyakorlatból :
»Korner Ferencz és Kaltenegger Francziska ágyasságban éltek 

egymással. Lopásokból tartották fönn magokat. Több Ízben elmentek 
Eichstädtbe, és míg Korner Ferencz a városban körüljárt lopási alkal
mak után . Kaltenegger a barátok templomában várta Komért, a ki a 
lopott tárgyakkal odajött. Kaltenegger átvette azokat és a mit azon
nal nem tudtak értékesíteni, elvitték lakhelyökre Neuburgba.« Komort



A BŰNSZÖVETSÉG ÉS BÜNBANDA.60

elítélték lopásért, mint tettest . Kalteneggert pedig mint segédet. Az 
államügyész semmiségi panaszt emelt azon okból, mert Complott forog 
fönn. A legfőbb ítélőszék azonban (1853. deczember 10.) a semmiségi 
panaszt elvetette, és ezt főképen azzal indokolta, »hogy a bűntett elkö
vetésére irányzott határozat közösségének , valamint a közös elköve
tésnél az egymás irányában tanúsítandó segély iránti kötelezettségnek 
fönforgására — a mi pedig a szövetség lényegét képezi — az eset tény
körülményeiből nem lehet következtetni.«

Egy másik esetből azt fogjuk látni , hogy a szövetség fogalmá
hoz épen nem kívánták meg a kifejezett összebeszélést, hanem elegen
dőnek tartották a hallgatólagos beleegyezést is.

Az eset a württembergi judicaturából való.
»Ágoston és Ferencz testvérek R. Frigyessel összevesztek és azt 

meg is verték. Másnap este Ágoston R. Frigyes pajtája előtt, a hol ez 
testvérjével Gottlob-bal foglalatoskodott, elment. A mint ezt meglátták 
R. Frigyes és testvérje Gottlob, azonnal reárohantak és megverték bo
tokkal Ágostont. A vizsgálat megindíttatván, R. Frigyes azt vallotta, 
hogy ő már az nap reggel mondta Gottlobnak, hogy ő Ágostonnal és 
Ferenczczel úgy bánik el, ha közülük az egyiket megfoghatja, a mint 
azok bántak el ő vele ; továbbá előadta, hogy a mikor Ágostont feléjük 
közeledni látta, azonnal hívta testvérjét. Gottlob elismerte, hogy ő test
vériének hívására odasietett egy bottal és Ágostont ő is ütötte.

Ezen eset fölött nagyon tépelődtek, nem tudtak eligazodni, forog-e 
fönn szövetség, vagy nem ?

A védelem tagadta a szövetség fönforgását, mert a tettesek nem 
beszéltek össze előre. Azonban mind az első folyamodáséi mind a felebb- 
viteli bíróság kimondta (1841), hogy szövetség forog fönn, »mert a szö
vetség fogalmához nem okvetlenül szükséges a kifejezett összebeszélés, 
mivel szövetség, hallgatag, illetve concludens cselekmények által is 
köthető.«

A mi a részeseknek a felelősségét illeti, arra nézve érdekes a bá- 
deni főtörvényszéknek 1840. február hó 15-én kimondott következő elvi 
jelentőségű határozata : »Ha többen másoknak közös megtámadására 
egyesülnek, és ezen czélból másokat közösen meg is támadnak : úgy min- 
deniknek beszámítandó az egyesülés alkalmából megállapított szándékos 
eredmény, és pedig azoknak is beszámítandó az egész eredmény, a kik 
a megtámadásból keletkezett sértésben physikai részt nem vettek. De ha 
a szövetkezők közül egyik vagy másik nem szándékolt nagyobb sértést 
vagy ülést okoz, úgy a többi szövetkezőknek ezen nagyobb büntetendő 
cselekmény csak mint culpa számítandó be, és csak annyiban, a meny
nyiben a beállott súlyosabb eredmény a fönforgó körülmények között, a 
közönséges belátás szerint, mint lehetséges, előrelátható volt.«

A részesek felelősségi fokára nézve lássuk még a hannoverai 
judicatura tárgyát képező következő esetet :

»Három oesede-i szolga egy tánczmulatságon összeveszett osna- 
brücki fiatal emberekkel. Úgy éjfél után egy kocsin fiatal emberek és 
leányok, kiknek legnagyobb része nem is tudott az összeveszésről sem
mit , körülbelül tizennégyen ("lesedén keresztül Osnabrückbe hajtattak. 
A három szolga előre összebeszélvén, megtámadták a kocsit, és lánczok- 
kal és botokkal összevissza hadonázva ütötték a kocsin levőket. Egy a 
kocsin ülő idegen ember fejére oly sérülést kapott, hogy rögtön leesett 
a kocsiról és néhány nap múlva meg is halt.«

Az esküdtszék verdictje alapján a biróság mindhárom szolgát a 
halált okozott testi sértésben mondta ki bűnösnek. Ezen ítélet ellen sem
miségi panasz emeltetett, és indokoltatott azzal, hogy a vádlottak szö- 
vetségszerü összeköttetését constatálja a verdict, ennek czélja pedig csak
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testi sértés volt, nem pedig halálokozás , és az sincs megállapítva , ki 
okozta az ülést, miért is a halált okozó testi sértés büntetése nem alkal
mazható, mivel ez súlyosabb, mint a mi elhatározva lön.

A » Celle «-i főtörvényszék 1852. január 18-kán a semmiségi pa
naszt elvetette :

»Tekintve, hogy szövetség fönforgása esetében a B. ï .  K 57. §-a 
szerint annak minden részese, a ki a bűntett elkövetéséhez bármi mó
don hozzájárult, a bevégzett bűntett bűnszerzőjéűl tartandó, és a 98. §. 
szerint ily szövetség részesei a megbeszélt és elkövetett bűntett törvé
nyes büntetésével sujtandók ; és hogy ennélfogva teljesen közönyös az, 
hogy a vizsgálat kiderítetlenül hagyta azon körülményt, melyik
tettes okozta a halált előidéző sértést,.................. mert ily cselekmény
teljesen önálló, önmagában zárt egész bűntettet képez, és semmi esetre 
sem áll az különböző összetett bűntettekből, miből következik, hogy az 
esküdtbiróság Ítélete helyesen alkalmazta a törvényben megállapított 
büntetést, habár a vádlottak nem akartak is halálos sértést okozni.«

Ezen okoskodásra indíttatva érzi magát Temme is a következő 
megjegyzést koczkáztatni : »Selbst wenn man die strafrechtliche Bedeu
tung des Complotts in dem weitesten Sinn der Doctrin auffasst, kann 
man nicht weiter gehen als anzunehmen, dass jeder Complottant als 
Anstifter (intellectueller Urheber) für seine Genossen sich darstellt. Der 
Anstifter aber kann nur für dasjenige verantwortlich gemacht werden, 
was er nach seinem Willen durch die Tliäter hervorgebracht hat. So 
spricht ausdrücklich der Art. 58. des hannov. Cr. G. B. : Die Theilneh- 
mer des Complotts sollen mit der Strafe des verabredeten und ausge
führten Verbrechens belegt werden. In dem vorliegenden Falle erklärt 
nun das Ob. App. selbst, dass der Art. 244. III. ein ganz selbständiges 
Verbrechen enthalte, also ein Verbrechen, verschieden von einer Körper
verletzung , welche den Tod nicht zur Folge gehabt h a t, wobei auch 
darauf, ob die tödtliche Verletzung beabsichtigt war, gar nichts ankomme. 
Dabei ist anderseits nicht behauptet worden, dass die Angeklagten eine 
Misshandlung oder Körperverletzung mit tödtlichem Erfolge verabredet 
haben. Es war also das Verbrechen der Misshandlung mit tödlichem 
Erfolge eben nicht das verabredete ; gleichwohl ist es nach §. 58. be
straft, als wenn es das verabredete gewesen wäre.«

B) A bünbanda.

A szövetségnek ikertestvére a bűnbanda. Ennek sem 
jutott jobb sors osztályrészéül, mint amannak. Ez sem tart
hatta fönn magát úgy, mint a részesség külön átalános alakja. 
Ennek tagjai sem tekinthetők bűnszerzőknek csak azért, mert 
összebeszéltek bizonyos büntetendő cselekmények elkövetése 
czéljából. Azon általános és helyes irány, mely a rendőri ele
met a büntetőjog területéről leszorítja, nem engedi meg, hogy 
a bűnbanda külön büntetendő cselekményt képezzen, valamint 
a kisérlet mai állása mellett senkinek nem jut eszébe a bűn- 
banda alakításában vagy a belépésben kísérletet látni. Hisz 
valóban zavarban is volnánk, mely büntetendő cselekménynek 
képezze a »bűnbanda« kísérletét, midőn az alatt több személy
nek több, méy eyyenkint előre meg nem határozott bűntett elkö
vetésére irányzott egyesülését értjük. A bűntettek nincsenek is
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egyenként meghatározva, még csak meg sem is egyeztek arra 
nézve, mely bűntettet fogják elkövetni, csak hajlandóságukat 
fejezték ki közös elkövetésre.x) Ilyen hajlandóságban pedig 
ugyan nem szabad kísérletet látni, melynek lényeges elemét a 
bűntett végrehajtásának megkezdése képezi. Mily óriási ki
választja el e két fogalmat egymástól ! Még a szövetség, mely 
megbatározott bűntett elkövetésére irányzott egyesülésből áll, 
sem képez kísérletet, mert a bűntett végrehajtásának megkez
désétől távol áll ; — hogyan képezhetne a banda, a melynél 
megbatározott bűntettről szó sincs, hanem a bűntettek egész 
faja és csoportja van csak kilátásba helyezve ?

Egyébiránt a régebbi büntetőjogászoknak ez nem adott 
okot sok tépelődésre. A bűnbanda programmjának legsúlyo
sabb bűntettét vették alapul, s annak kísérletéül minősítették a 
bűnbandát. Határozottan ily értelemben nyilatkozott Cucu- 
mus 2) és Bauer 3) is — sőt a braunschweigi4) és a hamburgi5) 
bűntetőtörvénykönyvek ekkép intézkedtek is, de még Geib G) 
is úgy fogja fel a kérdést, hogy leghelyesebb a legsúlyosabb 
bűntett kísérletének minősíteni a bandát.

És még a szellemes Köstlin is indokolni akarja a bűu- 
bandának mint kísérletnek felfogását. A »Neue Revision«- 
jában egy szót sem szól a bűnbandáról, de »System«-jének 
110. §-ában abban távoli kísérletet lát, s azon kérdésre nézve : 
vájjon melyik bűntett kísérletét képezze a bűnbanda, azt vála
szolja, hogy az egyesülés czéljául kitűzött bűntetteknek terje
delem, faj és súly szerint megállapítandó átlaga szerint kell 
meghatározni a kísérlet fogalmát. Ez ugyan ki van mondva, 
de teljes lehetetlenséget tartalmaz. Igen helyesen jegyzi meg 
erre Schütze: »Soll man bier etwa zwischen Hocbverratb und 
Vatermord einerseits, und Mundraub oder Gebraucksanmas- 
sung andrerseits die Mitte suchen ? t)och genug ; man käme 
in Gefahr einem hervorragenden Criminalisten unseres Ja h r
hunderts Unrecht zu thun, wollte man den Fusstapfen dieser 
Verirrung nachgehen.«

Valóban egyike a legnagyobb tévedéseknek, mely a meg

]) Geyer id. értekezésében mondja : »Sie (Bande) kann nicht Ver
such eines der auf das »Programm« gesetzten Verbrechens sein, da doch 
alle diese Verbrechen nur erst der Art nach und nicht individuell be
stimmt sind, und daher noch nicht einmal von einem Entschluss zur 
Begehuug bestimmter Verbrechen, sondern nur von einer »erklärten 
Neigung zur gemeinschaftlichen Begehung von Verbrechen« (Hälschner) 
gesprochen werden kann.«

s) N. Archiv des Criminalrechts I. köt. 21. lap.
3) Abhandlungen etc. I. 450. lap.

’ ö 38. §. — 6) 48. §. 
n) Lehrbuch II. köt. 368. lap.
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nem kezdett bűntettnek kísérletét akarta látni minden áron 
a bűntettek elkövetésére irányzott egyesülésben.

Feuerbachx) a bűnbandát a szövetség egy alfajának 
tartotta, mely a szövetségtől abban különbözik, hogy az egye
sülés czélja a bandánál egyes bűntettek egész nemére, határo
zatlan tömegére terjed ki.

Heffter 2) ezt közelebbről értelmezte, és azon nézetének 
ad kifejezést, hogy tulajdonképen minden banda egyúttal szö
vetség is, a mennyiben, ha a bűnbanda tagjai bizonyos határo
zott bűntett elkövetését határozzák el, a bűnbanda már a szö
vetség jellegét veszi föl.

Nincs kétség az iránt, hogy Berneré 3) az érdem, a ki a 
mai elméletnek megvetette alapját. 0  volt az, ki világos, átható 
érvelésével a bűnbanda elavult elméleteit először támadta 
valódi sikerrel. Bemer tanát ezen érdeme miatt kimerítőbben 
kell ismertetnem. Igen érdekes és tanulságos Bemer tana. Az 
akarat - úgymond Bemer — egyes még meg nem határozott 
ugyanazon vagy külön nemű bűntettek ismétlését czélzó egye
sülésre van irányozva.

A lopás legveszélyesebb nemét képezi a Cartouche által 
feltalált u. n. láncz-lopás (Kettendiebstahl, vol à la chaîne). 
Hogy mit kell az alatt érteni, azt egy példa fogja leginkább 
felvilágosítani.

Cartouche Brüsselben egy vasárnapon a Szt. Lélektemp- 
lomban volt, és a mise alatt egy jól táplált ember mellett 
tartózkodott, a ki értékes burnótszelenczéből burnótozott. Ur- 
felmutatáskor Cartouche szomszédja zsebébenyúlt és megfogta 
a szelenczét, de ez észrevette a tolvajt és oly erővel ragadta 
meg a tolvaj karját, hogy ennek eszébe sem juthatott a mene
külés. Ekkor Cartouche közelebb húzódik szomszédjához, 
mintha fülbesúgva könyörögni akarna neki és ezen közelebb 
húzódás alatt balkezéből jobb kezébe veszi a szeleuczét és azt 
rögtön átadja másik szomszédjának, megadja a jelt és egy 
perez alatt kézről kézre adja a »láncz« a szelenczét, mig végre az 
a távol levő utolsóhoz érkezik. Ekkor nemes büszkeséggel 
fölkel Cartouche és ájtatos szomszédját kérdőre vonja, hogy 
minő joggal ragadta meg az ő k a r já t? — Nyomorúlt, vála
szolja ez — nem loptad el szelenczémet ? — Én, milyen szem
telenség ? — Ebben a pillanatban még használtam és te még 
a kezedben tartod. Csak hamar körbe veszik őket az emberek.

Ú Lehrbuch 47. §. »Das Complott heisst Bande, wenn deren 
Zweck die Verübung mehrerer, einzeln noch unbestimmter Vei’brechen 
einer gewissen Art, oder auch mehrerer Arten, zum Gegenstand hat.«

2) Lehrbuch 86. §.
3) Theilnahme 12. lap és 482 — 501. lapokon.
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Cartouche mutatja üres kezeit és hangosan panaszkodik a 
rajta elkövetett sértés miatt, és követeli, hogy őt a sekrestyébe 
vigyék és motozzák meg. Minden motozás természetesen siker 
nélküli. Cartouche győz — és a szegény megszégyenített káro
sultnak mindenki megvetőleg hátat fordít, és sértésekkel hal
mozzák el. De ezzel a dolog nem végződött el. Cartouche 
becsületsértésért elégtételt kívánt, a mi igen igazságosnak lát
szik, és a békeszerető ájtatos ember, hogy ez ellene keletkezett 
felzúdulást lecsillapítsa, bocsánatot kért a tolvajtól, és arra 
kérte, fogadja el engesztelésül pénztárczáját.1)

Az ilyen lánczlopásokat rendszerint akkép követik el, 
hogy a bűntett tárgyát még nem ismerik. A már egyszer meg
alakult »láncz« közönségesen nem elégszik meg egy tárgy elvé
telével, hanem az több határozatlan tárgyra van irányozva. 
Már most kérdés, hogy ily körülmények között a lánczlopás 
a banda-lopás categoriájába tartozik-e. vagy pedig szövetség
bűntettnek tekintendő-e? Vájjon a láncz, melyből a több egyes, 
de még határozatlan lopási actusoknak kiindulniok kell, a bűn
bandának vagy a szövetségnek képezi-e anyagát ?

Cartouche és társai tekintetében a dolgot könnyű eldön
teni. Cartouche társaival már régen bűubandát alkotott, mert 
az elbeszélt eset után közvetlenül Párisba ment. és a bűnbanda 
szervezett brigade-ok szerint oszolt szét a városrészekben. 
Ámde átalában kérdezzük, vájjon a »lánczlopás« elkövetőit, 
kik sem azelőtt nem állottak bűnös összeköttetésben, sem azu
tán nem tartják őket össze további bűnös czélok, önmagában 
banda tagjainak kell-e tartanunk ? A mi fogalommeghatározá
sunk szerint az akaratnak, melyről itt szó van, ismétlésre, nem 
pedig folytatásra kell irányozva lennie ; a láuczlopásnak emlí
tett esetében pedig a szövetkezők animusa bűnös cselekmények 
folytatására és nem ismételt gyakorlására van irányozva. Az 
ugyanazon »láncz« által szakadatlanul elkövetett lopási cse
lekmények úgy tűnnek föl, mint egy és ugyanazon elhatározás 
folyományai. Áz összes egyenkint elkövetett cselekményeket úgy 
kell felfognunk, mint egy bűntettet, ekkor pedig az csak meg
batározott bűntett lehet. Ha pedig az egyes cselekmények egy 
egészet képeznek: akkor a folytatólagos elkövetés alapelvei
nél fogva nem minden cselekményt kell önállólag büntetni,

p Berner ezen esetet a »Musée de fám. »Paris, 1833—1834. czimű 
vállalat második évfolyamának I. kötete után közli, és azért helyez ezen 
esetre — illetve a lánczlopásra súlyt — mert az akkori porosz javaslat 
hibás fogalommeghatározását, mely szerint a banda »egyenlő vagy kü
lönböző nemű bűntettek« folytatólagos elkövetésére irányzott egyesülést 
jelentett, akarta megdönteni, és mint látni fogjuk, ki is mutatja, hogy a 
folytatólagos (fortgesetzte Verübung) és ismételt elkövetés között lénye
ges különbség van.Q O
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hanem az egyes ellopott tárgyak értékei egyszerűen összeadat
nak, és e szerint, a bűntett oszthatatlan tárgyára, az egészre 
kell a büntetést kimérni.

Ha tehát ily lánczlopás alkalmából három cselekvési 
mozzanattal három tárgyat lopnak el, melyeknek értéke tiz 
tallért tesz ki, úgy a tolvajok nem azon súlyosbítással bünte
tendők, mely a többszörös lopás-ismétlés következménye, hanem 
mint szövetségesek egy, tiz tallérra rugó lopási cselekményért 
vonatnak felelősségre. Alább látni fogjuk, hogy az első banda- 
bűntett már az ismételt bűntett büntetésével sújtandó. Ha már 
most a »láncz«-ot bandának kellene tartanunk, akkor nemcsak 
minden későbbi cselekvési-mozzanat, hanem már az első is 
önállóan súlyosbított büntetéssel volna sújtandó. Újabb időben 
belátták, hogy az egynemű bűnös cselekvési mozzanatoknak 
folytatólagos elkövetése jelentékenyen enyhébb büntetést érde
mel, mint az ismételt elkövetés.

Ezt hosszasan indokolja Bemer, a mi egyébiránt ma 
már általánosan elfogadott és kifogás alá nem eshető tana 
tudományunknak. Azután szellemes okoskodását következőleg 
folytatja Bemer :

A bűnbanda az államtestben különös testet akar képezni, 
lehetőleg zárt organismus akar lenni az államorganismusban. 
Az elaljasodott érzület ugyanazonosságának öntudata az egyé
neket szervezetté fűzi, melyben az utálatos közös animus meg
felelő testet ölt. Az ily bandának öszpontositása és önálló ala
kulása, szemben az állammal és az államon belül, valóságos 
analogon-ját képezi az államnak. A bandában megleljük a 
munkának valóságos szervezését épen úgy, mint az államban. 
Vannak demokratikus, aristokratikus és monarchikus bandák. 
Ott is él a patriotismusboz hasonló közszellem. Ez a maximává 
fejlődött gonoszság, mely a bandának szellemi alapját képezi, 
ez minden bandatagnak lelke, ez a bandaszellem. Ez az állam
ellenes közös élet külön nyelvet fejleszt ki. a zsivány-nyelvet ; a 
bűntettekben tartósan folyó élet még az arczon is visszatükrö
ződik. Természetes, hogy az így consolidált államellenes és az 
államhoz hasonló élet az államot fenyegeti.

Azután Berner párhuzamot von az erény és bűn között. 
Es a mint egy erénynek következetes gyakorlása több erényt 
szül, épen úgy egyik bűn szüli a másikat. Berner értekezésé
nek ezen része igen szép elmefuttatás. Azután így folytatja :

Lehet, úgy mond, hogy a banda tagjai a bűntetteknek 
csak bizonyos nemére egyesültek. Lehet, hogy mindnyájan űzik 
még polgári foglalatosságukat, de még mindig egyik vagy másik 
erkölcsi viszony fűzi őket az államhoz és társadalomhoz. Lassan- 
kint azonban mindinkább kevesebb erkölcs kötelék csatolja

A bíinkisérlet és a bevég’zett bűncselekmény.
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őket a társadalomhoz, elszakad az utolsó is, és valóságos gonosz
tevő-bandává alakulnak, mely csal, lop, rabol, gyilkol stb. Az 
egész jogeszme ellen lépnek föl támadólag, s a mint pillanatnyi 
előnyük kivánja, majd az egyén, majd a család, majd a pol
gári társadalom, majd az állam, majd az egyház jogkörét sér
tik. Ha a modern államokban ilyen bandák már nincsenek : 
úgy ez csak annak a bizonysága, hogy az erkölcs hatalma az 
idők folyamán emelkedett. Már Schirach fölemlíté a banda e 
két faja között létező különbséget, s azon igen helyes megjegy
zéssel kiséri, hogy azon bandák, melyeknek tagjai csak bizo
nyos nemű bűntettek elkövetésére szövetkeztek, az államot 
csak egyik oldaláról támadják meg, azon bandák azonban, 
melyek mindennemű bűntettre alakultak, már az állam fölbon
tására törekednek.

Ennyi az körülbelül, a mit Berner annak vizsgálatára 
szentel, hogy mire van az akarat a bandánál irányozva.

Azután áttér az akarat közvetítésének tárgyalására.
Az egyes szövetségekből (Komplott) keletkezik — úgy 

mond — a banda. Nemcsak fogalmilag igaz ez, hanem az em- 
pirismus is ezt bizonyítja. Ha több szövetség keletkezik lopá
sokra és rablásokra, a tolvajok és rablók végre bandává szer
vezkednek. Alig gondolható, hogy banda keletkezzék a nélkül, 
hogy annak tagjai már előbb közösen elkövetett bűntetteknél 
meg ne ismerkedjenek. Ha mégis keletkezik : úgy hajlandó az 
ember az egyesülést létrehozó akarat komolyságában kétel
kedni. Inkább könnyelmű játéknak tekinti az ember, mint a 
legnagyobb veszélyt magában rejtő cselekménynek. Körülbelül 
16 évvel ez előtt — mondja Berner — a porosz gyakorlatban 
fordúlt elő, hogy több, 15—20 éves fiatal emberekből álló 
rablóbandát fedeztek fel. Voltak alapszabályaik, választottak 
rabló-kapitányt, sőt a legközelebbi jövőre készen volt a tervök 
is. De valamennyi megmaradt polgári foglalatossága mellett, és 
valamenyi, tisztességes polgárok fedhetetlen előéletű gyermeke 
volt, és soha még egyetlen valóságos rablásra el nem határoz
ták magokat, és természetesen kétséges, hogy egyátalábau 
el is határozták volna-e magokat ilyenre. Formalis büntető- 
vizsgálatot nem indítottak ellenök, és sohasem hallott senki 
többé arról, hogy azok valami gonosz emberekké váltak.

Már most mi az eredmény ? Erre Bemer azt válaszolja, 
hogy a szövetség csak átmeneti organismus, mig a banda állandó 
természetű, és ebben fekszik súlyosabb büntethetősége, bár 
büntetése csakis rendőri természetű lehet.

Minthogy Bemer a banda tárgyalásánál is megtartotta 
azon rendszerét, hogy cselekvési méreteket (Handlungsrhyt- 
mus) állított fel, ezen első méret tárgyalása után áttér a
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másodikra azaz azon stádiumra, a midőn a bandából a szövet
ségek emelkednek ki.

Mig ugyanis a bandának eddig alapul azon átalános 
irányzat szolgált, bogy adandó alkalmakkor eme vagy ama 
bűntett fog elkövettetni, addig, mihelyt ezen alkalom itt van, 
az akarat már nem elégszik meg az átalános irányzattal, hanem 
bizonyos meghatározott bűntett elkövetését tűzi ki a banda 
feladatául, a szándékolt bűntett tanácskozás alá vétetik épen 
úgy, mint a szövetségnél ; ha a szükség úgy kívánja, elkészítik 
a tervet, de az elkövetésre nézve mindenesetre hoznak hatá
rozatot, és ennek mi az eredménye ?

Az, hogy a banda subjectivitása öszpontosúl egy különös 
tárgyra, és az átalános bűnös anyag, melylyel a bandatest 
telítve van, egy ponton ömlik ki.

Es most következik a harmadik cselekmény-méret, mely
nek állásában mindenkinek szándéka az egészre van irányozva, 
a mennyiben az elkövetésnél szándékát mindenki arra a külön 
dologra irányozza, és így keletkezik a közös szándék (gemein
same Absicht).

E szerint tehát a szövetségesek büntetésének szabályait 
kell a banda-tagokra is alkalmazni az általok közösen elköve
tett büntettek tekintetében, de azon különbséggel, hogy az egyes 
szövetségeknek bandából való keletkezése mindig súlyosító körül
ményt képezzen.

Ebből azután természetesen következik, hogy az, a ki 
az elkövetés elhatározásában részt vett, de kijelenti, hogy 
másoknak engedi át az elkövetést, épen úgy bűnszerző, mint a 
szövetség azon részese, a ki az elkövetésnél közreműködött. 
Nem szenvedhet tehát kétséget, hogy a banda-kapitány, a ki 
társait a bűnös expeditiora kiküldi, a parancsa értelmében 
véghezvitt bűntettekért mint bűnszerző felelős. De igazságtalan 
volna, ha azon bűntetteket is terhére rónók, a melyeket nem 
megbízása következtében követtek el a banda tagjai, hanem 
magok szántából.

A ki pedig egy bandának a bűntettében részt vesz a 
nélkül, hogy a bandába valóságosan belépett volna, csak mint 
szövetséges vagy véletlen társtettes büntetendő.

Több ismételt banda-bűntett megítélésénél sohasem alkal
mazandók a folytatólagos bűntett szabályai, hanem mindig a 
halmazat elvei kell, hogy alkalmazást nyerjenek.

íme itt van Bemernek elmélete a bűnbandáról.
Már most kérdezhetjük, melyik azon termékeny eszme 

ezen elméletben, mely a modern elméleteknek csiráját képezte, 
mely hivatva volt az utat egyengetni, és a talajt termőképessé 
tenni az új tanok számára.



En azt hiszem, Berner legfőbb érdeme az, bogy a banda 
által elkövetett bűntettek, szerinte, in concreto semmi egyebek, 
mint a szövetség által elkövetett bűntettek. A banda mintegy 
kibocsátja magából az egyes szövetség-bűntetteket, a banda 
képezi az átalános forrást, melyből az egyes bűntettek bugyog- 
nak. I tt  van a termékenyítő eszme, melyet csak ápolni kellett, 
és felnövekedett a modern elmélet. Mert ba a banda, mint 
olyan, nem képez kísérletet, nem külön büntetendő cselekményt, 
(legfőlebb csak rendőri kihágást) és csak akkor vonja maga 
után a büntető hatalom gyakorlásának szükségességét, ba meg
batározott bűntett elkövetésére van irányozva a cselekvés : 
azaz — Berner szerint — szövetség-bűntett forog fönn : akkor 
már nem volt más teendője az ú j tannak, m in ta  szövetség 
fogalmát leszállítani saját értékére, és azt mondani, bogy a 
bandából alakult szövetség-bűntett a részesség átalános alap
elvei és szabályai szerint bírálandó meg, azaz : kutatni kell az 
egyes közreműködőknek felbujtói, segéd vagy tettes, (társtet
tes) minőségét. Ezt és semmi egyebet nem kell tenni, hogy 
igazságos legyen a büntetés. Súlyosító körülményül el lehet 
sőt el is kell fogadni a bűnbanda alakítását, de a bűntett
elkövetés külön átalános alakjának semmi esetre sem lehet 
elismerni. A mint igaznak ismertetett el az, hogy a banda 
alakításában részt vett egyének nem tekinthetők bűnszerzőknek 
csak azért, mert bandát alakítottak : ezzel már meg volt törve 
a bűnbanda, mint a bűntettek átalános elkövetési alakjának 
létjogosultsága. Hogy a bűnbanda kísérletet nem képezhet, 
és bogy mint külön büntetendő cselekmény is inkább büntető
politikai mint jogi okok alapján foglalhat helyet a büntető
törvénykönyvben : az ma már átalánosan elfogadott tana tudo
mányunknak.

A régebbi német büntetőtörvények *) természetesen
3) Sem az angol sem a franczia törvények nem ismerték a bűn

bandának átalános fogalmát. Sőt a »Complott« szó is csak a honárulás 
bűntetténél fordul elő a franczia code-ban.

A római jogban a »banda« fogalma nehezen volt idegen. Nem 
jogász- írók a »grex« és »globus« kifejezést gyakran használják ily érte
lemben, a jogi műnyelvben pedig a »factio cruenta, scelesta« kifejezés 
érinti a fogalmat a nélkül, hogy ezt határozott alakban fejezné ki. A 
»coniuratio, seditio« kifejezések látszanak a tervezett szövetkezések fo
galmát megjelölni. A »factio« szó is előfordul. De valóságos technikai 
kifejezés a »bűnbandára« nézve a római jogban föl nem található.

A canon-jogban és a régebbi doctrinában az »assassinium« képezte 
az üzletszerű gyilkosság állandó példáját, de nem volt ennél lényeges 
több személy közreműködése.

A »Bande« szó nyelvészeti gyökere a góth »bánt« (angolszász 
»bunt«)-szóban van. miből az ó-német »binden« szó származik, melynek 
jelentősége ugyanazonos a »ligare, liga, ligue« szó fogalmával.

A Xlll-dik században az ó-német bant, band, szóból keletkezik —

6 8  A BŰNSZÖVETSÉG ÉS BÜNBANDA.



A BŰNSZÖVETSÉG ÉS BÜNBANDA. 69

ismerték a banda átalános fogalmát. Az 1813-diki bajor tör
vény (54 — 56. §§-ok), a brannscliweigi (38. §.), a hannoveri 
(63—65), a darmstadti (81. 82. §§.) büntetőtörvények átalá- 
nosságban határozták meg a bftnbanda fogalmát. Már a wür- 
tembergi törvény (185. §.) csak a gyilkosság, gyújtogatás, 
rablás, pénzhamisítás, hitelpapirhamisítás, lopás, csalás, idegen 
vagyon rongálása tekintetében ismeri a banda fogalmát.

A badeni büntetőtörvénykönyv (482. 483.) csak a rablás, 
lopás, hamisítás és csalás tekintetében rendelkezik a bűn
bandáról.

Az 1855-diki szász büntetőtörvény (60. §.) ismét az üzlet
szerű lopás, gyújtogatás, rablás és más erőszakoskodások 
tekintetében ismeri a bűnbanda fogalmát.

A legújabb büntetőtörvények azonban — belga, német, 
magyar törvények, osztrák, olasz javaslatok — teljesen mellő
zik az átalános részben a bűnbanda fogalmát, hanem legfölebb, 
mint súlyosító körülményt ismerik lopásnál, rablásnál stb.

A magyar büntetőtörvénykönyvben a »bűnbanda« sző 
elő sem fordúl. De fogalma igen. Ugyanis a B. T. K. 336. 
§-ának 6. pontja szerint bűntettet képez a lopás, tekintet nél
kül a lopott dolog értékére, ha »elkövetésénél rabló vagy tolvaj 
szövetségnek két vagy több tagja működött közre.« I tt  a »rabló
a m in t ezt Du Cange, G rim m  és u tán o k  Schütze ism erte ti — az e lla tino- 
sodott »Bandum « szó, m ely egyértelm ű a »V exillum  (parvum ), signum  
m ilitare«  és az elgörögösödött »ßavoov« szóval. E bben ta lá lja  Schütze 
félreism erhetlen  fo rrásá t a ném et »B anner =  B ander — Bandérium « 
kifejezésnek, m elynek szó szerin ti jelen tőségét így h a tá ro zza  m eg : »die 
Schärpe des A nführers als F ahne  am  Speer getragen.«  A »bandum« 
a la tt álló csoportnak neve »bandus =  cohors«. E z po rty ázn i in d u l a 
szom széd-állam okba, és O laszországból és Spanyolországból visszatér, 
m in t »banda«, m iu tán  O laszországban é le tre  hozta  a »bandito, ban- 
díti« családját.

A banda szónak azu tán  a jelentősége =  »nom en m ilitiae  sic 
d ictae a Banda seu taen ia  ru b ra , la ta  qu a tu o r digitos, quam  ipsi a 
dextro  hum ero etc. Kokon fogalom ez a »Bandeau, B andellus, B andé
rium . B anderia«-val =  cohors q u ad ringen to rum  m ilitum .

A 14-dik században a banda, bandum, bandus szó helyett a »Ca
terva manus« (fölt'egyverkezett legénység) kifejezés is használtatott. Du 
Cange hozzá teszi : »Bande dicimus (t. i. mi francziák) eadem significa
tione ; unde nostris Abandés, socii, qui easdem partes sequuntur.« De 
azért annak szükebb értelme is előfordul : »Hominum turba sub certo 
duce vel vexillo collecta.«

A fogalom  későbbi k iterjesztését k im u ta tja  G rim m  (D eutsch. 
W örterbuch  I.) Bande --- blinde, bende, cohors, caterva, tu rb a , tru p p , 
katonáknak , szülészeknek, zenészeknek, rab lóknak  társasága.

Az elnevezés tisztességes társu la tok ró l m en t á t  a rab lókéra. A 
p articu laris  törvényhozások  m indinkább m egszoríto tták  a fogalm at, s azt 
jogellenes egyesülésekre a lkalm azták , s így szo lgálta tták  ki a »banda« 
fo g a lm át a doctrinának . S hogy a ném et elm élet m iképen k a ro lta  fel : 
az t föntebb előadtam .
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vagy tolvajszövetség« alatt nem szabad a szövetséget úgy érteni, 
hogy az többeknek megelőző és határozott szövetkezése közö
sen czélbavett bűntettnek elkövetésére, hanem valóban az alatt 
a bűnbandát kell érteni, azaz többeknek szövetkezését még 
meg nem határozott bűntettnek ismételt elkövetésére. Mert 
ha nem ez volna az értelme, úgy bűntett volna a lopás azonnal, 
ha három suhancz összebeszél, hogy almát lop, vagy néhány 
darab gályát visznek el az erdőről. Pedig az ilyen eset semmi 
egyéb, mint hogy többen követnek el szándékosan büntetendő 
cselekményt, és a részesség átalános szabályai nyernek alkal
mazást. Különösen az erdő törvény (1879 : X X X I. tcz.) élet
belépte ntán az erdei kihágási biróságok tömegesen szállították 
le illetőségüket minden oly erdei lopásnál, hol többen működ
tek közre, és indokolták ezt azzal, hogy bűntett esetében 
nem bírnak hatáskörrel az eljárásra, mert a B. T. K. 336. 
§-ának 6. pontja forog fönn, mihelyt többen a lopás elkövetését 
közös egyetértéssel elhatározzák.

Hogy pedig a »szövetség« szónak az erdei kihágási biró
ságok ily értelmet tulajdonítottak, azon nincs mit csodálkoz
nunk, mert a B. T. K.-ben a szövetség fogalma meg van hatá
rozva, s ott (132. §.) az mondatik, hogy »a szövetség létrejött, 
ha két vagy több személy a felségsértés elkövetését közös egyet
értéssel elhatározza« : következőleg — így gondolkoztak — per 
analogiam a 336. §-ban sem jelenthet a »szövetség« sző egyebet, 
minta 132. §-ban, és így, mihelyt az erdei lopásnál többen mű
ködtek közre, a lopás elkövetését közös egyetértéssel határozták 
el : azonnal bűntettet láttak a cselekményben, ha az ellopott érték 
néhány krajczárnyi összeget tett is ki. Mind a felsőbb biró
ságok, mind a hatásköri összeütközések alkalmából az 1869 : IV. 
t.-cz. 25. §-a értelmében eljáró minisztertanács számos esetben 
kimondta, hogy a B. T. K. 336. §-ának 6. pontjában használt 
»rabló- vagy tol vaj szövetség« tulajdonképen nem jelenthet 
egyebet bűnbandánál, azaz : jelent oly rabló vagy tolvajszövet
séget, melynek tagjai egyenkint még meg nem határozott 
bűntettnek ismételt elkövetésére egyesültek. Már most, ha ily 
szervezett szövetkezés tagjai követnek el lopást : akkor tekin
tendő csak a lopás mindenesetre bűntettnek. így jutott be a bűn
banda fogalma — igen helyesen — mint súlyosító sőt minősítő 
körülmény a magyar bűn tetőtörvény könyvbe, a nélkül azonban, 
hogy a gyermek saját nevén lenne nevezve.

Röviden összevonva tehát, a »bűnbanda« jogi állása, a 
mai elmélet és a modern törvényhozások szerint, a következő :

1. A  b ű n b an d a  épen úgy, m in t a  szövetség, nem  képezi 
a  b ű n te tte k  elkövetésének kü lön  á ta lán o s  a lak já t, hanem  a 
részesség (felbujtó , segéd, te ttesség , tá rs te tte sség ) szabályai
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nyernek alkalmazást *), következőleg elbukott azon elv is, bogy 
a bűnbanda tagjai valamennyien bűnszerzők legyenek.

2. A bűnbanda nem képez kísérletet, hanem az semmi 
egyéb, mint előkészület.

3. Ha nem képez kísérletet, és az semmi egyéb mint elő
készület : akkor, miután az előkészületi cselekmények átalában 
büntetlenek, a bűnbanda átalában sem büntethető.2)

4. A bűnbanda csak is mint minősítő, illetve súlyosító 
körülmény fordulhat elő az élet és a vagyon elleni bűntettek
nél. s ha mint külön büntetendő cselekmény büntetését jogpo
litikai okok indokolják : akkor rendőri büntetéssel sújtandó.3)

íme a tiszta, világos termékeny tan, melynek hosszú 
vajúdásokon kellett keresztűlmennie, míg sikerűit leküzdenie 
a Feuerbach tekintélye alapján nagyra nőtt »bűnbanda« áta- 
lános fogalmát.

Forgassuk most a részesség történetének lapjait !

ÖTÖDIK FEJEZET.

A r é s z e s s é g  t ö r t é n e t e .

AJ A római jog.

I.
A római jog forrásait mint, majd minden, úgy a részesség 

kérdésében is különféleképen értelmezik a büntetőjogászok. 4)
') Greyer id. értekezését így végzi : »Der Begriff der Bande steht 

also ebenso wie der des Complottes nicht als gleichberechtigt neben den 
eine eigenthümliche Art der Theilnaclime umfassenden Begriffen der 
Anstiftung und der Beihülfe, und Mitglieder der Bande sind ebenso
wenig wie Complottanten als solche schon »Miturheber« eines aus der 
Verabredung entspi'ingenden Verbrechens«.

s) Ezt határozottan tanítják : Hälschner (System. I. 427. lap), 
továbbá Bar (Zur Lehre von Versuch und Theilnahme 95. lap), Langen- 
beck (Die Lehre von der Theilnahme etc. 142. lap), Geyer (Erörterungen 
185. lap és a Holtzendorf-féle vállalatban írt értekezése 415. lap.)

3) Ezt az álláspontot fogadja el Bemer is (495. 1.) Schütze kivé
teles esetekben szintén igazoltnak találja ezt »Als vorübergehende 
Bestimmung — mondja id. müvének 242. lapján — wenn in einem Lande 
zeitweilig das Bandenwesen grassiren sollte, würde auch die vollkommen 
gerechtfertigt erscheinen, welche die blosse Bandenbildung an sich mit 
einer relativ bestimmten Strafe bedrohte, eine Bestimmung freilich, 
die den polizeilichen Charakter deutlich genug an der Stirn trägt.«

*) La loi romaine — mondja Hélie és Chauveau könyve — offre 
sur cette matière un dédale presque inextricable de dispositions que les 
immenses travaux des jurisconsultes n’ont point complètement éclairé ; 
l’interprétation de ces textes souvent obscurs, contradictoires quelque 
fois, a partagé les écoles et produit des luttes parmi les commentateurs.«
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Vannak a kik minden áron ki akarják a római jogból 
olvasni azt, hogy ott a részesség és fajai általános fogalmi 
meghatározásba vannak foglalva. Vannak ismét mások — 
s ez a többség — kik nem tagadják ugyan, hogy öntu
datos intézkedéseket tartalmaznak a római jogforrások a 
részesség büntethetőségére nézve, de nem ismerik el azt. 
hogy a részességnek átalános fogalmi meghatározását bárki 
is ki tudná mutatni a római jogforrásokból. Langenbeck pél
dául mindent elkövet, hogy bebizonyítsa azt, hogy a római 
jogban átalános alapelv volt a részesség büntethetősége.

0  mindenekelőtt arra figyelmeztet, hogy nem a szóno
kokat, bölcsészeket, történetírókat és költőket kell forrásokul 
tisztelni, hanem Justinian jogkönyveire kell a súlypontot 
helyezni. Nem Plautus, Terentius, Horatius, Persiusra kell 
annak hivatkoznia, ki a római büntetőjogot akarja hűen meg
ismerni és megismertetni. A szónokok vád- és védbeszédeket 
tartanak, azok nem lehetnek tárgyilagos ismertetői a jogéletnek. 
A római védő is csak olyan volt, mint a mai. Felhoz védencze 
mellett, a mit felhozhat. Értelmezi a törvényt iigy, a mint 
legsikeresebbnek véli az értelmezést védencze érdekében. Ez 
már a dolog természetében fekszik. De a vádló helyzete sincs 
másképen, különösen, ha meggondoljuk, hogy a rómaiaknál, 
ha a vád elbukott, úgy az nem csekély hátrányokkal járt.

A történetírókat sem lehet föltétlenül elfogadnunk. Mert, 
ha a történetíró nem jogász, elbeszéli ugyan hite és meggyőző
dése szerint hűen az eseteket, de nem domborítja ki azt, a mi 
jogilag relevans. Még ha szem- és fültanú is, ha részt vesz a 
tárgyaláson, akkor is sok dolgot másképen fog fel és ír le. mint 
a hogyan történt. Ez épen olyan, mint ha majd a historicusok 
a hírlapi bűnügyi tárgyalásokból fognak meríteni ! Mennyire 
lesz az majd megbízható? Ha azonban a történetíró jogász is: 
akkor már különösen a mit saját tapasztalásából ír le, annak 
nagyobb hitel tulajdonítandó. De itt sincs kizárva a téves 
felfogás.

De még kevesebb jelentőséget lehet tulajdonítani a phi- 
losophoknak. Ezek többnyire nélkülözik a kellő jogismereteket, 
és nem azt jegyzik fel, hogy mi a positiv jog, hanem azt, mikép 
kellene a jognak az ő felfogásuk szerint alakulnia. Mindig csak, 
de lege ferenda beszélnek és ebbe annyira beleélik magokat, 
hogy úgy beszélnek arról is, mint »de lege jam lata.« Vagy ha

T. kötet 417. lap. A franciáknál a római joggal behatóbban foglalkoztak - 
Laboulaye : Essai sur les lois criminelles etc. Paris, 1845. Du Boys : Hi 
stoire du droit criminel etc. Paris, 1845. Henriot : Moeurs juridiques et 
judiciaires de l’aucienne Borne. Paris, 1863 —1865. Thonissen : Etudes 
sur 1’ histoire du droit criminel des peuples anciens. Paris, 1869.
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föl jegyzik  is nz élű jogot, a z t többny ire  m ásoknak  g y ak ran  
igen téves ú tm u ta tá sa i sze rin t teszik.

A  m inek  h in n ü n k  kell, az a  Ju s tin ia n i  gyű jtem ényekben  
van letéve. A  nagy  császár a  h ite lesség  jellegével ru h á z ta  fel 
azokat.

E zek e t b o csá tja  elő L angenbeck , m ie lő tt a  róm ai jo g 
fo rráso k n ak  igen alapos és le lk iism ere tes k u ta tá sáh o z  fog.

L an g en b eck n ek  csak egy h ib á ja  van, és ez az, hogy a  róm ai 
jo g b a  szeretné  be lem agyarázn i m indazon  elveket, a  m iket m a 
a  tizenk ilenczed ik  században  a  részesség u ra lkodó  elveiül 
ta n íta n a k  a  büntető jogászok . E z  vörös fo n a lk in t húzódik  végig 
egész e ljá rá sá n , és ez az, a m i m ia tt  L an g en b eck -e t sem  te k in t
h e tjü k  tá rg y ilag o sn ak . M időn  fe lsoro lja  L angenbeck , hogy kik  
azok, a  k iknek  m üveit te lje sen  h ite les fo rráso k n ak  nem  szabad 
tek in tenünk , m időn fe lsoro lja  a  sz ó n o k o k a t, kö ltőket, tö r 
té n e tíró k a t és bölcsészeket : egyet e lfe le jte tt. E lfe le jte tte  felso
ro ln i az oly m odern  bün te tő -jogász t, ki k o rá n a k  elveit m inden  
á ro n  a  róm ai jog b an  szeretné  föllelni. A  jo g tö rté n e ti iskola 
tú lb u zg ó ság án ak  g y ak ran  ta p a sz ta lh a tó  tünem énye. A z ősök 
a risz to k ra tik u s  lán czo la tán ak  levezetése nélkü l nem  hisz a 
m odern  elv nem ességében s erejében. M in th a  csak R ó m áb an  is 
leza jlo tt volna az a nagy  vegy tan i fo lyam at, m ely e század 
közepétől kezdve a  bün te tő jog  m inden elem ét m ozgásba hozta  
s új jegeczesedés felé vezette. Jo b b  so rsra  m éltó  tö rekvés —  
m ely az új k o r szellem i v ívm ányait m inden  á ro n  a  rég i kor 
g y ak ran  ö tle tsze rű  in tézkedésére  a k a r ja  visszavezetni. M in th a  
a jo g tö rté n e ti iskola az t követelné, hogy új eszm ét nem  is 
szabad  term eln i. É pen  a  jo g tö rtén e ti isko la ta n ít  m eg ben n ü n 
k e t a r ra , m ikép h a lad , fejlődik, izm osodik a  jogeszm e, m ikép 
szüli egyik k o r eszm evilága a  m ásik  kor eszm ekörét, de soha
sem  követeli azt, hogy ta g a d ju k  m eg az em beri szellem  eszm e
term elő  képességét, és vakou fogadjuk  el B en  A k ib a  legen
dákba  illő le m o n d á sá t: »A lles w ar schon dagewesen.«

E  k ité rés u tá n  tek in tsü k  közelebbről m iképen bizonyít 
L an genbeck  ? a) É s  u tá n a  m eg fogjuk a r r a  tenn i igénytelen  
észrevételeinket.

’) A részesség róm ai jog szerin ti állásával legkim erítübben foglal
koztak : Rein : Das C rim inalrecht der Bömer von B om ulus bis auf Ju s ti
n ian  1844. Zumpt : Das C rim inalrech t der B öm ischen Bepublik 1865 — 
1869. k é t kö tet. E z azonban  inkább  perjogi term észetű . Birnbaum: egy 
értekezés a ^Neues Archiv des Crim. Bechts« 1842-diki évfolyam a 1. lap ; 
Platner értekezése ugyanazon  fo lyó ira tban  (1843. évfolyam  170. lap.) 
Schütze : Die no th  wendige T heilnahm e am Verbrechen 82 - 95. lapig, 
Langenbeck : Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen 5 -105. 
lapig. É rdekes megjegyzéseket ta lá lu n k  René Rolniidnak : -D e l’esprit du 
dro it crim inel aux differentes Époques dans l ’an tiq u ité  etc.« czínrií művé-
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IL

Azt mondja Langenbeck, hogy a római jog forrásainak 
tanulmányozása közben sohasem tette azt a tapasztalatot, 
mintha a római jogban hiányoznának az átalános büntetőjogi 
szabályok, és nem birta azt a meggyőződést szerezni, hogy áta- 
lánosításuak a római jog szerint ne volna helye. A kik az ellen
kezőt állítják — úgymond — sohasem bizonyították ezt be 
kellőleg, és részben önmagoknak mondanak ellent. Többnyire 
Cicerónak »pro Cluentio« tartott beszédjére hivatkoznak. 
Ámde Cicero nem mond itt egyebet, mint azt, hogy a törvé
nyekhez szigorúan kell alkalmazkodnunk, és a törvényt csak 
akkor szabad alkalmazni, ha a cselekmény csakugyan a tör
vény alá vonható. Ez mindenesetre korlátokat szab a birói 
önkény elé, és a polgári szabadságnak képezi garantiáját. De 
szenvedne e csorbát e két elv, ha átalános elv léteznék arra 
nézve, hogy nemcsak a tettes, hanem mindaz, a ki hozzájárult 
a bűntett létrehozásához, büntetendő ? Bizonyára nem. így van 
ez a modern bftntetőtörvénykönyvekben is, és senkinek sem jut 
eszébe a miatt a polgári szabadság megszorítása vagy a birói 
önkénykedés miatt panaszkodni.

És ha — folytatja Langenbeck — valamely törvény- 
hozásban különös intézkedéseket is találunk a részesség tár
gyában : úgy azokat akkép kell tekintenünk, mint az általános 
elv alkalmazásait. Hiába hozná fel bárki is ez ellen azt, hogy 
a justiniani büntetőjog különböző időkből való, melyeket más
más szellem leng át, mert ez nem akadályozhatja meg azon 
feltevést, hogy bizonyos átalános elvek minden időben léteztek 
és pedig léteztek akkor is, ha azok a törvényben kifejezést sem 
nyertek. És semmi ok sincs tagadásba venni azt, hogy azon 
külön intézkedések, melyek a részesség büntetéséről az egyes 
büntetendő cselekményeknél rendelkeznek : a létező átalános 
elv következményei. Sőt ha tekintetbe veszszük, hogy a római 
jog akkép, a mint az Justinian jogkönyvében foglaltatik, nem 
tekinthető másnak, mint egy törvényhozó törvényhozásának, 
és ha meggondoljuk, hogy ezen jogkönyvben majd minden bűntett
nél találunk intézkedést a részesség büntethetőségére nézve : 
akkor nem látjuk be — mondja Langenbeck — mi tartóztatna 
bennünket vissza azon föltevésünktől, hogy Justinian császár 
a részesség átalános büntethetőségéből indult ki, és ha az egyes 
bűntetteknél is ugyanaz ki van mondva: az könnyen meg
magyarázható abból, hogy Justinian törvényhozása gyüjtemé-
nek 172—314. lapjáig. Zachariü szintén több helyütt kiterjeszkedik a 
részesség tanára is Die Lehre vom Versuch czinní művének jogtörté
neti részében.
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nyes te rm észe tű  volt. E g y é b irá n t nem  h ián y zan ak  világos 
ad a to k  sem  a r ra  nézve, hogy a  részesség á lta lá b a n  b ü n te tendő  
volt. S L an g en b eck  különösen k é t m o zzan a tra  helyez nagy 
súlyt. A z egyik az, hogy m a jd  m inden »lex ind ic io rum  p ub li
corum  «-ban b en fog la lta tik  az á ta lá n o s  form ula  : »cuius ope, 
consilio, cuius dolo m alo id  fac tum  erit, quive id fieri ju s se r it 
faciendum ve cu raverit«  és ezzel á ta láb an  a részesség m inden 
esete m eg van jelölve. A  m ásik  körü lm ény  pedig  az, bogy a 
»delictum  p riva tum «-ok  la ssa n k in t »crim en ex tra o rd in a riu m  «- 
okká vá lto z tak  át. A r r a  nézve ped ig  nem  forog fönn kétség, 
hogy a »delictum  p riv a tu m  «-oknál a részesség b ü n te tendő  volt, 
és igy m ost joggal le h e t következtetn i, hogy » accusa tio  «-nak 
van  helye ott, a ho l »actio p riva ta«  volt em elhető, következő
leg  nem  leh e t kétség  a r ra  nézve sem, hogy a részesség a 
»crim en e x trao rd in a riu m  «-ok eseteiben is büntetendő .

Szóval L an g en b eck  m inden áron be a k a r ja  b izonyítan i, 
hogy á ta lán o s elvbe volt foglalva a róm ai jog b an  a  részesség 
tan a . P e d ig  h iábavaló  tö re k v é s , m e rt törvényben á ta lá b a n  
sem a részesség fogalm a, sem  an n ak  fajai m eg h atározva  nem  
voltak, hanem  igenis az egyes b ü n te tendő  cselekm ényeknél 
előfordúl, hogy »cuius ope, opera, consilio, dolo m alo factum  
est« vagy »qui causam  d a t crim inis« stb . E s  m aga  is érzi 
L angenbeck , hogy nehéz á llítá s  b izo n y ításá ra  vá lla lkozo tt, s 
azé rt a tö rvényekben  k i nem  fe jeze tt »com m unis op in io«-ra  
h ivatkozik, s ab b an  lá t ja  kifejezve a  részesség á ta lán o s  b ü n 
te the tőségét. F e le j t i  azonban azt, hogy a ju s tin ia n i törvény- 
hozás az egyes bün te tendő  cselekm ényeknél h a tá ro z o tta n  
rendelkezik , s h o l a* felbu jtó t, h o l a  segédet rendeli bü n te tn i. 
H a  oly com m unis opinio lé teze tt volna, a m inő t L an g en b eck  
tételez fel, ak k o r ta lá n  az egyes b ü n te tendő  cselekm ényeknél 
se k e lle tt volna u g y an az t annyiszor ism ételgetn i, m e rt h a  
fölösleges volt az á ta lá n o s  elvnek tö rvénybe foglalása, ak k o r 
ily u ra lkodó  com m unis opinio m elle tt e lm a ra d h a to tt volna az 
egyes bün tetendő  cselekm ényeknél is a kü lön  in tézkedés a 
részességről. É p e n  az, hogy az egyes helyeken nem  is a  részes
ség m inden fa ja  vo lt bün tetendő , sőt vo ltak  bün te tendő  cselek
m ények, m in t a b lasphem ia, D a rd a n a r ia tu s , Scopelism us, a 
crim en residu i, m elyeknél a részesség bün te tésérő l eg y á lta láb an  
nem  volt szó, és végre is a róm ai b ü n te tő jognak  nem  is volt 
a m ai érte lem ben  v e tt á ta lán o s része : m indezen okok vissza
ta r ta n a k  m inket a ttó l, hogy L a n g e n becknek a  róm ai jogot 
nagyon is m odern isaló  felfogása e lő tt m eghódoljunk. D e kü lön
ben is L an g en b eck  okoskodása egy kissé sa já tszerű . A zzal a k a r  
b izonyítani, hogy m ivel a törvényben nincs á ta lán o s elv k i
m ondva : ebből az következik, hogy a r r a  nem  is volt szükség, m ert
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arra nézve communis opinio uralkodott. Ilyen okoskodással 
mindent, a miről nem szól valamely törvény, azon állam vagy 
nép jogéletébe bele lebet magyarázni, mert csak egyszerűen 
hivatkozni kell a communis opinio-ra, és még segítségül is lehet 
hívni egy római jogásznak híres mondását: »Imrno magnae 
auctoritatis hoc ius habetur, ut non fuerit necesse, scripto id 
comprehendi.« l)

III.

A  m i bizonyos : az az, hogy a  részesség b ü n te tésé re  
nézve egyes b ű n te tteknél in tézkedések  té te t te k 2), de h a tá ro z o tt 
te rm ino lóg iá ja  nem  volt a róm ai jognak . A  te t te s t  ren d sze rin t

0 Geib : Lehrbuch des deutschen Strafrechts 26. lap.
2) Azon büntetendő cselekmények, a melyeknél a részesség bünte

téséről is intézkedés történt, és az azokra vonatkozó helyek a követke
zőkben vannak össszeállítva. Az összeállítás Langenbeck , Zumpt és 
Rein-nek érdeme.

I. Ölés : L. 53. §. 19. D. 47. 2. L. 1. 2. 6. 7. D. 48. 9. L. 15. D. 48. 8.
II. Lopás és rablás : §. 8. I. 4. 1. §. 11 és 12. eod. L. 51. §. 1. 3. D. 

47. 2. L. 53. eod. L. 27. §. 2. D. 48. 19.
III. Injuria : §. 11. I. 4. 4. L. 11. §. 4 — 6. L. 15. §. 2. 11. 47. 10. L.

5. C. 9. 2. továbbá : L. 34. I). 47. 10.
IV. A testépség elleni bűntettek, ha »animus necandi« nem forgott 

fönn, az »injuria«-ra vonatkozó határozmányok szerint bűntettettek (L. 
Kein id. helyen 399. lap.)

V. Plagium : L. 6. §. 2. I). 48. 15. és még több hely, melyeket 
Kein felsorol.

VT. Csábítás: §. 8. I. 4. 18. L. 54. C. 1. 3. L. un. §. 2. C. 9, 13. 
Nov. 143.

VII. Sterilitatis procuratio : L. 1. C. 4. 42. Nov. 142. c. 1. és 2.
VIII. Abortus procuratio : L. 8. 11. 48. 8. A  38. D. 48. 19. A gyer 

mekkitétel részességének büntethetőségére nézve nincs biztos adat. Lan
genbeck azonban nem kételkedik azon. hogy az is büntetendő volt, és 
ezen nézetét azzal indokolja, hogy a L. 4. D. 25. 3. szerint : »necare 
videtur non tantum is, qui partum perfocat, sed et is, qui abjicit, et qui 
alimonia denegat, et is, qui publicis locis misericordiae causa exponit, 
quam ipse non habet. Constantin pedig — mint ezt Kein is följegyzi mű
vének 445. lapján — felnőtt és ujdonszült gyermekek megölésében par- 
ricidium-ot látott.

IX. Stellionatus : Tit. 20. lib. 47. D. Tit. 34. lib. 9. C.
X. Falsum : L. 2. L. 9. §. 3. L. 20. T). 48. 10.
XI. Határsértés : L. 2. D. 47. 21.
XIT. Calumnia: L. 1. §. 13. L. 15. pr. D. 48. 16. L. 34. §. 1. D. 48. 

19. L. 2. §. 5. és L. 24' H. 49. 14. L. 5. C. 9. 2.
XIII. A lex Aquilia szerinti vétség : L. 11. §. 1. 2. L. 51. 1). 9. 2.
XIV. Erőszakoskodás : L. 2. 3. D. 48. 7. L. 3. D. 48. 6. L. 8. 

C. 9. 12. L. 3. §. 8. D. 47. 9.
XV. Házasságtörés és stuprum : L. 8. L. 9. L. 14. L. 29. §. 2. 

32. §. 1. D. 48. 5. L. 37. C. 9. 9. Nov. 134. C. 10. Jelentőségteljes a 
meg nem engedett elválásban való részességről szóló Nov. 134. c. 11., 
melylyel összehasonlítandó a Nov. 117. c. 9. és 10. Páderastiára nézve 
lásd”L. 1. §. 2. D. 47. 11.
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factor, malefactor, vagy qui fecit, manibus suis fecit, sőt reus 
principalis nevekkel jelölték, de előfordult, bogy a bűntettek 
különfélesége szerint a tettesre a raptor, percussor, agressor, 
contrectator kifejezések alkalmaztattak. Az auctor szó gyak
ran felbujtót is jelentett. Magára a felbujtó tevékenységre 
számtalan kifejezés állt rendelkezésre és használtatott is fel 
u. m. consilium, jussus, mandatum, qui faciendum curaverit, 
aliquid fieri sollicitaverit, concitaverit, persuadere et impellere. 
A felbujtóval szembe állíttatott a tanácsadás, a reábeszélés 
által való megerősítés fogalma (instruere consilio, suadendo 
iuvare). A »qui causam dat criminis« kifejezés majd felbujtót 
jelentett, majd bűnsegédet, az utóbbinak különben rendes kife
jezései a »juvare, adjuvare, adjutorium praebere, satellites, 
ministri, comites« voltak.

A »socius, consors, particeps, conscius« kifejezések épen 
úgy jelentették a felbujtót, mint a segédet — sőt igen gyakran 
még a tettest is, szóval valamennyit, a kik valamely büntetendő 
cselekménynél bűnös módon közreműködtek.

Hogy a részességnek fő-föltételét a római jogban a szán
dékosság képezte : azt több hely igen határozottan bizonyítja.

XVI. Pasquill : L. uh. C. 9. 36. L. 5. §. 9. D. 47. 10.
XVII. Kerítés : Nov. 14.
XVIII. Concussio: L. 2. I). 47. 13.
XIX. Crimen repetundarum : L. 5. D. 48. 11.
XX. Praevaricatio : L. 6. D. 47. 15.
XXI. Seditio, tumultus, turba — erre igen sok hely van, Kein a 

633-dik lapon mind felsorolja.
XXII. Simonia : Nov. 123. c. 2. §. 1. és c. 16.
XXIII. Szem fényvesztés: L. 3. C. 9. 18.
XXIV. Peculatus: L. 1. C. 9. 28. L. 1. B. 48. 13.
XXV. Annona: L. 2. D. 48. 12.
XXVI. A Nil-gátak áttörése : L. 1. C. 9. 38.
XXVII. Gyújtogatás : L. 1. D. 48. 8.
XXVIII. Felségsértés : L. 1. §. 1. 1). 48. 4. L. 4. pr. L. 10. eod.
XXIX. Sír-háborítás : L. 2. C. 9. 19. L. 2. D. 47. 12.
XXX. Pénzhamisítás : L. 1. 0. 9. 24.
Megjegyzem , hogy nem mindenütt a részesség valamennyi faja 

van büntetve, hanem p. a »cujus dolo factum« »qui dolo malo fecerit« 
kifejezés gyakran csak a felbujtóra vonatkozik. Egyébiránt nem volt 
oka Geyernek annyira kiemelni, hogy a Langenneck által idézett helyek 
nem vonatkoznak valamennyien a részesség minden fajára, mert maga 
Langenbeck elismeri : »Ich habe nicht etva behaupten wollen, dass in 
jeder von mir in diesem §. angezogenen Stelle jegliche Art der Theil- 
nahme (Anstiftung, Beihülfe) speciell als strafbar bezeichnet sei, son
dern mitunter ist nur diese oder jene mit Strafe bedroht«.

P L. 50. §. 2. D. de furt : Pecte Pedius ait........  nec consilium,
vel opem ferre sine dolo malo posse ; L. 53. §. 2. D. de verb. sign. : 
ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit. L. 
53. pr. D. de furt : »Qui injuriae causa januam effregit, quamvis inde
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Szándékosság nélkül nem lehetett »causam dare criminis« ; 
a »consilium, iussus, mandatum« fogalmában is benne rejlik 
a szándékosság tényezője, az »adjutorium praebere« is kizárja 
a »culpa« fogalmát. Az iránt nincs is kétség, bogy a részesség 
büntethetőségének lét-föltételét a szándékosság képezte.

Azon kérdésre nézve azonban : vájjon a római jog szerint 
a részesek egyenlő büntetéssel sujtattak-e vagy a részesség 
különböző fiijai szerint a büntetés sem volt egyenlő : igen eltérő 
felfogással találkozunk a büntetőjogászoknál. A »subjectiv« 
és »objectiv« álláspont már itt elkezdi küzdelmét egymással, 
és mindenik a maga részére szeretné a következtetéseket érté
kesíteni. 7 „

A kísérlet tanában körülményesebben foglalkozom azon 
kérdéssel : igaz-e — a mit annyian állítanak — hogy a római 
jog főképen csak a bűnös akaratra helyezte a súlypontot. ?

Mert hogy ezen nézet volt sokáig uralkodó, az bizonyos. 
És pedig az szolgált kiindulási pontul, mintha a római jog a 
kisérletet csak úgy bűntette volna, mint a bevégzett bűntettet. 
Ezen felfogás ellenében a kísérlet tanában igyekeztem azon 
érveket csoportosítani, melyek megdöntik a római jognak tulaj
donított túl-subjectiv fölfogást.

Azok, a kik a subjectiv-álláspontot vélik a római jog
ban feltalálni, első sorban a Sulla törvényhozására szoktak 
hivatkozni. A »L. Cornelia de sicariis« az, a mire oly nagy 
súlyt helyeznek, (»qui hominis occidendi furtive faciendi causa 
cum telo ambulaverit« és »qui venenum malum necandi homi
nis causa fecerit, vel vendiderit, vel habuerit«) mert ezek épen 
úgy büntetendők, mint a ki az embert cum telő vagy veneno 
az életétől fosztja meg. Sulla törvényhozását azon kor törté
netéből kell megítélnünk. A legnagyobb anarchia, tőr és méreg
gyilkosság volt napirenden, midőn Sulla a demokratia legyő
zésével Kóma uralmát elnyerte, banditák (sicarii) járták 
körül a birodalmat, a legmélyebben meg volt ingatva a személy- 
és vagyonbiztosság. I tt  fekszik a »Lex Cornelia de Sicariis« 
ratiója. Rendkívüli helyzet tette azt szükségessé. Rendkívüli 
intézkedésekből pedig a normalis jogélet elveit nem lehet 
levonni. Ez — hogy egy modern (?) hasonlattal éljünk — épen 
oly eljárás lenne, mint ha a statarialis eljárásból akarnék egy 
állam bűntetőtörvényhozásáuak normal-állapotát megítélni.

Egyébiránt Zacbariá igen szépen kimutatta, hogy még 
Sulla idejében sem minden kísérlet helyeztetett egy vonalba a 
bevégzett bűntett-tel. Ott volt például a gyújtogatás. Ennél

per alios res amotae sint, non tenetur furti, nam malefici voluntas et 
propositum delinquentis distinguit.
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nem volt elég a büntethetőségre a gyújtogató szerek megszerzése, 
a mint a mérgezésnél a méreganyag megszerzése már elegendő 
volt, ha nem »incendium factum« kivántatott. A későbbi törvény- 
hozásban pedig, mely a Sulla törvényhozásában leli alapját, 
szintén nem találjuk azt, hogy minden kísérletre büntetést 
mértek volna ki. A L. Julia de adulteriis, s a L. Cor
nelia de faisis szerint nem volt büntethető a kisérlet. E 
néhány példából is látszik, hogy Sulla törvényhozásában csak 
azon cselekmények tekintetében volt a kisérlet a bevégzett 
bűntettel a büntethetőség szempontjából egy vonalba állítva, 
a melyek az akkori anarchikus viszonyok között kivételes intéz
kedéseket tettek szükségesekké.

A római jog subjectiv magyarázói uagy örömmel hivat
koznak Hadrian császár nyilatkozatára: »Divus Hadrianus 
in haec verba rescripsit : In maleficiis voluntas spectatur non 
exitus.1) Hogy ezt nem szabad átalános értelemben venni 
már csak azért sem, mert rescriptumban foglaltatott ; hogy 
ennek tulajdonképen nincs más értelme, mint az, hogy sohasem 
a külső tett önmagában, hanem az akart eredmény az irányadó 
a büntetőjogban ; hogy Hadrian császár ezen kijelentése concret 
esetre vonatkozott stb : mindezt körülményesebben fejtem ki 
a kisérlet tanában. Megemlékezem itt Paulus sententiájáról2), 
Honorius és Arcadius császárok »Quisquis« törvényéről3) és 
igyekszem bebizonyítani, hogy azon tulsubjectiv felfogás, melyet 
a római jognak a kisérlet büntethetősége szempontjából tulaj
donítani akarnak — a lexekből be nem bizonyítható.

Épen úgy nincs igazuk azoknak sem, a kik — mint p. 
Sckirach is — azt állítják, hogy a részesség büntethetősége 
tekintetében is épen azon okból, mert a római jogban a súly
pont az akarat-mozzanatra helyeztetett, valamennyi részes a 
tettessel egy categoriába helyeztetett. Nincs pedig igazuk azért, 
mert már a kiindulási pont hamis, de számos törvény is létezik, 
mely épen ellenkezőt rendel. Erre ők azt válaszolják, hogy 
ezek csak kivételek az átalános szabály alól. Ámde oly nagy 
mennyiségben vannak ily kivételek, hogy ha már általános sza
bályról lehet szó, — a mit mi el nem ismerhetünk .— úgy 
bátran az utóbbiakat is lehet a szabály fontosságával fölru-

q L. 14. D. ad L. Corn, de sic. »Callistratus libr. 6. de cognition.«
2) »Consilium enim uniuscujusque, non factum puniendum est.«
3) Erről a törvényről Berner következőleg nyilatkozik (Strafrecht 

237. §.) »Das hervorragendste Schanddenkmal errichtete sich aber der 
römische Despotismus in der sogenannten »Lex quisquis«. . . .  Es erklärt 
schon den Gedanken und den Willen für ebenso strafbar, als die That. 
Es wagt auszusprechen , dass die unschuldigen Kinder des Majestäts
verbrechers eigentlich denselben Tod wie der schuldige Vater erleiden 
sollten« etc.
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házni, és az előbbieket lebet úgy fölállítani, mint kivételeket- 
Ez pusztán a tetszéstől függ. Természetesen, ha valaki úgy jár 
el, mint Schírach, bogy felsorol egy csomó törvényta) a mellett, 
hogy a bűnszerző a segédekkel egyenlően büntetendő : és nem 
enged meg több kivételt mint a L. un. C. de Nili agger, non 
rump, és a L. un. C. §. 2. de raptu virginum-féle törvényeket : 
akkor nem feltűnő azon következtetése, hogy a római jogban 
az általános szabály az volt, mely szerint a büntethetőség 
szempontjából nem tétetett különbség a bűnszerző és segéd 
között. Sőt tovább megy. Azt is állítja, hogy ez természetes 
következménye is volt a római büntetőjog alapelvének : az 
elrettentésnek. Hogy az elrettentés elméletének hódolt volna 
a római jog : az csakugyan bizonyításra szoruló állítás. Egy
általában nem hódolt a római jog következetesen egy elméletnek 
sem. Igen helyesen jegyzi meg Abegg, hogy valamely büntető
jogi elmélet következetes keresztülvitele csak a legújabb kor 
törvényeiben és javaslataiban kereshető és található is fel. Ez 
természetes. A hol szerves egészet képez a bűntetőtörvény- 
könyv : ott lehet alapelvről — büntetőjogi elméletről szó. Ily 
organikus bűntetőtörvénykönyve azonban Rómának nem volt. 
Hanem voltak alkalmi törvényei. Ezekben pedig hiába keressük 
valamely alapelv szigorú, következetes keresztülvitelének nyo
mait, Egészen más Subának, Cäsarnak és Augustus-nak 
törvényhozása. Hogyan lehetne ezt akárm at egységbe foglalni ? 
»Bei einer solchen Bewandtniss der Sache •— mondja Berner 2) 
kann man unmöglich der Ansicht Baum geben, dass das Römi
sche Recht einer bestimmten Strafrechtstheorie huldige. Es 
werden an einzelnen Stellen verschiedene Strafzwecke ausge
sprochen, ohne dass der Gesetzgeber an die dadurch herbei
geführten Widersprüche und an die Nothwendigkeit eines 
einheitlichen Grundprincipes auch nur denkt.«

Schirach tehát valószínűleg igen merész állítást kocz- 
káztatott, midőn a római jog alapelvét, elméletét az elretten
tésben akarta fölismerni. De téved Schirach abban is, midőn 
azt gondolja, hogy csak az általa idézett két törvény létezik, 
mely a részesek egyenlőtlen büntetése mellett szól. Mert tény
leg számos törvényben van részint határozottan kifejezve az 
egyenlőtlen büntetési elv, részint következtethető az. 3) Mind-

’) L. 36. §. 1. D. de fúrt, L. 6. D. ad L. Pomp, de parr. L. un. 
L. de crim. peculatus, L. 14. D. ad L. Jul. majest. továbbá L. 50. §. 4. 
C, 54. D. de fúrt. L. 8. ad L. Jul. de aduit. §. 11. J. de obiig, quae 
ex. delict, és Nov. 134. c. 10.

2) Lehrbuch 43. §.
3j A L. l. D. 48. 9. a »parricida büntetését határozza meg, a 

mennyiben hivatkozik a L. Corn, de sic.-ra , mely azon esetre , ha a
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ebből csak az látszik, liogy sem az egyik sem a másik irány 
nem képezett rendszert, általános szabályt. De különösen nem 
szabad elfogadnunk azt, hogy a római jogban a részesség teri'l-

gyilk'osság a szülőkön és nagyszülőkön követhetett el, a »poena culei«-t 
rendelte alkalmaztatni, míg más parricida esetében az »aquae et ignis 
interdictio« következett be. A L. 2. D. 48. 9. így szól : frater ejus, 
qui cognoverat tantum nec patri judicaverat, relegatus est, medicus (a 
ki a bűntett részese volt) supplicio affectus. Ezzel véli Langenbeek azon 
nézetet megczáfolni, mely az idézett L. 1. következő szavaiból »cujusve 
dolo malo id factum erit« minden részes egyenlő büntetését követ
kezteti.

A L. 8. C. de calumn. (9. 4ö.) szerint, a mandator a calumniá- 
nál nem bűntettetik úgy, mint a felbujtott , hanem csak is infamiával 
bűntettetik. A régebbi jog mindkettőt egyenlően bűntette.

A csábítás büntetése halál volt, és ha az elcsábított szabadon 
született nő volt : úgy vagyonkobzás is. A mi a segédeket illeti, úgy 
a »comitati in rapina« (közvetlen részesek) ugyanazon büntetéssel súj- 
tattak, mint a »raptor«, a többi segédek azonban csak főbenjáró bün
tetéssel (hálál, száműzés , és bányabűntetésj vagyonkobzás nélkül. (L. 
un. §. 2. C. 9. 13. : qui hos comitati in ipsa invasione et rapina fue
rint etc.)

A határsértésre nézve a L. 2. D. 47. 21. : így rendelkezik : »Quin 
pessimum factum sit eorum , qui terminos finium causa positos protu
lerunt, dubitari non potest, de poena tamen modus ex conditione per
sonae et mente facientis magis statui potest. Nam si splendidiores per
sonae sunt quae convincuntur, non dubie, si id occupandorum alienorum 
finium causa admiserunt, possunt in tempus, ut cujusque patietur aetas, 
relegari, si est juvenior, in longius, si senior recisius ; si vero alii nego
tium gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et ad opus biennio 
dari ; quodsi per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficiet 
eos verberibus decidere.«

Továbbá nem éri egyenlő büntetés azokat, a kik a házasságnak, 
a 117. novella szerint, tiltott elválasztását eszközük, és a kik annál 
közreműködnek. Az előbbiek, a 134-dik novella 11. fejezete szerint, va- 
gyonbűntetéssel és kolostorba küldéssel bűntettetnek — az utóbbiakra 
testi büntetés és száműzés volt kiszabandó. (Sed et eos, qui ejusmodi 
solutiones matrimoniorum adjuvant, vel ejusmodi injustos contractus 
faciunt, corporalibus poenis subjici et in exilium mitti jubemus.)

Hasonlóképen a kerítés (lenocinium) büntetésénél a részeseket 
nem éri egyenlő büntetés. Theodosius és Valentinján csázárok rende
leté szerint a »lenones« testileg fenyíttetnek és a városbó kifizetnek, a 
háztulajdonosok pedig, kik bordélyháznak kiadják házukat, elvesztik 
azt, és tiz font aranyat kell fizetniük.

A häresisnek és a hitetlenségnek a L. 8. C. 1. §.-ban meghatá
rozott bűntettei különböző szigorú büntetéseknek vannak alávetve 
(száműzés, vagyonkobzás), a részesek azonban sokkal enyhébben bűn
tettetnek (testi fenyíték, pénzbüntetés). A proselytacsinálás szigorúbban 
bűntettetett, mint az Apostasia.

A bűbájosság részesei sem bűntettettek oly szigorúan, mint a 
tettesei. Ez kitűnik a L. 3. C. 9. 18-ból.

A pénzhamisításnál is hasonló elvet lehet a L. 1. és 2. C. 9. 24. 
intézkedéseinek összehasonlításából levonni.

A §. 9. J. 4. 18. mindig a részesség egyenlő büntetésének elve 
mellett szokott idéztetni. De ha — úgy mond Langenbeek — összeha-

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. Ö
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létén az egyenlő büntethetőség elve volt az átalános szabály, 
mert a hol annyi kivétel van, és épen azon bűntetteknél bűn
tettetik a részesség enyhébben, mint a tettesség, a melyek a 
rómaiak felfogása szerint is a legutálatosabbak voltak : akkor 
csakugyan alapjában van megingatva azon talapzat. melyre 
W ächter 1), Luden 2), Rein 3), Cleib 4), Rosshirt5), Köstlin 6), 
Hälschner 7), Schirachchal együtt azon következtetésüket ala
pították, hogy a római jog általános elve a részesség egyenlő 
büntethetősége volt.

Ezen elv a későbbi római jogban, úgy szólván, teljesen 
elmosódott, mert a későbbi római jog nagy latitude-öt enge
dett a bírónak. A bíróság pedig a cselekmény alanyi és tárgyi 
veszélyességét kellő figyelembe vette a büntetés kiszabásánál. 
A biró nem volt minden esetben szigorúan e törvényhez kötve. 
Bizonyos okok miatt joga volt a törvényben megállapított 
büntetésnél enyhébbet szabni a segédekre, ha bár a törvény 
azokat is úgy rendelte bűntettetni, mint a tetteseket.8) Egvál-

sonlítjuk azt az ad L. Jul. pecul. (4S. 13.) pandecta czímmel, a mire 
egyébiránt az Institutiók kezdőszavai is utalnak, úgy a ív. 6. §. 2-ben 
határozottan egyenlőtlen büntetést találunk, a mennyiben a részességre 
a furtum manifestum büntetése van rendelve, míg a bűnszerzőre aquae 
et ignis interdictio«, és később száműzetés büntetése rovatott.

A L. un. C. 9. 38. a Nílusi gátak áttörésére máglya-halált . a 
részességre pedig száműzetést rendelt alkalmazni.

Végre a 134. novellában 1. és 9. fejezetben említett szolgálati 
vétségeknél is egyenlőtlen büntetési rendszer van. A részes enyhébben 
bűntettetik, mint a bűnszerző. (L. Langenbeck id. művét).

p Römisch-Deutsches Strafrecht I. 88. §.
2) Abhandlungen I. 293. 298. lapok.
8) Das Criminalrecht der Römer 183. lap.
4) Lehrbuch II. 325. lap.
6) Entwickel. der Grunds, des Straff. 230. lap.
e) System 92. §. 2-dik jegyzet.
7) System I. 301. 325. lap.
8) 1. Paulus a szökevény ellenség elrejtésénél két esetről emlé

kezik meg (L. 40. D. poén. (48. 19.), hol különböző büntetés : depor
tatio és relegatio alkalmaztatott, minek oka az első esetben az 
volt, hogy Metrodor az ellenséget »sciens susceperit«, a második eset
ben azonban Philoctetes inkább passiv szerepet játszott, minthogy 
»occultari eum (t. i. hostem) non ignorans diu dissimulaverit (úgy tette 
magát, mint ha mit sem tudna) ; 2. a rablásnál azt, a ki a rablót ma
gához fogadja, de vele semmi közösségben nincs és az elrejtésért pénzt 
nem fogad el, a bírónak enyhébben kell büntetni. Az enyhébb bünte
tésről a L. 2. C. Th. de his, qui (9. 29.) L. 1. C. eod. (9. 39.) tesz em
lítést, melyben az mondatik, hogy az, a ki a latw>-t. magához fogadta 
és föl nem jelentette , csak testi- és pénz-büntetéssel sujtassék pro qua
litate personae et judicis aestimatione (tehát a közelebbi körülmények
hez képest); továbbá szintén enyhébb büntetés érje az urat, a ki in 
fundo 'suo — latrones habere se meminerit, nisi eos — prodiderit. L. 
7. és 8. pr. Th. de desert. (7. 18.) 3. Rendszerint enyhíttetett a bűn-
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tálában ha nem mérnök is oly határozottan mint Langenbeck 
azt állítani, hogy általános elvül a rómaiaknál a részesség 
területén az egyenlőtlen büntethetőséget ismerték, annyi két
ségtelennek látszik, hogy a részesség kisebb fokn fajait, tehát 
a hünsegélyt legalább a későbbi római jog szerint — rendsze
rint enyhébben büntették.x) De azzal nem dicsekedhetik a 
római jog, hogy a részesség fajait fogalmi jelentőségre bírta 
volna emelni, mert arról szó sem lehet, hogy határozott elvi 
alapon vonta volna meg a részesség fajai között az elhatároló 
vonalat. Ezen azonban nem csodálkozhatik az, a ki tudja, hogy 
a római büntetőjognak épen nem volt egységes jellege, mi oly 
törvényhozásnál, mely alkalmi törvényekből állott, teljes lehe
tetlenség is lett volna. És épen ebben fekszik oka annak is, 
a miért mi a római büntetőjogból levont úgynevezett átalános 
elveknek sem bírunk nagy hitelt és fontosságot tulajdonítani. 
S Langenheck is túllőtt mindenesetre a czélon, midőn nem 
elégedett meg annak bebizonyításával, hogy általános szabályul 
nem lehet, nem szabad a római jogban a részesség egyenlő 
büntetésének elvét fölállítani, hanem az ellenkező végletbe 
esett, s azt akarta bebizonyítani, hogy a római jogban e terü
leten általános szabály az volt, hogy a részesek mindig eny
hébben büntetendők, mint a tettesek. Ézt azonban nem sikerült 
bebizonyítania, mert átalános elvek levonására a római bün
tetőjog forrásai nem alkalmasak. Igaza van Bemernek, midőn 
a római büntetőjogról azt mondja : »Nirgend sind allgemeine 
Principien zu Grunde gelegt, um aus ihnen die Einzelheiten 
herzuleiten. Die allgemeinen Sätze werden nur gelegentlich 
bei der Bestimmung der Strafen für besondere Verbrechen 
entwickelt ; wie denn auch das Verfahren bei jeder Lex beson
ders und keineswegs gemeingültig festgestellt wurde.« 2)

tetés, ha nők követték el ezt a bűntettet — valószínűleg azért, inert jószí
vűségük bírta reá —• és enyhíttetett akkor i s , lia a bűnpártoló a 
latro-nak rokona volt, mert ilyenkor a személy iránti szeretet vezette 
a pártolót. Ezen elveket követték a részesség- területén is. így a L. 2. 
(!. 9. 19. azt mondja, bogy a rabszolga, a ki urának tudta nélkül 
sepulcri violatio«-t követ el, szigorúbban (metallo) bűntettessék , mint 
ha urának parancsára tette azt, mert ekkor »relegatio« a büntetése. 
Továbbá a rabszolga, a ki urának tudta nélkül »vis publica«-t követ 
el, halállal büntetendő , ha pedig a bűntettet urának parancsára kö
vette e l , akkor bányamunkára ítéltetik. (Langenbeck id. művében 96. 
97. lapok.)

’) Ezen következtetésre jut Abegg (Lehrbuch 77. §.) ; Hepp (N. 
Archiv. 1846. SÍ 7. lap); Stiibel (Thatbestand 31. 41. §§.) ; Geyer: 
»Theilnahme mehrerer an einem Verbrechen« Holtzendorfnál II. köt. 
326. lap.

2) A római jognak forrásait kérdésünkre nézve következőleg 
értelmezi a Chauvau és .Hélie kitűnő müve 1. kötet 417. lap: ..........

6*
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B) A canonjog.
A legtöbb író, midőn a canoni jognak a részességre 

vonatkozó állása fölött ítéletet mond : a római jogból szokott 
kiindulni. Mint a jog minden részében — ez az átalános nézet 
— úgy a részesség tanában is a canoni jog a római joghoz 
alkalmazkodott. De természetesen ez nem jelent minden írónál 
egyet és ugyanazt. A kik a római jogban a részesség egyenlő 
büntetésének elvét fedezik fel : azoknál ezen okoskodás hasonló 
elvnek fölfedezését jelenti a canonjogban is. Ellenben, a kik 
a római jog forrásaiból azon következtetést vonják le, hogy 
ott a részesség egyenlőtlen büntetési elve épen nem volt ide
gen : azok — azon állításukkal, hogy a canonjog a római jog
hoz alkalmazkodott, azt kívánják kifejezni, hogy a canonjog 
forrásai szerint sem büntettettek egyenlően a részesek a tet
tessel. Hogy a »Corpus Juris canonici«-ban a római jognak 
számos, a részességre vonatkozó helyeire találunk : az nem 
szenved kétséget.1) Mindenesetre a római jog ezen helyeinek
un principe, qui domine la législation romaine, c’est- l ’assimilation des 
auteurs principaux (rei) et des complices (participes vel socii) ; la même 
peine les atteint. (L. 15. Dig. ad leg. Cornel, de sicariis; L. 7. §. 6. 
Dig. ad leg. Pomp, de parricîdeis ; L. 1. Dig. de recept ; L. 1. C. de 
his , qui latrones ; L. 9. C. ad leg. Jul. de vi ; etc). La loi considère 
comme complices tous ceux, qui ont assisté le coupable ope et consilio. 
La définition de ces dernières expressions a donné lieu à une intermi
nable controverse. Un les trouve appliquées successivement, dans le frag
ment du Digeste, à la participation morale, qui consiste dans l ’ordre, la 
commission ou le conseil même de commetre un crime, et à la participa
tion materielle aux actes qui ont préparé ou accompli ce crime. Ceux 
qui donnaient asilé aux coupables, ou qui recelaient les objets volés, 
étaient encore rangés dans la même classe ; mais la sévérité de ce prin
cipe était tempérée par de nombreuses exceptions. Mais en rappelerons 
quelques exemples. La loi 4. Dig. ad legem Aquiliam avait dit : Qui con
silium furti dedit non tenetur, nisi consilium effectum habuit. Justinien 
a élargi cette exception dans les Institutes : Qui ad furtum faciendum 
tantum consilium dedit atque hortatus est, non tenetur furti. Ainsi le 
conseil est absous, quel qu’en soit le résultat. Une exception semblable 
protégait celui, qui témoin du crime, ne l’avait pas empêché, celui, (pii 
avait prêté les instruments du crime sans connaître l’usage auquel ils de
vaient être employés, celui, qui avait favorisé la fuite du coupable, mais 
sans lui donner asile etc.

J) Ilyen helyek a következők: c. 22. C. 6. qu. 1., mely megegyez 
a L. 5. C. ad leg. Jul. Maj.; továbbá a c. 128. C. 1. qu. 1. megegyező a 
L. 2. D. de concuss. ; továbbá Cans. 33. de poenitent., qu. 3. dist. 1., és a 
cap. 12. §. 3. ugyanazonos a L. 11. pr. D. de injur. ; a cap. 15. megegyez 
a L. 1. pr. és §. 2. D. de extraord. crini, végre a cap. 19. megegyez a L. 
16. pr. és 1 — 8. §§. D. de poenis. A »Corpus juris canonici«-nek a büntető
jogra vonatkozó legnevezetesebb helyeit 1. Gratian decretumában, és ÍX. 
Gergely decretumaiban, a Clementinákban, az Extravag. Johan, és Extra- 
vag. Comm. Bővebben sorolja fel Klenze : Lehrbuch des  gemeinen Straf
rechts 12. 13. lap.
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átvétele már bizonyítja azt, bogy a eanoni jogban semmi esetre 
sem volt általános szabály a részesség fajainak egyenlő bünte
tése. Azok, a kik a canonjog intézkedéseiből valamennyi részes
nek egyenlő büntetési elvét vonják le : többnyire azon alapra 
helyezik okoskodásukat, hogy az egyházjogban átalában min
den súlypont az akaratmozzanatra, a lélek bensejére, az 
Istennel való kibékülésre stb. helyeztetvén, ennek természetes 
következménye az volt, hogy a külső tett a szándék mellett 
elmosódott, miért is a részesek, kik közös bűntett elkövetésére 
egyesültek, egyenlő felelősségre vonattak, tekintet nélkül tevé
kenységük mennyiségére és minőségére. Ez mindenesetre egy
oldalú okoskodás. Nem lehet tagadni, hogy a canonjog bün
tetőjogi fölfogása a »forum internum« és »externum« tekinte
tében mérvadó szempontok között ingadozik, de semmi esetre 
sem helyes a ius criminale körén kívül álló tisztán poeniten- 
tiarius természetű intézkedésekből vagy a szent-atyáknak a 
lelkiismeretre, és a lelki felelősségre vonatkozó helyeiből követ
keztetést vonni le az egyházi büntetőjog elveire. A c. 25. *) 
28.2) 30. 3) stb. semmi esetre sem azon helyek, a melyekből 
a ius criminale-ra következtetni lehet.

V agy  szabad-e az t goudolni, hogy ezen té te l : S i p ro p te - 
re a  non facis fu rtum , qu ia  tim es, ne v idearis, in tu s  fecisti, in 
corde fec isti: fu r ti  teneris et nihil tulisti4) —  az egyházi »ius 
c rim in a le« -n ak  képezi e lv é t?  A zok, a  k ik  ezt teszik, e lfe le jtik  
azt, hogy a  eanoni jo g  nem  csak p oen iten tiákbó l áll, hanem  
valóságos »poenae v indica t i  vae «-két ism er és a lkalm az, és 
ped ig  a  jog  szigorú  szabályai sze rin t (vau szabadságvesztésbűn- 
te tés, te s ti fenyítés, pénzb írság , az e ltem e tte té s  m eg tag ad ása  ; 
az egyház iak ra  nézve ped ig  a depositio, d eg rad a tio  és suspensio). 
E jogszabályok pedig  a  róm ai jogból v annak  kölcsönözve, 
s így a  részességre  vonatkozó róm ai felfogás is te rm észetesen  
érvényre em elkedett.

]) Hieronymus in Esa c. 33. »Omnis iniquitas et oppressio, et in
justitia judicium sanguinis est ; et licet gladio non occidat, voluntate 
tamen interficit.« (L. Langenbecknél).

2) Augustinus libr. 19. contra Faustum c. 23. »Homicidium lege 
vetitum, putabatur non aliud esse, nisi corporis peremtio. Aperuit ergo 
Dominus, omnem iniquum motum ad nocendum fratri in homicidii ge
nere deputari«. (Langenbeck id. mű.)

3) Idem de libero arbitrio lib. 1. c. 3. »Si cui etiam non contingat 
1'Acultas concumbendi cum conjuge aliena, planum tamen aliquo 
modo sit id eum cupere, et, si potestas detur, facturum esse, non minus reus 
est, quam si in ipso facto deprehenderetur. Voluntas remuneratur, non 
opus. Voluntas autem in cordis contritione est, opus vero in oris confes
sione. (Langenbecknél.)

4) C. 29. C. 33. qu. 3. de poenit. dist. 1. (Augustinus libr. 50. hom. 
homil. 28.) (Langenbecknél.)
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Hogy a canoni jog a részeseket nem föltétlenül helyezte 
a büntethetőség szempontjából egy categoriába : az világosan 
kitűnik a »c. 6. X. 5. 12.« szerint kifejezett azon elvből, hogy 
a bűnszerző J) enyhébben büntetendő mint a tettes. Továbbá 
épen csak az idézett hely bevezető szavai is, melyek annyira 
emlékeztetnek a L. 4. §. 1. i. f. 47. 9 .2) és a L. 16. §. 1. D. 
48. 19.3) intézkedéseire, igazolják, hogy az objectiv szempon
tok is kellő figyelemre méltathattak. Sőt még a szent-atyák 
kijelentéseiben is találunk olyan helyekre, melyekből kitűnik 
az objectiv szempont kellő figyelembevételének szüksége. Ilyen 
]). a c. 23. C. 33. qu. 3. c. 5. C. 22. qu. 5., melyben a felbujtó 
büntetésre méltóbbnak van megjelölve, mint a tettes, és indo
kolva van azzal, hogy mennyiségileg nagyobb bűnt követett el 
és ratione effectus méltóbb a súlyosabb büntetésre. 4)

Azonban nem szabad ezen néhány helyet úgy magya
ráznunk, mint Langenbeck, a ki még a canoni jogban is a 
modern objectiv elméletet szeretné fölfedezni, de nem is szabad 
ismét azon végletbe esni. hogy a canoni jog szellemének és a 
lelkiekkel való törődés szempontjának kiemelése mellett, rövi
den és kényelmesen ráolvassuk a canoni jogra, hogy minden 
részest egyenlően büntetett. Ezt lehetetlen tenni, ha csak a 
források világos szavainak értelmét el nem akarjuk forgatni. 
Hogy minő helyes méltatásban is részesült a részeseknek 
különböző bűnösségi foka: azt igen határozottan bizonyítja a 
híres cap. 6. X. de homicid. 5) — s legfényesebb ezáfolat ez 
Schirach-nak azon föltevése ellen, hogy a canoni jog a bűu-

9 Langenbeck az idézett helyet úgy magyarázza, hogy a bűn- 
szerző szó itt segédet jelent.

9 Et omnino ut in ceteris, ita in hujusmodi causis ex personarum 
conditione et rerum (pialitäte diligenter poenae sunt aestimandae, ne quid 
aut durius aut remissius constituatur, quam causa postulabit.

*) Sed haec.......... sunt consideranda septem modis: causa, per
sona. loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.

9 Az id. hely 5. §-a............ »immo duas animas et ejus, quem
jurare provocavit et suam (t. i. occisurus est). L. Langënbecknél.

9 Hane, quum vir discretus existas, plenius nosti, quod in excessi
bus singulorum non solum qualitas et quantitas delicti, sed aetas, scientia, 
sexus atque conditio delinquentibus sunt attendenda : et non solum 
secundum praedicta, sed secundum locum et tempus, quo delictum com
mittitur, unicuique poenitentia debet judici, quum idem excessus magis 
sit in uno quam in alio puniendus.

§. 1. Illi autem, qui animo occidendi, feriendi aut capiendi illuni 
sanctum et reverendum virum quondam Cantuarien. Archiepiscopum 
citra manuum injectionem se fatentur venisse, si de illa captione mors 
ejus secuta fuisset, pari poenitentia vel fere pari existèrent puniendi.

§. 2. Illi etiam, qui non ut ferirent, sed ut percussoribus opem 
ferrent, si forte per aliorum violentiam impedirentur, paulo minori poena 
debent mulctari, quia quum scriptum sit : qui potuit hominem liberare 
a morte, et non liberavit, eum occidit ; constat ab homicidii reatu iiiiniu-
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tetteket csak mint bűnöket tekinti, és épen azért azok külső 
megítélésénél figyelembe se jöhet.

Az természetesen nem tagadható, hogy az úgynevezett 
vezeklési-rendszabályokban *) a részesség igen szigorú elbá
násban részesült. A büntetés egyenlőségének elve volt az ural
kodó. Többnyire határozatlan kifejezések fordultak elő ezen 
rendszabályokban. A »consentientes, scientes et consentientes, 
participes, továbbá coopérantes et conniventes« kifejezések 
voltak közönségesen használatban.

De voltak olyan vezeklési rendszabályok is, a melyek 
szerint a »consentiens« enyhébb vezekléssel sujtatik, mint a 
tettes. Ilyenek a Columban-nal rokon frank vezeklési rendsza
bályok (mint p. a 6. Hubert, Merseb, Parisiense), de a Poenit. 
Vigilan is sokkal enyhébben sújtja a consentienst, mint a 
tettest. De ezek valóban csak kivételek azon általánosan ural
kodó vezeklési rendszabály alól. mely szerint minden részes a 
tettessel egyenlő büntetéssel sujtatott. Ámde a canoni-büntető- 
jog — a »poenae vindicativae« — elveit nem a Poeniten- 
tiákból kell megítélnünk, s ha ezt szem előtt tartjuk, akkor 
nem fogjuk ellenezni Mittermayer (Neues Archiv. III . 144. 
lap), Luden (Abhandlungen II. 342. lap), Hälschner (System 
I. 303. la}>), Henke (Criminalr. 76. §.), Ziegler (Theiluakme 
52. lap), Jareke (Handbuch I. 222. lap) stb. kiválóbb büu- 
tetőjogászok álláspontját, mely szerint tagadásba veszik a 
cauoni jogra reá fogott, de épen nem bizonyított azon felfogást, 
mely szerint minden részes föltétlenül és minden további 
megkülönböztetés nélkül a tettessel egyenlően büntetendő.2)

C) A germán jog.

A german jogot általánosan úgy szokták jellemezni, hogy 
az a büntetendő cselekmények objectiv oldalára helyezi a súly
pontot. Némelyek azonban itt is túlzásra ragadtatják magokat,

lies mm esse, qui occisoribus opem contra alios praestare venerunt, nec 
caret scrupulo societatis occultae, qui manifesto facinori desinit ob
viare etc.

Ü Poenit, Pseudo-Bedae ordo ad dand. pénit. interrog. 2. és Cap. 
49. §. 2. Confess. Pseudo-Egbert! c. 22. ; Poenit. Sangerman. interrogat.
(Wassersclileben 3f>l. lap. Geyer id. értekezése 328. lap. 3. jegyzet) 
Poenit. Pseud-Roman. C. 1. §. .'i.; Poenit. Hubert, c. 3. c. 9. és c. 33. 
Poenit. Merseburg, Poenit. Parisiense etc.

*) A canoni jognak a büntetőjogra és így tárgyunkra is vonatkozó 
nevezetesebb feldolgozására találunk a már említett írókon fölül Du 
Boys »Histoire du droit criminel îles peuples anciens« (1845) és a 
»Histoire du droit criminel des peuples modernes« czímü műveiben. Igen 
érdekes könyv Katz Edének »Ein Grundriss des kanonischen Strafrechts« 
(1881) czímü műve.
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és a régi german jog szellemét abban vélik fölismerni, hogy az 
csak is a materialis tettet veszi tekintetbe, a subjectiv bűnös
ség fokait azonban teljesen figyelmen kivűl hagyja. Teljes 
figyelmen kivűl hagyásról azonban szó sem lehet. Igaz, és a 
compositio és verigeldium korának teljesen megfelelő és lélek
tanilag indokolható, hogy az objectiv szempontoknak a régi 
germán jogban irányadó szerep jutott, de ez nem jelenti azt, 
a mit p. Jarcke r) is kimagyaráz, hogy a subjectiv szempontok 
teljesen elmosódtak volna. Az objectiv szempontoknak ezen 
előtérben állása mellett igen természetes volt azon felfogás, 
mely a tettest tekintette a főszemélynek, mihelyt többen működ
tek közre valamely büntetendő cselekmény elkövetésénél. A 
german jog alapos művelője AVilda 2) írja : »Überall erschien 
der Thäter gleichsam im Vordergründe der strafrechtlichen 
Betrachtung, als die Hauptperson, welche vorzugsweise die 
Verantwortung traf.«

Ez volt azután az oka annak, hogy a népjogokban és 
capitularékbau a szabályszerűség jelentőségére emelkedett 
azon elv. hogy valamennyi részes (még a felbujtót sem véve 
ki) enyhébb büntetéssel sujtassék, mint a tettes. Ilyen intéz
kedést számtalan helyen találunk. A Lex Salica3). a Lex 
Bipuariorum 4), a Lex Bajuvariorum 5) etc. mindnyájan tanú
sítják ezt. He bizonyos körülmények között a felbujtó is épen 
oly szigorúan bűntettetett, mint a tettes. Ha például valaki mást 
fölbérelt valamely büntetendő cselekmény elkövetésére : úgy a 
tettessel egyenlően bűntettetett.c) Ha pedig valaki urának 
parancsa következtében cselekedett, úgy a parancsoló volt 
egyedül felelős.

A- L. Saxon. X I. 1. §. igy szól: »Quidquid servus aut 
litus, jubente domino perpetraverit, dominus emendet..«') 
Hasonlóképen, ha nem szabad ember urának jelenlétében 
követett el bűntettet, vagy nem szabad elnber a szabad ember 
kíséretében hajtott végre valamely büntetendő cselekményt: 
úgy az úr. illetve a szabad ember, volt felelősségre vonandó. A 
bűntett meg nem akadályozása egyébiránt igen szigorú felfo-

’) Handbuch des deutschen Strafrechts J. kötet (1827) 10. és 
következő lapok.

2) Das Strafrecht der Germanen. Halle, 1842. 034. lap.
;i) XIV. 1 — 4. XLIV. 16.
*) XXXIV. LXIV.
*) II. 3.
G) L. Sal. emend. XXX. LV1I. 6. Leg. Liutpr. c. 63.
7) Ugyanezen felfogást megtaláljuk más lexekben is. Ilyenek vol

tak a L. Frision. I. 14. L. Bajuv. II. 8. Ed. Roth. c. 19. 238. 241. 249. 
Mindezekről kimerítően szól Wild a említett könyvének 632. és következő 
lapjain.
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gásban részesült. Vannak helyek, melyek szerint majd átalá- 
bau, majd bizonyos büntetendő cselekmények tekintetében 
mindenkinek kötelességévé tétetett a bűntett megakadályozása, 
mert ellenkezőleg az elkövetett bűntett büntetésével volt súj
tandó. J)

Nagy jelentőségű és mindenesetre eredeti rendelkezések 
voltak a germán népjogokban azok. a melyek a kíséretben (Ge
folge) elkövetett büntetendő cselekményekre vonatkoztak.

A kiséret (Gefolgschaft)2) esetét az képezte, midőn 
többen a tettest a bűntett színhelyére kisérték, a hol a bünte
tendő cselekménynek elkövettetnie kell. Ezen kiséretnek a 
népjogok szerint a következő föltételei voltak :

1. hogy a kisérők szabad emberek legyenek (ha rabszol
gákból áll a kiséret, úgy azok mint puszta eszközök és nem 
mint részesek jönnek tekintetbe, sőt a L. Ripuariorum a rab
szolgákból álló kiséret megjelölésére, ellentétben a szabadok
ból álló »contubernium«-mal, a »satellites« kifejezést hasz
nálja) ;

2. hogy fölfegyverkezve a kitűzött helyen megjelenjenek ;
3. hogy tudják, hogy büntetendő cselekmény elköve

tése van czélba véve ;
-1. hogy bizonyos számban jelenjenek meg, p. a bűnszer- 

zővel együtt öten vagy heten legyenek.
Rothar edictuma (c, 19.) öt személynek a jelenlétét köve

teli. A Lex Salica em. tiz személyről beszél, de ez nem azt 
jelenti, hogy legalább tiz személynek kell együtt lenni, hanem 
tiz személyt lehet csak a kíséretből vádolni és büntetni. Ez 
néhány idézetből is kitűnik, hogy itt épen úgy, mint az északi 
jog szerint csak a vezető kilencz kísérőjével vonatik felelős
ségre, és a többi büntetés nélkül marad. A kisérő (Folger) 
büntetése mindig enyhébb, mint a vezetőé.

Még a jogkönyvek idejében is szó vau a »kiséret«-ről 3

3) Az Endemann által 1846-ban kiadott »Keyserrecht« czímü 
műve után közli Langenbeck a következő idézetet : c. Ő9. »Waz in dem 
riche lebet un Vernunft hat, ez sy mit wie grozzer wirdikeit ez sv, dem 
hat der Key ser geboten bi dez riches Imiden, daz er helfe unrecht ge- 
wTalt wem mit lib un mit gut in den tode. Auch hat der Keiser sie 
beraubet dez riches friede, die ge wait an ieman legen und hat ir lib und 
gut erleubet allen luten, alzo daz nienian an in gefreveln mag, an wem 
man auch die helfe gefordert wider Unrechten gewalt, das er die haut 
darzu nicht, ob er gehelfen mag, so hat er sich glich yem gegeben, 
der die Unrechten gewalt tat, in des Keisers ungenade. Si nt der Kei
ser gesprochen hat : unrecht gewalt sal alle die weit vertrieben.«

2) A kíséret a népjogokban »Multitudo collecta, »begaddertes 
Volk«, a frieseknél »Unrechtes, hauptloses Heer«, leggyakrabban azonban 
»contubernium« név alatt fordul elő.
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(Folge) mint bűnsegélyről, de a fogalom tágabb értelemben 
vétetik, mint a népjogokban.

így a Sachsenspiegel-ben (IV. 8. 1.) olvassuk : Daz ist 
unde keyset eyn fulge : wan eyner, szwene, dry, fir adder mer 
lute, mit eyme suoloufen ; wenn ter eynen beschedigen wel 
sines libes unde nicht schaden gesched etc.

Ugyancsak itt (5.) olvasható : »Tut eyn volger schaden, 
wen sin frund schaden hat getan, er ist nicht ein volger, er ist 
ein sachwalde.«

I tt  már nem kivántatik meg a kísérők bizonyos száma, 
az sem, hogy valamennyinek föl kell fegyverkezve lennie, és a 
szabadok és nem szabadok között sem tétetett különbség.

Egyébiránt a kiséret fogalma a jogkönyvekben úgy for
dái elő, mint a részességnek egyik faja — melylyel szemben 
áll a tettesség fogalma. Ez kitűnik a Sachsenspiegel-ből (IV. 
§. 9.): »Man mag umbe eyne wunden nicht mer beschuldigen 
wen eynen man, ob wol czwene in eyne wunde gestochen oder 
geschlagen hätten, sundern mer luten mag man schult geben 
umbe fulge. «

I tt  határozottan meg van különböztetve az. a ki a seb
zést okozta és az, a ki, mint kisérő a sebzést elősegítette.

Fogalmilag tehát a tettes és a kisérő (Folger) mint része
sek egymástól el vannak különítve, bár egyenlő büntetéssel 
sújtatnak. (Sachsenspiegel IV. 9. 1.) Vitás kérdés az, hogy 
kíséretről, minden büntetendő cselekménynél, lehetett-e szó 
vagy nem? Jolin 1) pélcláúl azon nézetben van, hogy a kiséret
nek minden büntetendő cselekménynél helye lehetett, Osen- 
brüggen ellenben azt csak is az erőszakkal elkövetett bünte
tendő cselekmények területére szorítja. Langenbeck a Sachsen
spiegel »C. 8. lib. I.« felírásából: »Nu sullen wir lernen von 
fulge aller ungerichte« szintén John-nal tart. Az idézett hely 
minden esetre ezen felfogást támogatja. Magát a kiséret fogal
mát többen, mint Köstliu is, »Complott«-nak tekintették — 
AVilda azonban igen helyesen úgy fogta fel azt, mint bűnsegélyt. 
Nem is volt az Complott, hisz akkor valamennyi kivétel nélkül 
büntetendő lett volna. A »Gefolgschaft« tiszta germánjogi 
sajátszerűség.

A jogkönyvek leginkább az ölés és a testi sértés, helye
sebben megsebzés szempontjából foglalkoztak a részesek bün
tetésével. Igazságos büntetéseket akartak lehetőleg szabni, 
nehogy a bűnös bűntetetlenűl maradjon és súlyosabban ne bűn
tettessék. mint a mennyit érdemel. De következetességet azért 
hiába keresnénk ezen intézkedésekben.

') Strafrecht zur Zeit der Rechtst). 217. 1.
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A goslari statútumok és a Sachsenspiegel szerint is, meg- 
sebzés esetében, ba abban többen vettek részt, egy úgy tekin
tendő, mint bűnszerző. A többiek is büntetendők, de csak mint 
segédek, kísérők, tanácsadók. Ha azonban több sebet ejtettek 
a megtámadotton, akkor annyi személy ellen lebet mint bűn- 
szerző ellen vádat emelni, a hány »kampfwürdig« seb okozta- 
tott. Hasonlóan rendelkezik a lübi jog is, tekintettel a könnyű 
testi sértésekre, mivel e szerint annyi vádlottat lehet bűn
szerzőnek tartani, a hány kék folt és vérző seb borítja a meg
támadottat — lenne bár a részesek száma sokkal több. Az 
ülésnél bajos lett volna ezen elvet keresztülvinni, s azért ott 
annyi bűnszerzőt ismertek el. a bányán megsérelmezték a meg
ölt embert.

Mindezekből látjuk, hogy a régi germán jog a részesség 
absolut büntethetőségét ismerte, és azt czéltudatosan alkal
mazta is.

A relativ büntethetőségre nézve többen — mint p. Hií- 
berlin is — úgy okoskodnak, hogy a legrégibb germán jog a 
részesség fajai között tüzetes különbséget nem tett, és vala
mennyi részest épen azon okból, mert az akarat-mozzanat 
irreleváns volt, egyenlően büntetett. Ezen okoskodást valóban 
nem lehet elfogadni. Hisz épen a tény-mozzanatra súlyt helyező 
objectiv maxima követeli, hogy a segéd a bűnszerzővel egy 
kategóriába ne helyeztessék. Addig míg a kártétel volt a bün
tetőjog alapelve, nincs kétség az iránt, hogy valamennyi részes 
egyenlően bűntettetett. És valószínűleg a germán jog, míg ezen 
állapotból ki nem bontakozott, szintén föltétlenül az egyenlő 
büntetési elvnek hódolt; Langenbeck azonban azt mondja, hogy 
a germán jog ismert forrásainak legrégebbike is már túl volt 
a kártételt korszak nyers állapotán, s a ki a népjogokat olvassa, 
be fogja látni, hogy már a legrégibb jogforrások a bűnszerző 
(tettes), felbujtó és segéd között határozott különbséget tettek. 
Ez túlzott állítás. A mely jogról tudjuk, hogy a felhajtás és az 
értelmi bűnsegély fogalmai, a consilium fogalmába teljesen 
összeolvadtak — ellenben a szándékos fegyverkölcsönzés a) oly 
szigorúan bűntettetett, mint a tettesség : arról csakugyan nem 
lehet állítani, hogy a felhajtás, bűusegély stb. fogalmainak elvi 
megkülönböztetéséig emelkedett. A legrégibb germán jogról

9 L. Iné c. 29. ; Aelfred c. 19. Ed. Both. c. 307. leg. Henrici I. c, 
87. Kaltenlmck Pau- und Bergtaidingbücliev 11. kötet CLIV. 29. és Kal- 
tenbacknél (I. kötet XLIX. 16.) a következő-érdekes megjegyzést : »Es
soll kainer.............wider einen andern weer leihen, noch aines aunderu
veindt besterklien wer das uberfert, der ist zu wanndl umb 72 Pfenn. 
und den schaden so daraus get, schuldig zu püessen, ebenso LIII. 21. 
LIV. 24. LVI. 35. (Geyer említett értekezése Holtzendorfnál 330. 1. 
2. sz. jegyzet.)

*
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legalább ez semmi esetre sem áll. Bizonyos az, bogy a külső 
tényre, a kézzel fogható dologra voltak főkép figyelemmel. 
Épen a föntebb említett fegyver-kölcsönzés szigorú felfogására 
nézve helyesen jegyzi meg Geyer : »Hierin offenbart sich recht 
deutlich der kindliche Standpunkt der Yolksanschauung, wel
che an dem sinnlich in die Augen fallenden vor Allem haftet«.

Egyébiránt Langenbeck is elismeri »dass das Verbrechen 
vorzugsweise nach seiner sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung 
aufgefasst . . . .  wurde.«

Az azonban, mintha a subjectiv szempontok teljesen 
elmosódnának — mint ezt föntebb is kiemeltem -— nem áll.

AVilda kitűnő jogtörténeti munkájában kimutatja, hogy 
nemcsak az volt a régi germán jog szerint bűnszerző, a ki a 
bűntett létrehozása czéljából külsőleg a főtevékenységet kifej
tette, hanem az is, a kitől a tett elhatározása származik, a kinek 
érdekében a bűntett elkövettetett.

Egyébiránt a tettes és a felbujtó nem bűntettetett min
dig egyenlően. A tárgyias szempont különös fölénye hozta ma
gával, hogy a tettes szigorúbban bűntettessék, mint a felbujtó. 
Egyébiránt különös okok előtt mindig meghajolt a germán jog. 
s így ha a felbujtó különös ravaszságot tanúsított, vagy a bűntett 
természete szigorúbb megtorlást kívánt: akkor a felbujtó is 
mindig úgy bűutettetett mint a tettes. így p. míg Luitprand 
törvényének egyik fejezetében (71. c.) az mondatik: a ki más
nak »consilium dederit de perjurare, aut casam alienam 
incendere, ubi homo cum suis rebus inhabitat, aut mulierem alie
nam, aut puellam tollere« annak »pro consilio illicito« 100 
solidus-1 kell büntetésül fizetnie akkor, ha a tettesnek 900-at 
kell fizetni, és 50 et akkor, ha a tettesnek 300-at stb. ; addig 
ugyanazon törvény (L X III.) azt, a ki a másikat hamisításra 
hajtotta fel, a tettessel egy vonalba állítja.

A bűnsegélyről — eltekintve a kiséret (Gefolgschaft) 
sajátszerű fogalmától — a népjogok nem sok intézkedést tar
talmaznak. De a hol intézkednek: ott mindig enyhébben bűn
tettetik a segély, mint a bűnszerzőség.1) A kiséret (Gefolg
schaft) büntetésére nézve igen eltérő felfogással találkozunk.2)

9 Wilda, Geih, Langenbeck, müveikben ezen értelemben magya
rázzák a jogforrásokat.

2) L. Frisionnm XVII. 4. : Qui manu collecta hostiliter villam vel 
domum alterius circumdederit, ille, qui ceteros collegit et adduxit, ve- 
regildum ad partem regis componat, et qui eum secuti sunt, unusquisque 
solidos XII. ei, cui damnum, si etiam damnum illatum est, in duplo 
emendetur. «

L.. Ripuariorum XXXIV. : »Si quis ingenuus homo, ingenuam 
feminam rapuerit, bis centenis solidis noxius judicetur. Quodsi ti'es inge
nui cum ipso fuevint, unusquisque eorum sexaginta solidis noxius judi-
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Semmi esetre sem lehet bebizonyítani, bogy a kiséret minden 
(Gefolgsleute) tagja egyenlő büntetéssel sujtatott volna. Bár a 
Heroldianában van egy hely x), melyből lebet arra következ
tetni. bogy a bűnténynél valóságosan közreműködők egyenlő 
büntetéssel sujtassanak, mégis azok büntetése »qui scelus illud 
non admisisse noscuntur et tamen ibidem fuerint« attól egé
szen különböző.

Ugyancsak a L. Sal. X V I. 1. §. szerint valamennyi 
kísérőre egyenlő büntetés van rendelve, de már a következő 
szakaszok ellenkezésben állanak azon elvvel és egyáltalában 
e helyek egymással semmiféle összhangban nincsenek. (Lan- 
genbeck ebitől azon következtetést vonja le, hogy itt régebbi 
és újabb intézkedések vannak összefoglalva.)

A jogkönyvekben számos helyre2) találunk, melyek sze
rint a segély a bűuszerzőre szabott büntetéssel büntetendő. 
Ámde figyelmeztetnünk kell arra is, hogy a jogkönyvek termi-

cetur. Et quanti super illos quatuor fuerint, unusquisque quindecim 
noxius judicetur etc.«

L. Sal. XIV. §. 1.: »Si tres homines ingenuam puellam de casa 
aut de sereona rapuerint, unusquisque eorum solidos XXX. culpabilis 
judicetur. §. 2. Eli vero alii, qui super tres fuerint, unusquisque eorum 
solidos V. . . .  §. 4. Raptor vero LXII solidos culpabilis judicetur.«

]) »Si quis ingenuam foeminam aut puellam, contubernio facto, 
seu in itinere aut in quolibet loco adsalierit. tam unus, quam plurimi, in 
ipsa violentia fuerint admixti CC solidos unusquisque ipsorum culpabilis 
judicetur. Et si adhuc de illo contubernio remanserint, qui scelus illud 
non admisisse noscuntur et tamen ibidem fuerint, si plures aut minori nu
mero quam tres fuerint, eorum quilibet pro ipsis XLTV solidos culpabilis 
judicentur« (Heroldiana XIV. 13. §.) (S. Langenbeck id. mű 132. lap.)

2) Sachsenspiegel II. 13. 3. : »Die düve hűdet oder rof, man sal 
wer sie richten als over jene.«

Schwabenspiegel 174. 234. 227 : »Swer rat oder helfe einem men- 
selien tut, daz ez stele, der ist der dieplieit schuldig. Swer stelen wil 
und gat hin zu einem man, und bittet im ein leiteren lihen, er welle in 
einem hus stelen, oder der einem diebe ein tivr uf tvot, oder ein venster, 
oder ein smit mit wissende diep slivzzel machet oder andrivisen , die 
zvo dieplieit hoerent, oder der ander helfe dieben tvot, die dirre gelich 
sint : daz wissent, daz er also schuldig ist an der dieplieit, alse der da 
stilt, unde wen sol in henken zoo dem diebe.«

A Goslar. Statútumban pedig a következők foglaltatnak : »Alle 
mördere unde Kerken unde Kerkhof rovet oder bemet oder mortbernere, 
oder de se vörderet to der dat, de sealmen radebraken. De enne dödet, 
oder wundet, oder vet, oder rovet, oder bernet sander mortbrant, 
oder wif oder maghet nottogliet, oder we den vrede brikt, deine seal 
man dat hövet afslan. Dene vorradere unde dene velschere seal men in 
kópén bernen. Welk leersten minsehe ungtelovig were, oder mit tovere, 
oder mit vorgliiftmisse ummegliinghe, des he overwunnen würde, den 
scolde men up ener hört bernen etc. We ok disser enen to dissen dinghen 
vörderet mit rade oder mit hülpe, kumpt men des bőven ine, dat sei v<? 
recht scolde over ine gan, dat over dene gan scolde , de den broke 
dede etc.«

93
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nologiája fölött ma sincs egyetértés. Az igazi jelentősége a 
használt kifejezéseknek nem oly világos, mint némelyek azt föl
teszik. Schütze figyelmeztet arra különösen, hogy a középkor 
»Orhabe, Oraf, I Trhab« kifejezését ne tekintsük a mai »Urhe- 
her« szemüvegén keresztül. »Lassen wir uns nicht beirren — 
mondja az említett iró — durch die Neugestaltung des Worts 
zum »Urheber«, und durch dessen exorbitante Ausdehnung in 
neuerer Zeit. *) Az »Orhabe, Urhab« jelentőségének kutatása 
körül nagy érdemei vannak Graftuak 2), Göschennek3), Grim- 
nek4). Schütze az »Orhab« kifejezésnek azon értelmet tulaj
donítja, mi Luitprand Lex-ében a következő szavakban nyert 
kifejezést: »pro eo, quod ipsum malum per ipsum fuit inchoa
tum«. Semmi egyél) ezen kifejezés, nézete szerint, mint a szel
lemi »inchoatio mali« fogalmának német kifejezése. Mások 
természetesnek tartják, hogy az »Orhab« kifejezés alatt a tet
test is értsék.

Hasonlóképen vitás a »Volleist, Folleyst. Wolleist, Vul- 
leist, Vullest, Fulliste. Folliste, Follust, Folste. Fulst« kife
jezések értelme is.

Scherz (Glosser) például a »voll« és »leister« értelmet 
tulajdonítja annak, a mi körülbelül megfelel az »auxilium 
plene praestitum« fogalmának.

Graff (Althochd. Sprachschatz) a »plenus supplere« ér
telmét vonja ki a »Volleist« szóból. Schütze5) azon eredményre 
jut, hogy 1. a »Volleist» nem puszta értelmi (intellectualis, 
psychicai) bűnsegédet jelent, mert a tanács általi segítéssel 
szemben állíttatik, mint tettleges segéd (Rathhelfer -— That- 
helfer) 6) és hogy 2. a Volleist szó megfelel a latin »coadjutor, 
coadjuvans« kifejezésnek. Geyer 7) a »Volleist« kifejezés alatt 
»a tettest a főcselekménynél támogató, ennek tevékenységét 
kiegészítő és teljessé tevő segélyt« érti, tehát körülbelül ugyan
azt. a mit Schütze.

A tettes fogalma a régi germán jogforrásokban csak úgy, 
mint a a római jogban gyakran a bűntett után jelöltetett meg, 
és a gyilkos, gyújtogató stb megjelölések használtattak annak

’) Schütze : Die nothwendige Theilnalune am Verbrechen 110. lap.
2) Graft': Althochd. Sprachschatz.
3) Göschen : Goslar. Stat.
*) Grimm : Deutsch. Wörterbuch.
r>) »Dy dorczu geholfen haben am rad unde an folleyst » (Distinct. 

IV. 9. 1. és IV. 10. 4.) hasonlóképen a Goslar. Statútumban előfordul : 
»an rade oder an vulleste.«

<;) Die nothwendige Theilnalime (114. lap).
")' Geyer értekezése a Holtzendórf Handbuch -jában II. köt. 

330. lap.
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kifejezésére. Egyékiránt a »Tkäter, H andthäter, Selbschol, 
Säcker, Ursacher« kifejezések is gyakoriak.

Szükségesnek tartottam jelezni, liogy a kifejezések értel
mének megállapítására nézve igen eltérők a nézetek, mert szá
mos következtetést csak úgy lehet megérteni, ha tudjuk, minő 
értelemben fogták fel az eg) es írók a jogforrásokban használt 
szavak jelentőségét. A controversiák egész özöne a különböző 
nyelvtani fölfogásra vezethető vissza.

A mi előttünk a régi germán jog állására nézve igaznak 
és tisztának látszik, az általános szabályban nem fejezhető ki, 
mert a bűnsegély némely bűntetteknél is épen oly szigorúan 
bűntettetik, mint a tettesség más bűntetteknél ismét enyhéb
ben. P. lopásnál körülbelül mindenütt az egyenlő büntetés 
elvére találunk. De azért Geil)*) nagyon téved, midőn azt hiszi, 
hogy a jogkönyvek idejében a bűnszerző a segéddel mindig 
egyenlően bűntettetett. Mert ennek ellenkezőjét fényesen iga
zolja az 1252-diki úgynevezett luzerni »gesckworner Brief« 2), 
a schwyzi Landbuch, de a Sachsenspiegel (III. 46. 2.) is, to
vábbá az iglaui Stadtrecht3), a melyek szerint a segédek eny
hébben bűntettettek a tetteseknél. Áz is tagadhatatlan, hogy a 
felbujtó néha enyhébben bűntettetett, mint a tettes, de ennek 
oka az, hogy a felhajtás fogalma gyakran összeolvadt az értelmi 
bűnsegély fogalmával, és mint »tanács, consilium« vétetett tekin
tetbe — de mint föntebb is láttuk, nem hiányoznak jogforrá
sok, melyek a felbujtót egyenlően is büntették a tettessel.

D) Az olasz practikusok.

A büntetőjog fejlődésére — a mint ezt a kísérlet taná
ban is kifejtem — «agy befolyásuk volt azon büntetőjogászok
nak, kik az »olasz practikusok« neve alatt fordáinak elő a 
büntetőjog történetének lapjain. E férfiak a római, canoni 
jogokból és az olasz statutarius jogból merítették eszméiket, 
így példáúl a római jogot követték a tettesnek »reus principa
lis« vagy »faciens« névvel való megjelölésében.

Gandiuus Alberttól (•{* 1300) darusig  (-{- 1575) és 
Farinaciusig (*f 1613) a »reus principalis« fogalmával talál
juk szembeállítva a többi »participes criminis« fogalmát, mely
ben további megkülönböztetésre találunk, a mennyiben az »auxi
lium« alatt az úgynevezett anyagi (physikai), a »mandatum és 
consilium« alatt pedig az értelmi (intellectualis) részesség volt

]) Lehrbuch II. kötet 332. lap.
") Osenbrügen : Das Ala manische Strafe. 172. lap.
3) Kaltenbäck : Pau und Bergt. 11. köt. 24., IV. 49. XXVII. 8. etc.
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értendő.És majd minden bűntettnél, kivéve az »atrocissima«-kat, 
a részesek egyenlő büntetésének elvét kívánták érvényre emelni ; 
majd úgy okoskodtak, hogy a bűnsegéd a szerint bűntettessék 
a tettessel egyenlően, vagy annál enyhébben, a mint a tettes a 
segély nélkül el nem- vagy elkövethette volna a tettet, más 
szóval a mértéket az képezte, hogy a segédek, mint »causam 
delicto dantes« jelentkeznek-e vagy nem.*)

Ism é t a  canoni jog  h a tá ro z o tt befolyása a la t t  á llo tta k  az 
olasz p ra c tik u so k  akkor, m időn  az t követelték , hogy a  m andans 
— k inek  m űködését a  canon i jog  lé lekgy ilkosságnak  nevezte 
el —  szigorúbban  b ű n te tte ssék  m in t a  m au d a ta riu s .

G and inus A lb e r t  (T ra c t, de m aleficiis) így szól :
»Sed qu is eorum  m agis p e c c a t?  respondeo : m andans, 

q u ia  a u to r  est peccati, qu ia  ipse p ecca t in se, e t a lium  peccare 
facit, e t ideo ace rb iu s  pun iendus est quam  si p ro p riis  m an i
bus o f f e n d is s e t .............. E t  su n t is ta  efficacissim a argum .
contra facientes aliquos offendi per animos, ut acerbius punian
tur, quam si propr. manibus offendissent, geminum nam faci
nus perpetrare videtur qui per animos aliquem facit offendi... 
quod plus puniantur illi qui incipiunt rixam etc.«

Bonifacius de Yitalinis »Tractat, super maleficiis« czimű 
művében az egyenlő büntetés mellett nyilatkozik, de az Apostill. 
Augustini de Arimino ad angel. Aretini Tract, de malefic, verb. 
E t Sempronium Budolphi etc. nr 37-ben már a következőket 
találjuk: . . .  »majori poena punitur mandans, quam faciens 
delictum : quia mandans plus delinquit, quia illud dicitur 
majus delictum, quod dinumeratur inter plures personas faci
entes etc.«

Aegidius Bossius (j- 1546 Tract, varii etc. Tit. de poe
nis nr. 16.) így nyilatkozik: »nam magis delinquit mandans, 
quam maudatarius, ut per Jason, etc. Tit. de mandato ad ho- 
micid. nr. 1 :. . . . E t primo scias, quod talis mandans plus est 
quam homicida, quia delinquit in se et in alium, quem cor
rumpit : qua ratione et si dicatur princeps delicti, tamen pro
prie non est homicida, sed per interpretationem : proprie vero 
est homicida, qui propriis manibus committit homicidium etc.«

Menochius Jakab (*j' 1600. De arbitrar, judic. quaest. 
et causs. II. Cas. 352. nr. 1. és nr. 14.) hasonlóképen ezen elv
nek hódol: Imo gravius ipso mandatario esset puniendus, quum

9 Erre jegyzi ineg- Schütze : Hier haben wir den Ursprung jener 
falschen Causalitätstheorie, die später als Mit-, Haupt- und Nebenursa
che, als unentbehrliche und entbehrliche Hülfe wiederauflebte, und auch 
in dieser Gestalt aus dem Felde geschlagen, noch heute als wesentliche 
und unwesentliche Tlieilnahme ein schwächliches Dasein fristet.«
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plus eo (ut inox dicam) delinquat. . . .  mandatarius fateatur in 
actis, se sua sponte et non ex mandato deliquisse.

Farinarius Prosper szintén a canoni jog befolyása alatt 
nagy tekintélyű elődjeit követte és a » mandans «-t szigorúbban 
vélte biintettetni, mint a » mandatarius «-t : »Quia mandans — 
mondja a nagyhírű tudós — plus delinquit quam mandatarius. 
nam primo delinquit in se, secundo in mandatarium, tertio in 
occisum: mandatarius autem non delinquit nisi in se et in 
interfectum ; allegatur communiter glos, in leg. athletas 5. 
Pomponius etc. (L. 4. §. 3. D. 3. 2.) quam in proposito refe
rendo sequuti sunt etc. (itt Baldus és Jason idéztetnek) — 
üb i dixit, quod quantum ad effectum iuris et facti mandans 
est plus quam homicida (Itt következnek idézetek Gaudinus 
Augustinus ad Angel. Bonius stb. műveiből és Deciauusról 
mondatik :) — Ubi arguit pro et contra, et postea in hac resi
det sententia, quando post mandatum est secutum delictum : 
et sic unite considerando mandatum cum delicto secuto : licet 
secus credat considerando mand. separatum a delicto etc.

De nem hiányoztak az olasz practicusok között olyanok 
sem, a kik a »maudans«-t ép oly büntetéssel vélik sujtkatónak, 
mint a »mandatariust« azaz : az egyenlő büntetési elv mellett 
foglaltak állást.

Ilyenek voltak Clarus Gyula ("f 1575 Pract. criminal. 
Qu. 88. 89.) és vele csaknem egyidejűleg Tiber. Decianus 
(Tract, criminal. IX . Qu. 32. nr. 4.)

Arra nézve azonban nem volt közöttük eltérés, hogy a 
»mandatum« mindig szigorúbban bűntettessék, mint a »con
silium«. A mi a mandatum és consilium közötti különbséget 
illeti : arra nézve — tekintettel a magánjogi fogalmakra — az 
volt a nézet, hogy »mandatum respicit gratiam et utilitatem 
mandantis« ; ellenben : consilium respicit gratiam et utilita
tem illius, cui datur consilium.«

Ezzel röviden jeleztük az olasz practikusok álláspontját 
a részesség kérdésében.*) Minő befolyást gyakoroltak ezek a 
későbbi jogfejlődésre, azt a kérdés történetének későbbi fejle
ményeiben is mindig fölismerhetjük.

EJ A »Bambergensis« és a ».Carolina« álláspontja.
Kétségen kivűl Schwarzenberg2) érdeme az, hogy ő volt 

az első, a ki a részességre nézve épen úgy átalános szabályt
P L. Schütze »Die nothwendige Theilnahme am Verbrechen« 

czímű műve 122—128. lap és G-eyernek értekezését a Holtzendorf-féle 
Handbuch etc. czimű mű II. kötét. 331. 332. lapok.

2) Érdekes munkák Hermannak »Johann Freiherr zu Schwarzen
berg, továbbá Rosshirtnak »Johann zu Schwarzenberg in seinen Bezie
hungen z. Bamberg und Karolina« czimű művei.

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 7
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iparkodott a törvényben felállítani, a mint azt a kísérletre nézve 
tette. S ezen törekvése — mint látni fogjuk — sikerült is. A 
»Bambergensis« 203-dik czikke, melynek fölirata következőleg 
szól: »Yon straff der furderung, trostung. hilft, Ursachen, und 
fur schieben der missteter« a részesség minden faját, kivéve a 
tettességet, összefoglalja, s azt a tettessel szembeállítja, követ
kezőleg a felbujtás (Ursacli) mindennemű segélylyel együtt egy 
csoportot képez. Ezek a »nem tettesek.« Továbbá a 203-dik 
czikk szerint a »nem tettesekre« szabály szerint enyhébb bün
tetés rovandó, mint a tettesekre, de kivételesen egyenlő bün
tetés is érheti őket. De még az is következik a 203-dik czikk- 
ből, hogy csakis a szándékos »nem-tettes«-közreműködésről 
intézkedik (»wissentlicher und geuerdlícher weyss«). Vitás 
kérdést képez azonban az. hogy a pártolás fogalma ki volt-e 
zárva a »Bambergensis« szerint a részesség köréből?

Geib ]) például azon nézetben van, hogy a részességről 
a »Bambergensis« szerint csak a tett előtt és a tett alatt telje
sített közreműködés tekintetében lehet szó (»zu uhuiig einer 
misstat«) : következőleg a bűnpártolás teljesen ki van zárva. 
Köstlin 2) azon eredményre jut, hogy a »Bambergensis« 203-dik 
czikke a bűnpártolást a részesség átalános categoriájába fog
lalja, mig a Carolina szerint (177-dik czikk)3)az kétséges.

Erre mondja Schütze, hogy azt belátni nem tudja, minő 
különbség léteznék a »Bambergensis« és a »Carolina« között. 
Mindenikben ugyanazon kifejezések fordulnak elő. A mi áll 
az egyikről, annak kell állnia a másikról is. Schütze szemben 
Garpzov, Feuerbach, Heffter, Rosshirt. Wächter, Mörstadt 
értelmezésével bebizonyítja, hogy az említett törvényczikkek 
szerint a tett előtt, tett alatt és a tett utáni közreműködés is a 
részesség categoriájába tartozott.

B izonyítási e ljá rá sa  k ö rü lbe lü l a  következő : a  »zu U ebung  
e in e r M isse tha t«  szavak, v a lam in t az akkori, úgy a je len leg i 
jo g i m űnyelv sze rin t is, tág a b b  vagy szőkébb érte lem ben  é r t
hetők. H a  szükebb érte lem ben  vesszük az em líte tt sz a v a k a t: 
úgy azok a la t t  csak is a  te t t  e lő tti közrem űködés, segély é r t 
hető. íg y  te h á t  tú llő  a  czélon az u ra lkodó  nézet, m ert, h a  a 
B am b erg en sis  és a  C aro lin a  e m líte tt szavait m egszorítókig

0 Lehrbuch II. 340. lap.
2) System I. 266. lap.
3) 177-dik czikk : »Item so jemand eynem missthäter zu Übung 

eyner missthat, wissentlicher und generlicher weiss einicherley hilft', 
beistandt oder fürderung, wie das alles namen hat. timt, ist peinlich zu 
straffen, als aber vorsteht, inn e3'nem fall anderst dann inn dem andern, 
darumb’ sollen inn disen feilen, die urtheyler mit berichtung der V er
handlung, auch wie solchs an leib oder leben soll gestraft werden, als 
obsteht radts pflegen.«
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értelmezi : akkor csakis annyit, olvastat ki belőle, hogy a tett 
előtti segély érthető. Ámde ezzel az uralkodó nézet sem elég
szik meg, mert a tett alatti segélyt mindenesetre ki akarja 
az említett szavakból magyarázni. Már most természetesnek 
látszik, hogy a tágabb értelem mellett lehet és kell nyilatkoz
nunk. A törvényhozó is így értette, és csakis rövidség okáért 
használta a »zu etc.« kifejezést. Ezen felfogást támogatja még 
az a körülmény is. hogy sem a Bamb. sem a Carolina az orgazda
ság külön bűntettét az anyagi jogi részben nem említi, de több
ször megemlékezik az eljárásban a tett utáni segély alakjáról.

Mi azt hiszsziik. hogy Schütze ta lá lta d  a helyes utat. O 
tárgyilagosan ítél s nem kívánja a »Bambergensis« és a 
»Carolina« érdemeit túlbecsülni. A részesség tanának későbbi 
fejlődése hozta magával azon megtisztult helyes elméletet, 
mely a connexitást (bűnpártolás, orgazdaság) teljesen- szám
űzte a »complicitas« területéről. Bármi éles eszű s korának 
dicsőségére szolgáló férfiú volt is Schwarzenberg : mégis túlzás 
volna a »complicitas« és »connexitas« mai értelemben fel
fogott tanának mesterét tisztelni benne.

E szerint tiszta igazság az, hogy a Bambergensis 203. 
és a P. Gr. 0 . 177. czikkei mindazokra kiterjeszkednek, a kik 
valamely tettes bűntettében tudatosan és bűnös módon részt 
vettek. Ezt pedig a mai fogalmak szerint úgy kell kifejezni, 
hogy a felimjtást, segélyt és bűnpártolást szabályozták az emlí
tett czikkek. A büntetés mértéke a birói mérlegelésre bízatott. 
A büntetés, viszonyítva a tettes büntetéséhez, enyhéi)!) lehet — 
sőt a bűnpártolókés a szorosb értelemben vett segédek enyhébb 
büntethetősége a szabály jelentőségére emelkedett. A felbujtó 
(Ursacher, Anrichter, Besteller) és az úgynevezett fősegéd 
ismét egyenlően volt büntethető a tettessel.

Fölmerül azonban az a kérdés, hogy mivel a »Bamber- 
gensis« ötös terminológiája (furderung, trostung, hilff, Ursa
chen, furschieben) nem ment át szó szerint a Carolinába. 
hanem itt csak hármas terminológia használtatik (fürderung. 
hilff és beistandt) — vájjon ezen alaki megszorításnak nem 
képezi-e alapját fogalmi megszorítás? Erre nézve szintén Schü- 
tze-vel tartunk, s azt állítjuk, hogy a »fürderung, hilff és 
beistandt« csak ugyanazon fogalmakat fejezik ki rövidebben, 
a mit több szóval a »Bambergensis« fejezett ki, mert a »för- 
deruug« alatt érteni kell a régebbi »Rath hülfe« fogalmát, a 
felhujtást (Ursach) és az értelmi segélyt (Tröstung) a tett 
előtt, alatt és után ; a »hilff és beistandt« alatt pedig a tett
leges segély többi fajait kell érteni. Ezen felfogást a P. Gr. 0.
40., 50., 121., 127., 148., stb. és a Bambergensis 48., 0]., 62..
153., stb. czikkeinek összehasonlítása igazolja.
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A dolgok állása tehát a P. Gr. 0 . kihirdetése után körül
belül a következő x) volt :

1. Mindazok, a kik valamely bűntettben az elkövetés 
előtt, alatt és után, mint nem tettesek részt vettek, s a tettesség 
fogalmával ellentétbe állíttattak, és ha szándékosan működtek 
közre : akkor közreműködésök nagysága és hatályossága sze
rint kiszabandó büntetéssel sujtattak az általok nyújtott s 
tágabb értelemben vett segélyért.

2. Ezen segély vagy tanácsból áll vagy tettből, és az 
első alatt a felhajtás is értendő. A bűnpártolás egyáltalában 
nincs kizárva.

3. Kivételesen és csak néhány esetben vau a felbujtás 
(Ursach. Anrichtung, Bestellung) kiemelve, éspedig vagy úgy. 
mint külön-büntetendő cselekmény (Aufwiegelung), vagy pedig 
mint olyan, mely a tettességgel egyenlő büntethetőség alá esik.

Ez volt a Carolina utáni közvetlen időszaknak állás
pontja. Egészséges, egyszerű felfogás. »Diesen festen Stand- 
punct — mondja Schütze — musste die Folgezeit behaupten, 
in der Gesetzgebung nicht blos, auch in der Doctrin. Sie liât 
es Jahrhunderte hindurch nicht gethan — namentlich die 
Doctrin nicht — zu grossem Schaden für das gemeine und 
particulare deutsche Strafrecht der Gegenwart.« Mennyire 
nem ragaszkodott a következő század ezen elvekhez : azonnal 
látni fogjuk !2)

F) A tan további fejlődése Németországban.

A tizenhatodik század egész irodalma, Peruedertől (»Von 
Straff und Peen aller und jeder Malefizhandlungen oder Hals
gerichtsordnung«) egész Kemusig, kérdésünkre nézve meddőnek 
mondható. Valóban nem találni az egész területen egy pontot sem, 
melyen megállapodhatnék a kérdés fejlődését őrködő szemmel 
kisérő tekintet. Sivárság és sivárság mindenünnen ! Az elmélet 
nem tud átalános álláspontra emelkedni, visszalép a régi elavult 
felfogás süppedő talajára s az egyes büntetendő cselekmények 
szempontjából egyenkint foglalkozik a részesség kérdésével. De 
nem jobb a törvényhozás sem. Ugyanezen álláspontot tükrözik 
vissza az 1572-diki szász constitutiók is. A részesség átalános 
felfogását hiába keresnők ebben. Igen szigorú és bizonyos 
tekintetben a »consilium sine eventu«-féle római-jogi felfogás
nak felelnek meg a Constitutiók azon intézkedései, melyek azt

p L. Schütze »Die nothwendige Theilnahme etc.« 147. lap.
2) A Carolina magyarázatára nézve nevezetes Schletternek »Zur 

Textkritik der Carolina« -czimű műve, továbbá jó commentarok Fröhlich 
V. Fröhlichsburg és Kress művei, de legjobb Böhmernek »Meditationes 
in CCC. Halae Magdeburg« czimű műve.
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büntetik, ki a gyilkosságra vagy gyújtogatásra engedi magát 
feibujtatni. *) »Sollen mit den Schwerdt gerichtet werden« 
— mondja a constitutio mindazokra, a kik felbujtatni 
engedik magokat gyilkosságra vagy gyújtogatásra még akkor 
is, ha semmi sem következik be.

Továbbá a Constitutiók szerint a tolvajjal (tehát tettes
sel) egyenlően büntetendők azok »welche die Wache halten 
und Gestohlen Gut mit empfangen und participiren«, valamint 
akkor is, ha azok »nicht am Diebstahl mit angegriffen und 
die gestohlenen Stück selbst entwenden helffen«, de enyhébb 
a büntetés azokra nézve, kik »so durch Kundschaft Anweisung 
zum Diebstahl geben.« Miudebből látjuk, hogy a szász consti
tutiók a részesség átalános fogalmi jelentőségére emelkedni 
nem tudtak. A Yersiók- és commentárokban tovább tengette 
ugyan a részesség fogalmának átalános felfogása is életét 
de ez valóban csak tengődés volt. »Kaum ins Leben getreten, 
war die junge Theorie von der »Theilnahme im Allgemeinen« 

mondja Schütze — für Jahrhunderte zur Kühe verdammt.« 
Es igaza van. A nagy hírű Carpzov 2) is csak azon az úton 
járt, melyet Berlich3) követett, azaz : a kérdés átalános tár
gyalásáig ő sem tudott emelkedni. A kérdés ily állása mellett 
az egész tan a szakadozottság jellegét hordja magán. Csák 
egyes töredékekből, különösen a »homicidium« és »furtum« 
fogalmával kapcsolatos részességi tanokból kell a kérdés állá
sával megismerkednünk. Lássuk Carpzov felfogását közelebb
ről.4) 0  művének első részében (Qu. 25. Nr. 13.) csatlakozva 
a P. G. O. 148. §-ához és a »poena leg. Cornel, de sicar.« 5) 
felfogásához a következő nyilatkozatot teszi: »Atqui omnes, 
quotquot aliquem occidendi animo aggrediuntur, caussam mortis 
praebent: siquidem assistentia sua homicidam audaciorem, et 
occisum timidiorem reddunt, et sicopem auxiliumque praestant. ■<

Az első rész 4-dik Questiójában van fölvetve a következő 
kérdés : Quae sit poena mandantis homicidium ut et ipsius 
mandatarii ?

Kevés különbség van, úgy mond, ha valaki »suis mani
bus« vagy »per intermediam personam« öl. Occidit uterque

0 Const. XVII. : »Von denen Mord-Brennern so die That nicht 
verbracht« — a hol végül az mondatik : »Diejenigen, welche sich mit 
Geld oder in andre Wege zu Mord oder Brennen bestellen und annehmen 
lassen, sollen mit dem Schwerdt gerichtet werden, wenn auch gleich 
darauf nichts ferneres eifolget.

2) Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium (III rész 
150 kérdésre osztva. 1635. Tudtommal 14. kiadást ért.

«) Conclusiones practicabiles etc. (1614).
q L. Schütze id. müve 154 — 159. lapok.
5) Ad. L. 15. D.
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reusque  fit hom icidii. D e  m égis m eg kell kü lönbözte tn i a 
»m andatum «-o t, m ely »in g ra tia m  m andan tis«  fo g ad ta to tt el 
és a » consilium  «-ot, m ely »in u tilita te m  consu ltan tis , non con
sulen tis«  ad a tik . T ovábbá  »pecunia  in te rven ien te«  nem  »m an
datum «, hanem  »assassin ium « forog fönn.

»H om icidio  secuto« m ind  a  k e ttő t ( te h á t a  fe lbu jtó t is) 
a »poena hom icidii« éri, m e rt m indkettőnek  cselekm énye, a 
m in t ezt m ár B a rto lu s  is k iem elte  »fere unum  e t idem  est« 
É s  m ié r t?  E r r e  C arpzov három  okot hoz fel. M ert először 
m indegy, ha  valak i önm aga öl vagy »caussam  m ortis  dolo 
m alo p rä s ta t,«  m ásodszo r: »quod qu is p e r a lium  fecit, per 
sem et ipsum  fecisse c e n se tu r; és végre : »quod m an d an s p lus 
d e lin q u it quam  m a n d a ta riu s  : p rim o in sem et ipsum , secundo 
in  m an d a ta riu m , quem  co rru m p it u t occidat, te rtio  in  occisum .«

H a  e néhány  so rra  figyelm et fo rd ítu n k  : m inden  szavá
ban  o tt lá tju k  az olasz p rac tik u so k  befolyását, a m it egyéb
irá n t  m aga  C arpzov sem tagad .

A  segélyre (aux ilium ) vonatkozólag  több h e ly *) van 
C arpzov m unkájában .

C sak  azon »socii crim inis«  b ü n te th e tő k  »poena o rd in aria«  - 
val, a  k ik  valóban  rész t is vettek  (qu i sim ul p a rtic ip es  sunt), 
és sem m i esetre  sem volt elegendő az, h a  valak i valóságosan 
rész t nem  vett. A  »conscius absque om ni partic ipa tione«  
sohasem  volt sú jth a tó  »poena o rd in a ria  «-val. A  »nuda n o titia  
delicti«  egészen bün tetlen , de »poena a rb itra r ia «  a lka lm azandó  
azon » conscius«-ra  »qui non solum  delicti no titiam  h a b e t sed 
e t illud  approbat.«

T ovábbá így szól C arpzov : B a rto lu s  és a »D octorum  
com m unis opinio« szerin t az »aux ilia to r«  ugyanazon  »poena 
o rd in a ria  «-val sú jtandó , m in t a  »reus sive p rin c ip a lis«  és 
azu tán  így fo ly ta tja  (Qu. 37. nr. 61.): »H oc —  tan tu m  p ro 
ced it in  au x ilia to re , qui im m ediate  causam  delicto, e t opem 
cooperativam  p rin c ip a li de linquen ti in  ipso delicto  p ra e s ta t,
qualis est is, qui lite ra s  d iffidatorias e tc .................. Secus in
aux ilia to re , qu i an te  delic tum  auxilium  p raebet. H u n c  nonnisi 
poena ex trao rd . afficiendum  esse, t ra d u n t D d-com m uniter etc.«

Nagyon helyesli Carpzov (Qu. -12. nr. 67.) az olasz bün
tetőjogászok azon állítását: »quod praestans auxilium et opem 
in aliquo crimine ex proposito, et tractatu ac conventione 
praecedente, teneatur poena delicti istius ordinaria«.

E  néhány  idézet eléggé igazolja , hogy Carpzov k érd é
sü n k re  nézve m ég csak összefüggő tá rg y a lá s ig  sem tu d o tt 
em elkedni.

])' Pars I. : Qu. 11. nr. 55., Qu. 37. nr. 61., Pars II. : Qu. 87., Pars 
III. : Qu. 131. nr. 60. 61., Qu. 42. nr. 67.
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A » furtum «-nál kissé rendszeresebben foglalkozik írónk 
a bűusegély kérdésével, s úgy látszik, nem ragaszkodik annyira 
az olasz practikusokhóz, a mint azt a »homicidium« tanában 
tette. Amott Július Clarus idézett művéből egész questiókat 
vesz át szóról szóra. Emitt Farinacius Prosper azon nézetét 
kárhoztatja, mely szerint az auxiliator a »poena ordinaria 
furti« alól akkor menekül, ha a »fur sine consilio facturus 
erat furtum«,s azután áttérvén »nudus consiliator« fogalmára, 
következőleg nyilatkozik: — »nudum consilium, absque omni 
alio adjumento et auxilio libero ; quodsi enim instigatio et 
instructio accedat, reus non tam pro consulente, quam auxi
liatore habendus ; nam et solis indiciis et demonstrationibus 
auxilium praeberi, notum est ex Const. Elect. 40. P. 7.«

Továbbá kiemeli Carpzov, hogy azt nem érheti »poena 
furti«, a ki bár tudva és akarva, de »nihil indesperans« és 
»animus furandi« nélkül segít a tolvajnak, hanem az ilyenre 
»poena extraordinaria« alkalmazandó.

És most tér át a segély tulajdonképi alapfelosztására, 
mely szerint a segélynek három faja különböztetendő meg, 
u. m. a lopás előtt, alatt és után nyújtott segély »auxilium 
praestitum ante furtum, in furto, post furtum.«

»A  segély első a la k ja  a  »poena o rd in a ria  «-val sú jtandó, 
h a  »aux ilium  a c tu i p roxim um « forog fönn »et sine quo fu rtu m  
non tam  facile possit com m itti.« A  szabály  a következőkben 
van kifejezve : »Q uicunque delibera to  a tq u e  dolose, aux ilium  
rea le  p e r ac tum  prox im um  fu ri p raebet, ac p e r hoc causam  
d a t fu rto  im m ediatam , lu c ran d i anim o, poena suspendii p le 
ctendus est, —  aux ilium  rea le  p e r ac tum  proxim um , hoc est, 
u t  qu is m anu  sua aux ilium  cooperativum  praeste t.«

Ha a négy kellék közűi bármelyik hiányzik : akkor 
»poena extraordinaria« van helyén.

E szabály tehát az »ante furtum« esetére vonatkozik.
Az »auxilium in ipso furti actu«-ra nézve átalános sza

bály — úgymond Carpzov — a következő : » Quicunque in 
ipso actu furandi manu sua fraudulenter, dolose, et lucri causa 
opem tulit, laqueo suspendendus est.«

»Handtthätig«-nek kell tehát ezen segélynek lennie, e 
nélkül az »auxilium cooperativum«-ot a teljes büntetés nem 
érheti.

V égre  a  lopás u tá n  n y ú jto tt segélyre nézve följegyzi 
Carpzov, hogy ezen esetre  a  »com m unis opinio« —  »poena 
m itio r e x tra o rd in a r ia « - t alkalm az. A  szabály t következőleg 
fejezi k i : »L icet, quis fu ri aux ilium  et opem  p raeb ea t, a ttam en  
si delicto  iam  com m isso ac perfecto  hoc fiat, n eu tiq u am  is 
suspendio  sed. p. ex trao rd . puniendus.«
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Ez röviden Carpzov tana, melynek kétségen kivűl nagy 
tekintélye volt. s valamint kortársaira, úgy a későbbi elméletre 
is nagy befolyással volt. Pedig szembetűnő ellenmondások nem 
hiányoznak tanában, és rendszert a legjobb akarattal sem lel
hetünk föl töredékes elmefuttatásaiban.

A X V II. század második felében jelent meg Mat- 
thaeusnak munkája: »De criminibus ad libr. X L  VIL et 
X L V III. Dig. Commentar.« czím alatt, mely különösen a római 
jogforrások alapos ismerete és feldolgozása által emelkedett 
jelentőségre, de a részesség kérdésében különös érdemei nincse
nek. A tettesség lényegét félreismeri, és nem helyez súlyt arra, 
hogy a »tettesség« fogalma ellentétbe állíttassék a »nem 
tettes« részesekkel. 0  is a mandanst tigy tekinti, mint reus 
criminist. Éz azon felfogás, mely a mai »bűnszerző« fogalom
ban is tengeti életét, és a mi megnehezíti a fogalmak tisztá
zását. Igen helyes a mandanst a mandatariussal a büntethe
tőség szempontjából egy categoriába állítani — de helytelen 
fogalmilag őket összezavarni. Mindenik lényegesen más és 
így teljesen indokolatlan e két fogalmat akármilyen alakban 
is legyen a szó bűnszerző vagy »reus« — egy categoriába. 
összevonni. Matthäus pedig ezt teszi*), és nem csekély része 
van neki is az »értelmi és anyagi bűnszerző «-féle szavakhoz 
fűződött szerencsétlen elméletek későbbi nagyranövekedésében.

Kresz Pál, ki korának szintén egyik legjelesebb bün
tetőjogásza volt, Puífendorfnak különös befolyása alatt állott, 
s azért, mielőtt »Commentatio succinta« czimű művének állás
pontjáról szólnék , szükséges Puffendorfuak 2) kérdésünkre 
vonatkozó tanát előrebocsátanunk.

Puffendorf érveléseinek alapjául az okozati-összefüggést 
veszi, és különbséget tesz a szerint 1. vájjon a tettes-e (patrator) 
a cselekmény »causa principalis«-a és a részes csak »causa 
minus principalis «-e ? vagy 2. megfordítva amaz-e a »causa 
minus principalis« és emez a »principalis« és végre 3. nem 
áll-e mindkettőnek tevékenysége egyenlő okozati viszonyban

’) Id. művében II. fejezet : »Qui mandant, scelus, quique manda
tum exequuntur, utrique rei suut......................ille caput hic, manus est
etc. Erre jegyzi meg Schütze : »Also ob bei dem Anstifter ein Tliäter- 
wille oder doch der gesammte verbrecherische Gedanke (caput) bei dem 
angestifteten Thäter lediglich physische Thätigkeit, mechanische Aus
führung (manus) jenes Anstifter-Gedankers sich fände. Was ist dies mehr 
oder anderes, als eine auf die Spitze getriebene Versinnbildlichung der 
irrigen Unterscheidung von causa intellectualis (moralis) und causa 
physica, welche zu jener Zeit üppig empor wucherte, oder in moderne 
Schulsprache übertragen : der intellectuellen und physischen Urheber
schaft ?«'

2) Putfendorf : De jure naturae et gentium. Francof. 1684.



A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETE. 105

az eredményűvel ? Ezen okoskodások befolyása alatt fejtette 
ki tanát Kresz. S igen helyesen a mandanst a mandatariussal 
egyenlő büntetés alá esőnek tartja. A »consilium« tekintetében 

- úgymond egyedül irányadó az, vájjon miképen és mily 
mérvben »concausa« a tanácsot adó — consilium d a n s— ? 
» Qui consilium non vagum et incertum mondja Kresz 
sed tale alteri subministrat, quod simul et futurum scelus viam 
et media ostendit, diversimode punitur prout vel consilio suo 
plane auctor criminis, aut certe promoter, atque circa media 
scelesta ignorantis in casu speciali instructor est, adeoque iu 
delictum, ut concausa influit. Poenam itaque consilii reliquit 
arbitrio judicis Lauterb. §. f. cap. 1. de consil. Au consilium 
speciale detur sua sponte peccaturo, an si, qui alias peccaturus 
non erat, rem non conficit. Modo constet, consilium causam 
dedisse delicto. Kam fur etiam est, qui rogatus, furaturo con
silio suo adjutum venit. Quorsum et illam speciem referrem, si 
quis scelerato circa facinus adhuc scrupulos sibi efformanti, 
scrupulos maligno consilio eximeret. Vel prout tantum acci- 
dentaliter ad delictum alias jam sine eo petrandum concurrit, 
ibi enim ordinaria, hic extraordinaria poena infligitur.«

A segélyre nézve Kresz következőleg nyilatkozik : »Circa 
opem judicium ferendum est, pro ratione opis collatae, quid 
operae et quomodo, an ante, vel post delictum, an in ipsa 
delicti executione suppetiae latae, videndum. Quae ultima 
species ad poenam demum ordinariam spectat.«

Nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy Kresz tel
jesen a Complott-theoria híve volt, mert azon szövetségeseket, 
a kik »conspiratió-ba, criminis communió-ba« bocsátkoztak, 
»propter malam intentionem« egyenlő büntetéssel vélte sujt- 
hatóknak, de mégis szükségesnek tartotta kiemelni a felbujtót, 
mint »fax auctor et tuba«-t, és ehhez fűzi a már föntebb emlí
tett szabályát, hogy a »mandans« mindig egyenlően bűn tettes
sék a »mandatarius«-sal. Magára a Complottra vonatkozólag
szó szerint következőleg nyilatkozik Kresz : ..................»licet
diversis ut in ejusmodi consortiis, ex natura rei atque ipsius 
facinoris circumstantiis fleri solet, impiis officiis defungantur, 
propter eandem tamen malam intentionem, conspirationem, 
iudeque oriundam criminis perpetrandi communionem, regula
riter eadem poena puniuntur.«

A 18-dik századnak legjelentékenyebb német jogásza 
Böhmer volt, kinek álláspontját hűen tükrözik vissza azon 
bírálati megjegyzései, ') melyekkel Carpzov-ot kisérte.

Mindenekelőtt megjegyzi Böhmer, hogy »concursus ad

q Observat, selectae ad TI. Carpz. P rac t. (1759.)



106 A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETE.

erimea alterius« akkor forog főim, ha valaki másnak bűuös 
tevékenységéhez tudva valamivel hozzájárul (»afferre aliquid 
ad etc.), és ugyanez történik a »mandans« részéről is. És a 
szerint a mint ez sokkal vagy kevéssel járul hozzá : a uianda- 
tariussal egyenlő vagy nem egyenlő büntetés alá esik. A fel
bujtó azonban egyedül csak akkor bűntettetik, ha »jussus«, 
tehát határozott parancs következtében a föl tétlen engedel
mességgel tartozó alattvaló vitte véghez a büntetendő cselek
ményt, mert ez »meri instrumenti vicem sustinet, omnisque 
imputatio in jubentem unice redundat.«

Böhmer ezen tanában először találkozunk — mondja 
Schütze — a »concursus ad crimen alterius« kifejezéssel. 
Ennek akkor az a jelentősége volt, hogy az alatt valamennyi 
részes volt értendő, kivéve a tettest. Ez Carpzov és Matthaeus- 
hoz képest nagy haladás, mert ezzel a »kettős bűuszerzőség« 
fogalma el lett volna ejtve. A részesek szembe állíttattak a 
tettesekkel. Azonban nemcsak, hogy a doctrina ezen irány
ban nem haladt, hanem még maga Böhmer sem maradt 
hű elméletéhez, és ugyanazon — Observatióban már erkölcsi 
tettességről beszél. A felbujtót »causa moralis«-nak nevezi, és 
a tettest »causa physica «-nak. Azután azon nézetének ad kife
jezést, hogy az ölésre czélzó szóbeli összeesküvésnél valameny- 
nyi, mint ölő büntetendő, habár a tettet csak egy ember haj
totta is végre. Továbbá a lopásnál a felbujtó úgy tekintendő, 
mint erkölcsi tettes, mert a tolvaj felbujtás nélkül nem követte 
volna el a lopást, és így maga a felbujtó is »furti reus.« 
Ugyanazon hangok, melyek Carpzov és Matthaeustól hangza
nak felénk.

Vizsgáljuk már most, nem változtatta-e meg Böhmer 
nézetét a két évtizeddel későbben megjelent »Meditationes in 
C. C. Ç. ad art. 177.« czímű művében?

O ebben a tágabb és szorosabb értelemben vett »socius«- 
okat különbözteti meg.

Az első csoportba sorozza mindazokat »qui quocunque 
modo participant« — tehát a bűntett földicsérői, helyeslői is 
idetartoznak ; a második csoportba ismét azokat sorakoztatja 
»qui sunt caussa delicti, ejus consummationem quocunque modo 
producunt.« A 177-dik czikk — úgymond — csak ezen utób
biakra rendeli a rendes büntetést, (peinliche Strafe.)

Azután ezen munkájában is megemlékezik a »causa 
delicti vel physica vel moralis in concursu ad crimen alterius« 
tanáról. A »concursus moralis« alatt Böhmer a felhajtást, 
az értelmi bűnsegélyt és a mai értelemben vett physikai bűn
segély eseteit p. őrállást, létratartást ; szóval mindazon ese
teket érti, melyeknél a részes az elkövetési cselekményekben
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közvetlen részt nem vesz. Ezen utóbbit Böhmer a »concursus 
physicus« nevével jelöli meg. A »concursus« fogalmából azon
ban a bűnpártolást kizártnak tekinti.

A concursus mértékére nézve igen helyes elvet tanított : 
»gradum concursus aestimandum esse ex pondere, efficacia et 
momento, quod quis committendo vel omittendo ad consum
mationem attulit« — de ez nem akadályozza őt, hogy a régi 
concursus proximus és remotus-féle felosztásokat is meg ne 
tegye.

A » consilium«-ra nézve azt tanítja, hogy az, mint causa 
moralis tekintendő, különösen ha a tanácsot valaki saját érde
kében adta. Ugyanez áll a persuasio-ról is. A mi pedig a »con
cursus ante delictum« és a »concursus in ipso actu «-féle tano
kat illeti : nem lehet tagadni, hogy a kiindulási pont helyes 
volt: »Non minori gradu se delicto contaminant, qui in ipso 
actu criminis operas proxeneticas praestant, in excubiis stant, 
armati accedunt etc. aut quocunque modo ministerium prae
stant, unde alacrior et audacior autoris fit executio, quorum 
influxus plerumque proximus est, sive in antecessum conspi
raverint sive re integra sed ex improviso scelerato se socia
verint, de quorum poena in furto ex professo egi ad Carpz. 
Qu. 87. Observ. II.«

A mi a »concursus post delictum« tanát illeti : arra 
nézve Böhmer álláspontja csaknem ugyanaz, a mi a mai 
elméleté.

Böhmer után virágzásnak indult az egyenlő és nem 
egyenlő, a közeli és távoli, a fő és mellékes részesség-féle fel
osztások özöne, de mivel ezeket sem tartották kielégítőknek, 
ismét új osztályozások felállításán törték a büntetőjogászok 
fejőket. Meister 1), Puettmann 2), Quistorp 3), Klein 4), Klein- 
schrod5) mélyen belemerültek a legnagyobb casuisticába.

Stübelnek6) sem sikerűit a részesség fajainak határ
vonalait tüzetesen megjelölni. A bűnszerzőséget közeli, és a 
bűnsegélyt távoli részességnek nevezte el. A közeli részesség
hez számította a bűntett elkövetésénél kifejtett tevékenységet, 
mint együtt működő okot, de egyúttal megengedte, hogy a 
távoli részesség is átmehet a bűnszerzőség fogalmába akkor, 
ha a bűntett physikai lehetősége attól függ, minthogy ilyen
kor a távoli részes a bűntett szükségszerű okának tekintendő.

P Principia iuris crim. 41. §.
2) Elementa 50. §.
3) Crim. K. I. kötet 54. §.
*) Grundsätze 138. §.
5) Entwieckelung 198. §.
6) Über Thatbestand 20 — 31. §. 30 — 38. §. 40. 43 —54. §.
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Ezzel a bűnsegély fogalma nagyon szűkre szoríttatott, mert 
így ez alatt nélkülözhető eszközök megszerzése és az akadályok 
elhárítása volt csak érthető. És Stübel a részességről írt mun
kájában is ugyanezen elveknek hódolt

Nem sokára föllépett Feuerbach '), ki a cselekvő causa- 
lításának a jogellenes eredményhez való különféle viszonyából 
indult ki a bűnszerző és bűnsegéd közti határvonal megálla
pításánál. A kinek akarata és cselekménye elégséges okul szol
gált a bűntettnek, mint okozatnak (eredménynek) létrehozására : 
az a bűnszerző. A ki a bűntettnek mellékoka : az a segéd. A 
bűnszerzőség fogalmában ismét különféle fajokat különböz
tetett meg. Ilyen volt a phyisikai bűnszerző — a mi termino
lógiánk szerint a tettes — az értelmi bűnszerző és a fősegéd. 
E három categoriából állott a Feuerbach »Urheber«-je — a 
mint ezt már igénytelen tanulmányomnak a szövetségről írt 
részében is kiemeltem. Feuerbach causalitása nemcsak az 
elméletben vert mély gyökeret hanem a törvényhozások is 
elfogadták azt különösen az 1813-diki bajor bűntetőtör- 
vénykönyv teljesen csatlakozott Feuerbach elveihez. Az iroda
lomban Tittm an,2) Grolman,3) Rosshirt,4) M artin,5) .hír
eké, <;) fogadták el csaknem föltétlenül Feuerbach álláspontját. 
Már Heffter7) és Abegg 8) közvetítő álláspontra helyezkedtek. 
Napjaink küzdelméről, arról, hogy az objectiv és a subjectiv 
szempontok minő harezban állanak egymással Buri túlzott 
subjectivismusából egész Geyer objectivismusáig bőven fogok 
beszámolni a tan dogmatikai tárgyalásánál. A törvényhozások 
ismertetése is ott lesz helyén.

G ) A franczia (is angol jog.

A régi franczia jog a részeseket a büntethetőség szem
pontjából egy vonalba helyezte. A római jog forrásaiból vonta 
le a franczia jogtudomány ezen álláspontot, és épen nem tar
totta kezdetben szükségesnek a részesség nagy és tág fogalmát 
bouezkés alá venni, és annak egyes fajai között akár fogalmilag, 
akár a büntethetőség szempontjából különböztetéseket tenni.

IX . Lajos »Etablissement«-jaiban a »complices« épen

J) Revision des Criininal-Rechts 251. lap és Lehrbuch 44 -52. §§. 
és 112—115. §§.

2) Handbuch I. 101. §.
3) Grunds. 33. §.
4) Lehrbuch 62, 65. lapok — Entwickelung etc. 263. lap.
5) Lehrbuch 72. §.
6) Handbuch I. 36. §.
7) Lehrbuch 78. §. 
s) Lehrbuch 73. §.
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úgy bűntettetnek, mint az »auteurs principaux.« Különösen 
szigorú büntetésben részesülnek a szövetkező nők. x)

Az 1477-diki deczember 22-diki ordonnance szerint 
szintén nem tétetett az egyes részesek között különbség, és az 
összeesküvés főtényezőire rótt büntetés érte azt is. »qui instruit 
du complot, ne le révèle pas.«

Egy 1515-diki márcziusi ordonnance a vadászati vétsé
gekről rendelkezvén, a vadászati vétségek elkövetőit az elejtett 
vadak vásárlóival egyenlően rendeli büntetni.

Egy 1559-diki deczemberi »ordonnance« mint részese
ket egyenlően bünteti azokat »qui ont latit^ un condamné.«

Ugyancsak az 1670-diki ordonnance 16. czímének 4-dik 
czikke szerint, mint részesek egyenlő büntetéssel sujtatnak 
»qui prohibe les lettres d'abolition pour les duels et les assa- 
ninats, tant aux principaux auteurs qii' a ceux qui les auraient 
assistés, ni a ceux, qui à prix d'argent ou autrement, se louent 
ou s’engagent pour tuer ou traquer, excéder, ni a ceux, qui les 
auront loués ou indultés pour ce faire, encore qu‘ il n’y ait en que 
la seule machination ou attentat, et que l’effet n'en soit ensuivi.«

De Muyart de Vouglans 2) és Jousse 3) szerint nem kétel
kedhetünk abban, hogy a jogtudomány későbben enyhítette 
az ordonuance-ok túlszigorát, és a törvényszékek is »bölcs belá
tásukkal« nem a »túlszigor« felé hajoltak.

Sajátszerű, hogy Montesquieu, Voltaire, Rousseau hazá
jában még 1791-ben is az assimilatio rideg, igazságtalan elve 
győzött. Az 1791-diki bűntetőtörvénykönyv a részeseket a bün
tethetőség szempontjából egy vonalba helyezte és egyenlő bün
tetéssel sujtatott a felbujtó, segéd, tettes : »Celui, qui a provo
qué le crime, celui qui a procuré au coupable les instruments 
ou les armes qui ont servi à le commettre, celui, qui a aidé 
et assisté l'auteur dans les préparatifs ou l’éxécution, enfin 
celui, qui achète ou recèle sciement les objets volés.«

Ugyanezen intézkedést találjuk a jelenleg érvényben levő 
franczia code-ban is.4)

Az angol jog már nem hódol az assimilatio rideg szigo
rának oly föltétlenül mint a franczia jog. Mindenekelőtt a

P IX. Lajos »Etablissements« 32-dik §-ában olvasható : »Fames, 
qui sont avec meurtriers et avec larrons et les consentent, si sont à 
ardoir ; et si aucuns ou aucunes leur tenant compagnie pui les consentis
sent, et ne emblassent rien si leur feroit un autre faut de peine eus 
l’eussent emblé.«

2) Les lois criminelles de France de Muyard de Vouglans 1780.
3) Le Traité de la iustice criminelle ou France de Jousse 1771.
*) 59. § : Les complices d’un crime d’un délit seront punis de la 

même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les 
cas ou la loi en aurait disposé autrement.
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részesség tá g  ke re tén  belü l, különböző ca teg o riák a t á l l í t  fel. A 
fő és m ellékes részesek — p rin c ip a ls  an d  accessaries — fogal
m át nem csak  az angol positiv  jogban , hanem  az angol elm éle
tekben  is fe lta lá lju k .

A  főrészesek ism ét k é t a lo sz tá ly ra  oszolnak u. m. 1. »in 
the  firs t dégrée« és 2. »in th e  second degrée.« A z első osztá ly t 
képezik a te ttesek , a b ű n te tt  végrehajtó i, a  m ásodik  osztály
hoz ta r to z n a k  azok. a k ik  a te t te s t  a  v é g reh a jtá sn á l segítettélv 
(a person  p re sen t a id ing  and  ab e ttin g .) A  b ü n te tés  á ta lá b a n  
m inden ik re  nézve egyenlő. K ü lönösen  a  lopásnál, pénzham isí
tá sn á l, és h am is ítá sn á l m inden  esetben egyenlő a  bün tetés. A 
főbenjáró  b ü n te té s  azonban csak az első fokú főrészeseknél 
a lkalm azandó , a  m ásodik  fokú részesek, azaz azok: a kik  a te tte s t  
a  v é g reh a jtá sn á l seg íte tték , szám űzetéssel bün tetendők .

A  m ellékes (accessaries) részesek azok, a kik az elkövet 
tűsnél nem  vo ltak  je len , s ezeket az angol jog  *) szin tén  lak
osztá lyban  csoportosítja . A z első osztályhoz ta r to z n a k  azon 
részesek, a  k ik  a  v ég reh a jtá s  e lő tt segédkeztek , m ásodik  osz
tá lyhoz ped ig  azok ta rto zn ak , a k ik  a  v ég reh a jtá s  u tá n  n yú j
to tta k  segélyt. A z első osztályhoz ta rto zó  részesek azaz : azok. 
a  k ik  rendelkeztek , ta n á c so lta k , előkészü leteket te tte k  a  végre
h a jto tt  b ű n te ttre  vonatkozólag  : épen úgy b ű n te tte tn ek , m in t a 
főrészesek, de ez csak a gyilkosság, lopás és h am isítás b ű n 
te tte in é l á l l , a  többi b ű n te ttek n é l enyhébb bün te tés a lk a l
m azandó.

A  te t t  u tá n  n y ú jto tt segély  azaz : a b ű n p á rto lá s  sokkal 
enyhébben b ű n te tte te tt , m in t a  te t t  e lő tti segély. A  lopásnál 
pé ldáu l a  te t t  u tá n  n y ú jto tt segély k é t évig te r jed h e tő  fogház
nál súlyosabb bün te tésse l nem  volt sú jth a tó . A z a n g o l jo g  ezen 
elvei m a is u ra lk o d n ak  A n g liáb an , sőt N ew -Y ork  á llam  bűn-

60. §. Seront punis, comme complices d’une action qualifiée crime 
ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette 
action, ou donné des instructions pour la commetre ; Ceux qui auront 
procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi 
à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; Ceux qui auront, avec con
naissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits 
qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée : 
sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent 
Code contre les auteurs de complott ou de provocations attentatoires a 
la sûreté intérieure o\r extérieure de l’Etat, même dans le cas ou le 
crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’auraient 
pas été commis.«

3) Henry Stephen: Summary of the criminal law 7 —18. lap. Az 
1861-diki hires » Consolidations-Acte« előtt megjelent művek az anyagi 
jogra nézve többé-kevésbé elévültek. Tomlins, Hacokins, Daacon művei 
ily szempont alá jöhetnek. Most Angliában Stephen művein kivül külö
nösen Woolrich. Russel. Smith, Harris és Cox művei a nevezetesebbek.
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tetőtörvénye az említett elveket csaknem föltétlenül érvénye
sítette. 1)

II) Hazai jogunk.

Régi törvényeinkben nemcsak, hogy átaláuos rendelke
zéseket nem találunk a részességről, hanem még az egyes 
büntetendő cselekményeknél sincs arról semminemű intézkedés. 
A római jogban és a régi german jogban is hiányzik a részes
ség általános elvi szabályozása, de a mint láttuk, az egyes 
büntetendő cselekményeknél különösen a »homicidium« és 
» furtum «-nál részletes intézkedéseket mutatnak fel a római és 
german jogforrások, melyekből azon kor jogi felfogására mégis 
következtethetünk. Mi hiában lapozzuk a törvénytárt — nem 
találunk sehol oly intézkedést, melyből csak távolról is sejteni 
lehetne : miképen gondolkoztak törvény-alkotóink a részesség
ről. Nincs a legkisebb támpont sem a Corpus iurisban, melyből 
következtethetnénk a régi magyar jognak álláspontjára. De 
nemcsak régi törvényeink hallgatnak erről : hanem az utolsó 
századok ‘törvényei sem szolgálnak a legcsekélyebb fölvilágosí
tó ssal sem.

Némelyek az 1655: 76-dik törvényczikkben2) használt 
»seditionum authores« »Tranquillitatis turbatores« kifejezé
sekben a részességre vonatkozó intézkedést vélnek föltalálni, 
holott az említett kifejezések egy értelemben vett különböző 
szavak, és épen nem szolgálnak különböző fogalmak megjelö
lésére. Inkább idézhető e tekintetben az 1527 : 6. t.-cz. mely
ben — mint alább látni fogjuk — a »participesmalefactorum« 
kifejezés használtaik. Csakis a felségsértésnek és hűtlenség
nek az 1723 : IX . t.-czikkben — meghatározott esetei között

P L. Theorie du code pénal par Chauveau Adolphe et Faustin 
Hélie etc. I. kötet 419.420. lap.

2) Articulus 76 : De modo, Rebelles Rusticos, ad Arces Sziszek et 
Novigrad Spectantes ; ad obedientiam et subjectionem compellendi . . . .
...............................§. 1. Quocirca ad praecavendas Rusticorum, contra
Dominos suos Terrestres Insurrectiones, statuitur : ut Dominus Comes 
Banns illius Regni et Confiniorum Sclavonicorum, et Croaticorum Gene
rales, praetactos Rebelles, veluti manifestarum seditionum Authores, ])uhli- 
caeque Pacis, ac Tranquillitatis turbatores statim post praesentem Diae
tam, sine defectu et disputatione, auxilio Brachii Regalis, coercere ; 
praescriptamque rebellionem omnimode exstinguere ; omniaque et sin
gula exinde emersa damna complanare ; et si se absque armorum strepitu 
subdiderint ; antesignanos nihilominus ipsorum, ad tollendas causas ulte
riorum seditionum, capitaliter punire, omnesque in pristinum statum, 
ac debitam suis Dominis Terrestribus obedientiam (non obstantibus qui
busvis impedimentis, aut ulteriore, occasione forte cujusvis in executione 
intervenientis impedimenti, ordinatione) redigere ; ac ipsimet, congruo 
pro ratione temporis, et effectuationis praesentium adiuvante medio, 
omnia et singula effeetuare possint, et teneantur.«
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találunk a bűutársaság egyes eseteire. Ilyen a 4-dik szakasz : 
»Cusores item falsarum Monetarum, vel ejusmodi Monetis 
scienter ac publice, in quantitate circiter quinquaginta flove- 
norum utentes«.

Ez a más által készített pénzek használóiról intézkedik, 
továbbá az 5. §. így szól : »Prout et Inductores et Conductores 
quorumcunque hominum, ad spoliandum et disturbandum 
internum Regni Statum« : mely az ország belbékéjét megzavaró 
emberek vezetőiről intézkedik. A 10-dik szakasz intézkedésének 
tárgyát pedig az aranynak és ezüstnek kivitele végett külföl
diekkel szövetkező barminczadosok képezik : »Prout et Tricesi- 
matores et alii in dimiuutionem Regiorum Proventuum in extra
hendo auro et argento conflato, cum Forensibus societatem 
ineuntes: ejusmodique aurum et argentum e Regno clam öfte
ren tes « ; ........... mindezek azonban még a XVIII-dik század
első felének jogi felfogására sem derítenek kellő világot,

A »fautoratus«-ról — mely a mai fogalmak szerint már 
a részesség körén kivűl áll -—■ törvénytárunkban több intézke
dést találunk. Ilyen mindenekelőtt Zsigmond király harmadik 
Decretumának 9-dik czikke: » Proscriptos, aut perduelles, nemo 
ad se recipere ausit, sub poena criminis nota. Insuper edicimus 
statuendo, cunctis fidelibus Regnicolis Nostris: §. 1. Ut amodo 
impostorum, et peramplius, ac in antea, nullus eorum, ac nullo 
penitus dempto, quospiam infideles nostros, aut proscriptos, 
vel alia quavis labe, seu nota, crimineque aut contagio scru
puli offuscatos, et denigratos, palam vel occulte, publice seu 
manifeste, directe vel indirecte, apud se retinere, conservare, 
aut ipsis favorem, auxilium et hospitalitatem praebere, vel 
largiri praesumat, quovis modo, temporum in eventu«.

Ugyancsak a fautoratusról intézkedik a II. Lajos alatti 
1523: 54-dik törvényczikk : »Lutherani, et illorum fautores 
puniantur. Omnes Lutheranos, et illorum fautores, ac factioni 
ipsi adhaerentes, tanquam publicos haereticos hostesque Sa
cratissimae Virginis Mariae, poena capitis, et ablatione om
nium bonorum suorum, Majestas Regia, veluti Catholicus 
Princeps punire dignetur«.

Szintén a fautoratusra vonatkozik az 1527 : 6-dik tör
vényczikk : »Malefactores et eorum Fautores puniantur. Ut in 
singulis Comitatibus hujus Regni, duodecim Nobiles probi, 
penes Comites Parochiales et Judices Nobilium, sub juramento 
de Rákos eligantur, qui universos fures, latrones, incendiarios, 
incantatrices, homicidas et alios similes malefactores fideliter 
inquirere, et conscribere. E t tandem juxta illorum demerita. 
Comites ipsi Parochiales, sine omni gratia, punire debeant.« 
Es az 1-ső §. a következő sorokkal végződik: »............... tan-
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quam hospites, et fautores participesc/ue malefactorum ad lite
ries praefatorum Judicum Nobilium et Juratorum Electorum 
per Regiam Majestatem, absque omni gratia, poena capitis 
afficiantur«.

Ezen törvényczikkből látjuk,, bogy a »fautoratus« — 
büntetése sem volt kisebb mint a »poena capitis«.

De részemről ezen törvényezikkre még azért is súlyt 
helyezek, mert a »participesque malefactorum« kifejezés alatt 
mindenesetre a bármi módon közreműködő részeseket kell 
értenünk.

Ezen törvényczikket az 1625 : 13. t.-cz. is megerősítette, 
melynek 6. §-a így szól : »Dimissores autem et Fautores ejus
modi malefactorum, juxta Uladislai Decr. 2. Art, 19. et Ferdi- 
nandi I. 1527. Art. 6. Item 1557. Art. 23. puniantur.« Ter
mészetesen itt azokról van szó, a kik tolvajokat, rablókat, gyuj- 
togatókat, boszorkányokat, gyilkosokat magoknál vagy szol
gálatukban tartanak. Ez tulajdonképen a mai bűnpártolás 
fogalmának felel meg. I. Lipót alatt azonban a fautoratus 
fogalmát a törvényhozás kiterjesztette azokra is, a kik a rab- 
lott vagy lopott tárgyakat megveszik vagy szándékosan magok
nál tartják. Ez tehát részben a mai orgazdaság fogalmának 
felel meg. Maga a törvény (1659: 17.) így szól: »Decretum 
item esset; ut Receptores, Fautores, et Protectores talium 
Vagabundorum, et Malefactorum, cujuscunque status et con
ditionis existentes ; comperta prius rei veritate, per Comitatus 
Magistratum in poena Capitali: Emptores vero seu contuma
ces et voluntarii Detentores rerum praedonice vel furtive 
ablatarum ; si Praelati, Magnates, Nobiles, Liberaeque civi
tates fuerint ; in poena ducentorum fiorenorum ; Si autem igno
biles in liomago suo et utrique in restitutione praevio modo 
comparatarum reum (omnibus juridicis remediis abscissis) 
toties quoti e puniantur etc.«

Ime a »corpus iuris« által nyújtott források. Minden
esetre magára a részességre nézve igen sovány rendelkezések. 
S csakis a gyakorlat az, melyből a hazai jogfelfogás állására 
és irányára következtethetünk. A régi gyakorlatról azonban 
nincsenek biztos adataink, — annyit azonban biztosan követ
keztethetünk, hogy a részesség mindig bűntettetett. »Qui con
junguntur in culpa, non debent sejungi in poena« hazai gya
korlatunk régi axiómája volt. Arra nézve azonban, hogy minő 
mértéket alkalmaztak a részesség egyes fajainak büntetése 
tekintetében, hogy a segédet mindig enyhébben bűntették-e 
mint a felbujtót és tettest — a gyakorlat teljes egyöntetűségét 
senki sem constatálhatja. A magyar bűnügyi gyakorlat szer-

A’bünkisérlet és a beveszett bűncselekmény. 8
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fölött ingadozó volt. Hisz még a múlt században is Goclmtz 
törvényszéki gyakorlatunkról ekkép nyilatkozik:

»Est tamen de quo eidem regno nostro condolendum 
habeo, quod videlicet paucis propriis legibus ad discernendas 
causas sanguinum necessariis provisum, in defectu harum 
hactenus iam ad aliarum nationum constitutiones recurrere 
necessitabatur, iam vero propriae, eique pro ratione jurisdictio
num tam publicarum quam privatarum a potiori difformi. 
adeoque non satis approbatae innitebatur praxi, unde fieri 
aliter non potuit, quam ut non habita uniformi regula, ex 
diverso procedendi modo varii irrepant abusus, quos ego iam 
a viginti quinque et quod excedit annis, in diversis jurisdictio
num locis sive ut advocatus sive ut judex versans, non sine 
compassione expertus sum.«

Arra nézve, hogy a legrégibb gyakorlat az »auctor« és 
»socius« közötti különbség fogalmi jelentőségére emelkedett-e, 
biztos adataink nincsenek, de igen valószinű, hogy ettől a ma
gyar gyakorlat ép oly távol állott, mint akár az akkori német 
vagy franczia gyakorlat. Bizonyítja ezt azon körülmény is, 
hogy legtöbbnyire a »complices« gyűjtőnév használtatott, mely 
a részesség minden faját magában foglalta.

Sajátszerű, hogy azon férfiak, a kikkel hazánkban a bün
tetőjog rendszeres művelése kezdetét vette, Huszty István egri 
jogtanár és Bodó Mátyás gömörmegyei tiszti ügyész, szintén 
nem terjeszkednek ki műveikben a tanácsadás és az eszkö
zük megszerzése által való közreműködésre.

Nem mulaszthatom el azonban, hogy Bodó Mátyás »Ju
risprudentia Criminalis«-ából ne idézzem azon fejezetnek ’) 
érdekes intézkedéseit, melyek azon »circumstantia«-ról szól
nak »quae oritur ex multitudine Delinquentium.«

A Il-dik §. így szól ; »Batio hujus datur : tum quod 
periculosum sit, in totam multitudinem exercere rigorem poe
narum ; quae, ubi ex spe veniae decidit, desperatione acuente 
paratior, extrema omnia tentare et experiri solet ; ut hic 
tempori et necessitati cedere, sapientis habeatur. Nam se
vera et extrema animadversio, in audaciam jacentes etiam 
excitat et omnia experiri svadét. Tum etiam, quod pugnet cum 
ratione status, ita disse vitia, ut dum ea persequeris, excindas 
Rempublicam, et stragem inferendo inducas solitudinem. Enim 
vero crudelis est, qui puniendi causam habet, modum non habet. 
Odio itaque habeantur peccata, non homines. Haec tamen non 
eo fine dicta sunto, tanquam delicta impunita deberent manere, 
juxta illud: Ob Populum multum, crimen pertransit inultum.«

q »Sectio XIX. De decima octava Circumsta vitia, quae oritur ex 
multitudine Delinquentium' 123. lap.
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Továbbá a Ill-d ik  §-ban így folytatja: »Sed. ubi de 
multitudine vel turba coercenda agitur: receditur a summo 
jure et poena in mitiorem convertitur. A t ubi graviora sunt 
delicta ; ne innocens cum nocente luat: ad mentem Art. 76: 
1655.1) in Authores, antesignanosque et qui graviora operati 
sunt, gravius animadvertatur: ut unius poena metus possit esse 
multorum; et ne secundum C. 23. Caus. 33. Quaest. 4. facili
tas veniae sit incitamentum delinquendi.«

V ég re  az V -d ik  §-ban ezt o lvassuk : .............»Si vero
Authores vel occulti sint, aut fuga dilapsi : saepius imperitae 
multitudini parcendum est juxta illud: Multitudini facilius 
condonatur, ubi omnes delinquunt, nemo plectitur. — Quo 
tamen in casu, ne delictum maneat impunitum : ad evitandum 
majus aliquod periculum arbitraria moderata poena, Populum 
aut Communitatem talem refraenans et sub obsequio retinens, 
in communi imponenda veniet.«

A XX-dik Sectio V-dik §-a kellő világításba helyezi 
Bodónak, helyesebben : az akkori törvényszéki gyakorlatnak 
elveit :

»Q uod si tam en  p lu res, fac ta  consp iratione, anim o de li
berato , unum  fu issen t aggressi, u t  occideren t ; tam e ts i is, uno 
solo sibi illa to  vulnere, fu isset in te rem p tu s  : tunc  om nes, sive 
de A u th o re  caedis constet, sive non ; sive omnes, sive aliqui, sive 
unus ta n tu m  p ercusserit, tan q u am  hom icidae, o rd in a ria  poena 
p lectendi sun t, secundum  A r t .  64.§. 1. C onstit. C rim in. Jo se p h . 
C o n tra  quos v a le t hoc A x iom a ju r i s :  Qui conjunguntur in 
culpa, non debent sejungi in poena.

E t quamvis singuli non possunt haberi pro causa Phy
sica caedis, existant tamen causa moralis. Consentiunt enim 
omnes auxilio cooperationis : et pro eo habentur ac si unus 
alteri mandasset, ut caedem perficiat, si eam ipse perficere 
non possit. Qui tamen casus de deliberato homicidio intelli- 
gendus est.«

Xem kevesbbé érdekes az, a mit Bodó míívének L IU . 
czikkében mond, melyben azon eseteket tárgyalja, midőn töb
ben emberölést követnek el. »De homicidio a pluribus com
misso« az említett czikk fölirata, és ebben négy esetet tesz a 
casuisticára nagyon hajlandó Bodó tüzetes vizsgálatának tá r
gyává.

A  I I .  § -ban így szó l: »Q uando consp ira tione facta , anim o 
e t d e s tin a ta  v o lun ta te  occidendi, p lu res  conven iun t, e t sibi

P A III. Ferdinand alatt hozott ezen törvényt : »De modo, Be
belles Busticos, ad Arces Sziszek et Novigrad spectantes ; ad obedien- 
tiain et subjectionem compellendi« már föntebb idéztem.

S*
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m utuum  aux ilium  p ra e s ta n te s  a liquem  occidunt. H oc in casu, 
lice t unicum  tan tu m  vulnus fu e rit inflictum , et sive omnes, sive 
unus ta n tu m  percusse rit, a u t vu ln erav erit, deque au th o re  sive 
constet, sive n o n : om nes tam en poena o rd in a r ia  dolosi hom i
cidii tenen tu r.«  etc.

T e h á t valam ennyien  a szándékos em berölés rendes b ü n 
te tésével suj tandók.

É s  ezt következőleg ind o k o lja :
»R atio  est : Q uod perin d e  sit, sive «puis hom inem  occidat, 

seu anim o doloso causam  m ortis  p raeb ea t, e t ta n to  a  fo rtio ri, 
quod non ta n tu m  consentiat, sed e t cooperetur. A tq u e  in p ro 
posito  casu, anim o occidendi aggred iendo  et unus a lte ru m  
quasi ad juvando, causam  om nes dolo m alo p ra e b e n t:  siqu idem  
ass is te n tia  sua, sibi m utuo  aux ilium  p ra e s ta n t, e t executorem  
hom icidii audaciorem . occisum  vero tim id iorem  red d u n t. Quod 
ta n to  m agis o p e ra tu r :  si occasione consp ira tion is, m inae quo
que adh ib itae , a u t  consilia  occisionis in ita  fuisse constet et 
post ac tum  g lo ria tio  de p a tra to  facinore p robetu r.«

Bodó könyvénél sokkal érdekesebb azon anyag, a mit 
Yuchetichnek »Institutiones Juris Criminalis Hungarici«-jé- 
ben találunk összehordva. Vuchetich nem saját abstractióit 
irta össze könyvében, hanem az uralkodó jognézeteknek és a 
gyakorlatban érvényesülő elveknek adott kifejezést. Ezért két
szeres érdekkel bírnak reánk nézve Vuchetich tüzetes tárgya
lásai, melyekkel közelebbről kell foglalkoznunk. A 18-dik 
§-ban a bftnszerző (auctor) és bűntárs (socius delicti) képezi 
Vuchetich vizsgálódásának tárgyát, A bünszerző fogalmát 
mindenekelőtt tágabb és szőkébb jelentőségében fogja fel. Tá- 
gabb értelemben — úgymond — bűnszerző mindaz, a ki vala
mivel a bűntett létrehozásához hozzájárult (»qui ad existen- 
tiam delicti aliquid confert«) — ily értelemben tehát minden 
részes (»omnes complices, socii«) bűnszerző egyszersmind.

Szorosb érte lem ben  azonban  az a  bűnszerző, a  k inek  
tevékenysége a  b ű n te tt  lé tre jö ttén ek  elegendő o k á t h o rd ja  m a
gában  (» au c to r delicti s tric te  is d ic itu r :  cuius actio  ra tionem  
ex is ten tiae  delic ti in  se continet.)

B ű n tá rs  pedig  az, a  ki elkövetési vagy m ulasztási cse
lekm ényeivel hozzájáru l, hogy a m ásik  a  b ű n te tte t  lé tesíthesse. 
(»Socius delicti is aud it, qui ac tion ibus suis seu com m ittendo, 
seu om ittendo  id egit, u t a lte r  delictum  p e rp e tra re  p o tu erit,« ) 
A b ű n tá rs  nem  az ind ító  ok, hanem  csak segítő, tám ogató  
(socius p ro inde  non est causa  m ovens, im pellens ad delictum , 
sed causa  tan tu m  aux ilia trix ), és ebben különbözik a  bűnszerző
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a bűntárstól, mert a bűnszerző a bűntett elégséges oka, a bűn
társ pedig csak kisegítő ok.x)

A 19-dik §-ban megkülönbözteti Vuchetich a közvetlen 
és a közvetett bűnszerzőt, azaz az anyagi és értelmi bűnszer- 
zöt.2) A 20-dik §-bau azon módokat tárgyalja, melyekkel értel
mi bűnszerzés eszközölhető. Ilyenek 1. a meghagyás (mandatum) 
Mind a >maudans«, mind a »mandatarius« bűnszerzők ; 2. a 
parancs (Jussum). Mind a parancsoló, mind az, a kiuek paran
csolnak. bűnszerzők. 3. Tanács (Consilium), mely kétféle lehet, 
vagy közönséges (consilium simplex, generale, nudum)3) vagy 
külöuös (»speciale seu ut dicitur Consilium cum sollicitatione). 
Mind a tanácsadó, mind a tanácsot elfogadó bűnszerzők ; az 
első azért, mert másnak akaratát a bűntett elkövetésére indí
totta. ki különben a törvény ellen nem cselekedett volna, miért 
is ő a cselekmény elégséges okát képezi ; a második pedig azért 
bűnszerző, mert saját hasznára és saját nevében cselekedett, s 
bár a tanácsadó indította cselekvésre, mégis szabad akaratból 
hajtotta végre a bűntettet. 4. Az erőszak (vis), de nem az ab
solut, hanem csakis a »vis compulsiva seu hypothetica«, mely 
mellett szabad választás marad a bűntett elkövetése vagy 
annak elkerülése között. Mindkettő, t. i. az, a ki az erőszakot 
alkalmazza, és az, a ki annak következtében a bűntettet végre
hajtja: bűnszerző. Nevezetes azonban az, a mit Vuchetich ezen 
szakasz végén mond: »Ceterum bene animadvertendum est, 
non omne mandatum, consilium, jussum, aut vim pro causa 
morali mediata patratae ab altero actionis habendam esse, sed 
illam solum, quae agentem determinavit, impulit ad delictum 
perpetrandum, adeoque ut ratio mediata existentiae delicti iu 
auctore intellectuali contenta sit.«

A  21-d ik  §-ban V uchetich  m eghatározza , hogy a  »con
cursus ad  delictum « hányféle a la k b a n  fo rd u lh a t e lő ?  V agy  
bűnszerző -tá rsak  (coauctores) vagy b ű n tá rsa k  (socii) és végre 
vagy b ű n p á rto ló k  (fau to res) azok, a k i k  valam ely  b ű n te tt  lé tre 
h o zásá ra  közrem űködnek, és ezzel a 22-d ik  §-bau közelebbi

’) ........ »et per hoc distinguitur ab auctore delicti, quod auctor
delicti sit causa efficiens delicti, socius vero tantum causa auxiliatrix, 
quae adiuvat existentiam delicti, sed non est illius causa efficiens.«

2) Auctor delicti potest quis existeve aut immediate, si propria vi 
agat, seu dum actum delicti ipse viribus suis physicis exsequitur, auctor 
physicus ; aut mediate, siquidem non per se, sed per alium vult delictum 
existere, adeoque dum a libera voluntate unius delictum ah altero pa
trari, vel non patrari pendebat, auctor intellectualis. Auctor intellectualis 
non vult per se, sed per alium delictum existere, et ideo voluntatem alte
rius excitat, determinat, ut suo nomine delictum existât.«

3) Eri’ől azt mondja Vuchetich : .......... »quo motiva solum ad
ponendum delictum suggerimus, refutamus momenta exeeutioni delicti 
obstantia, tum laudamus manantia e delicto commodo«.. ,
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vizsgálódásának tárgyául teszi a »societas delinquendi, con
juratio« esetét. Több bűnszerzőnek valamely büntetendő cse
lekmény létrehozását czélzó egyesülése létrejöhet több anyagi 
bűnszerzőtárs, vagy egy értelmi és egy anyagi bűnszerző, vagy 
több értelmi és több anyagi bűnszerzőtárs között.J) Az a ki 
az ily egyesülést (szövetséget, összeesküvést) vezeti, az egészet 
intézi, a legszorosb értelemben vett bűnszerző. «Dux, Caput 
Criminis, Auctor criminis.« Az ily szövetségtől különbözik a 
banda, azaz többeknek előre meg nem határozott bűntettek 
elkövetésére irányzott egyesülése2) és a véletlen egyesülés, 
midőn esetleg többen ugyanazon bűntett létrehozására működ
nek közre. Látjuk, hogy Vuchetich a Böhmer, Kleinschrod, 
Feuerbach, Henke által tanított elveket hirdeti, mi újabb 
bizonysága annak, hogy hazánk jogi műveltségére tagadhatat- 
lanúl nagy befolyást gyakorolt a német tudományosság. Annak 
árnyoldalait is megtaláljuk természetesen, a hazai területen — 
nemcsak előnyeit.

A 23-dik §-ban Vuchetich a bűntársak, segédek (socii) 
közreműködéséről szól és a német jogban divatos felosztáshoz 
képest megkülönbözteti a megelőző, az egyidejű és utólagos 
segélyt. (Concursus antecedens, concomitans, subsequens). 
Vuchetich tisztult jogi nézeteinek bizonyságául szolgál a követ
kező kijelentése: »Sed subsequens concursus erronee speciebüs 
concursus adnumeratur, quia causa nequit esse posterior suo 
effectu, neque fautorem delicti a socio delicti amplius secer
nere possibile foret.«

Ezek után Vuchetich a 24-dik §-ban azon módok vizsgá
latával foglalkozik, melyek szerint a segély nyilvánulhat. 
És ezért az akkor divatos felosztáshoz képest megkülönböz
teti a »concursus positivus«-t és »negativus«-t, a mint a segély 
cselekvésből vagy mulasztásból állott; továbbá a »concursus 
proximus«-t, mi alatt azon segélyt értette, mely nélkül a 
bűntettet el sem lehetett volna követni. Azt, a ki ezen se
gélyt nyújtja, »socius principalis«-nak nevezi. A Feuerbach 
»Hauptgehülfe«-je az, a mit itt Írónk magáévá tesz. A részesség

’) Erre vonatkozólag Vuchetich a következő megjegyzést teszi : 
una pars potest esse causa determinans, altera determinata, aut coaucto- 
res simul causae sunt mutuo se determinantes et determinatae, seu ut 
Doctores dicere amant, concursus potest esse purus, unilateris, vel mu
tuus mixtus ; atque hinc oritur notio societatis delinquendi, coniuratio- 
uis ; seu pactitia plurium conjunctio, inita ad unum idemque delictum 
communibus viribus perpetrandum, cum promissione mutui adjutorii.-

2) »A Coniuratione distinguere solemus Bandam, seu societatem 
delinquendi plurium non ad certum et determinatum delictum, sed ad 
plura incerta, et indeterminata, adeoque ad genera delictorum perpe- 
tr and a con tl a tam. «
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ezen fajának ellentéte a »concursus remotus« a távoli részesség, 
mely már a bűntett elkövetéséhez nem okvetetlenűl szükséges. 
Kiemeli azután írónk, hogy mind a bűntett előtti, mind a bűn
tett alatti segély lehet vagy értelmi (auxilium intellectuale 
seu morale) vagy anyagi (auxilium physicum). Továbbá különb
séget tesz még írónk a szerint is, a mint a segély az egész 
bűntettre vagy csak annak egy részére van irányozva, és ezen 
az alapon szól átalános (generális) és különös (speciális) bűn
segédről.

Végre azt mondja Vuchetich : minthogy a segély előre 
kötött ügyességből származhatik (auxilium potuit antecedenter 
pacto promitti), vagy pedig véletleuségből : ennek következtében 
meg kell különböztetni a szövetségeseket (socii ex compacto) 
azoktól, a kik csak esetlegesen egyesültek (» accidentali ter 
tales).

Körülbelül ezekben előadtam mindazt, mit Vuchetich a 
részesség és azok fajainak fogalmaira nézve tanított. H átra 
vau a kérdés érdekesebb része, az t. i . , hogy mit jegyzett fel 
Vuchetich a büntethetőségre nézve? Ezen kérdés tárgya
lásának megkezdését a 62. §-ban találjuk.x) Ha többen szövet
keznek valamely bűntett elkövetésére, vagy ha a bűntettek 
nincsenek is egyenkint meghatározva, de ilyenek elkövetésére 
többen egyesültek: íigy valamennyien bűnszerzőkuek tekin
tetnek, de nem esnek mindig ugyanazon beszámítás a lá .2) 
Ugyanazon büntetéssel sújtattak’a physikai bűnszerzők, akár 
az egyiknek cselekménye okozta a bűntettet, akár mindegyik
nek kiilön-külön cselekménye által jött az létre,3) de ha több 
anyagi és erkölcsi bűnszerző részint mint elhatározó, részint 
mint elhatározott vagy mint elhatározó és egyszersmind elha
tározott okok járultak a bűntett elkövetéséhez : ez esetben nem 
büutettettek egyenlő bűutetéssel, hanem a büntetés részessé
gük foka szerint volt alkalmazandó. 4) Átalános szabályul szol-

') A hivatkozott §. czíme : »Imputatio delicti Coaiictorum iu 
poenam.«

2) Ezen átalános szabály következőleg van kifejezve : »Si plures 
existant coauctores ex coniuratione seu ad determinata, seu ad indeter
minata delicta perpetranda iuncti, omnes quidem habentur pro aucto
ribus delicti, sed propterea non eandem semper recipiunt imputationem.«

3)  ...............»plures coauctores physici quomodocunque eorum
concursus spectetur, seu actio singularis cuiuslibet auctoris physici, iam 
pro se delictum consummatum fundet, seu omnes actiones singulares 
complicum simulsumtae delictum consummatum efficiant, omnes aequa
lem recipiunt imputationem.«

4)  .............. »si plures coauctores physici et morales insimul con
currant partim qua Causae determinantes et determinatae, partim qua 
Causae determinatae insimul, in hoc concursu gradus imputationis pas-
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gált az, liogy azok büntetése, kik szövetségben egyesültek, 
nagyobb volt, mint a kik szövetség nélkül működtek közre. *) 
továbbá bogy azok, a kik a tett végrehajtásánál közreműköd
tek, súlyosabban büntetendők, mint a kiknek a tényleges vég
hezvitelben részük nem volt,2) és végre súlyosabb büntetés 
érte azokat is, a kik másokat is csábítottak a szövetségre.a) 
Az értelmi bűnszerzők között (itt Vuchetich az »intellectualis« 
kifejezést használja) az bűntettetik legsúlyosabban, a kinek 
tanácsa döntő volt arra nézve, hogy az anyagi bűnszerző a 
tettet elkövesse.4) Ezek tárgyalása után külön két szakaszt 
szentel Vuchetich azon kérdés vizsgálatának : miképen számí
tandó be a büntetés »mandatum« esetében? A végrehajtott 
bűntett — úgymond írónk — mind a meghagyónak, mind annak, 
kinek a meghagyás adatott, egyenlően számítandó he, mert az 
első felbúj tóttá a másikat, a második pedig a bűntettet végre
hajtotta. De ha a bűntett nem hajtatott végre, vagy a végre
hajtás meg sem kisértetett ; mind a meghagyó, mind az, a 
kinek a meghagyás adatott, büntetendő ; a meghagyó azért, 
hogy a meghagyást adta, az utóbbi pedig azért, hogy azt elfo
gadta.

Sőt a meghagyó még azon esetben is bűntettetett, ha a 
meghagyást visszavonta, és a bűntett ezen visszavonás követ
keztében meg sem kezdetett.

Van azonban — folytatja Vuchetich — több eset, midőn 
a meghagyó és az, kinek a meghagyás adatott, egyenlőtlen 
büntetéssel sújtatnak. Ilyen, ha akár a »mandans« akár a 
»mandatarius« részéről külön súlyosító körülmények forognak 
fönn. Ha az, kinek a meghagyás adatott, a meghagyás korlátáin 
túllép : akkor a meghagyó ezen túllépésért nem vonható fele
lősségre stb. A parancs tekintetében ugyanazon elvek ural
kodnak, mint a »mandatum« esetében. Megjegyzi azonban 
Vuchetich : »dummodo is, cui iussum est, iussis libere obtem
perare potuit. Si enim libertati iussi vincula iniuncta fuere,

sim determinatur ex modo, quo quis ad existentiam delicti producendam 
concurrit, seu ex modo participationis ad delictum« etc.

’) ............... itaque maiorem imputationem subeunt illi, qui se
pacto ad delinquendum univerunt, quam illi, qui absque tali pacto con
currerunt.

2)  ...............»illi, qui in exsecutione facti viribus suis physicis
concurrerunt, maiorem luant poenam ac illi, qui nullam partem in exse
cutione liabuere.

3) Itaque maiorem imputationem subeunt i l l i ..................................
qui alios ad eandem societatem pellexerunt.«

4)  .............. »ex pluribus auctoribus intellectualibus is maiorem
recipit imputationem, cuius consilio effectum est maxime . ut auctor 
physicus ad perpetrandum delictum se determinaret.«
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uti. si iussio cum niiuis, vi ct violentia in nota fuit, iubenti 
factuui plene imputatur, iusso autem, pro ratione liberi arbi
trii, qua iussa exsecutus est«.

Figyelemreméltó, a mit Vuchetich a tanács (consilium) 
beszámítására nézve tan ít.a) Mindenekelőtt — úgymond azt 
kell tudni, hogy a tanács a bűntett eredetének közvetett okát 
képezi-e vagy kevesebbet. Az első esetben mind a tanácsot adó, 
mind a tanácsot elfogadó bűnszerzők, de a tanácsadó enyhébb 
büntetéssel sújtandó, mint az elfogadó, mert ez szabad akarattal 
és saját hasznára követte el a bűntettet. A második esetben 
pedig, azaz : midőn a tauács nem képezi a bűntett eredetének 
okát, akkor a tanácsot adó nem bűnszerző »ratio enim suffi
ciens — mondja szóról szóra iróuk — originis delicti non in 
ipso sed iu delinquente reperitur, adeoque spectatur qua socius 
i n tellectualis criminis «.

Atalában pedig a tauács beszámítására nézve Írónk a 
következő nyilatkozatot teszi : Ceterum imputatio dati Consilii 
aestimatur semper ex natura ipsius Consilii, quo nempe illud 
plus aut miuus motivorum ad delinquendum in se continuit, 
quo magis minusve liberum arbitrium agentis iu agendo 
restrinxit, quo denique maior aut minor erat auctoritas Con
silium dantis aut accipientis, eo etiam magis, aut minus deli
ctum iu poenam imputatur.«

Ugyanezeu okokból az egyszerű tanács (consilium sim
plex) kisebb beszámítás alá esik, miut a különös tanács (consi
lium speciale).

A mi pedig a »socius«-nak büntethetőségét illeti, arra 
nézve Vuchetich a következő átalános szabályt állítja fel . . . 
. . . . »socio delicti factum plene imputari non potest, quem
admodum auctori delicti : quia socius non est causa necessaria 
existentiae facti etc.«

A részletes szabályok pedig a következők: 1. a bűntett 
végrehajtása előtt nyújtott physikai segély súlyosabb beszámí
tás alá esik, mint az értelmi segély. 2. a tett alatti segély súlyo
sabban büntetendő, ha azt a »socius principalis« nyújtja, mint 
ha az a »minus principalis «-tói származik, 3. a szövetséges 
által nyújtott segély mindig súlyosabban büntetendő, mint a 
szövetség nélküli segély.

Végre a bűntett elkövetése után nyújtott segély, ha ez 
már előre a szövetségesek között kiköttetett, szigorúbban bün
tetendő, mint a tiszta »fautor delicti.«

Körülbelül ezzel kimerítettem mindazt, mit Vuchetich 
»Institutiones Juris Criminalis hungarici« czímű művében a

q L. 6ti. §. »Imputatio delicti in poenam ex Consilio,«



122 A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETE.

részességre nézve találhatni. Ez annál fontosabb — mert 
ismétlem, hogy Vuchetich a magyar gyakorlatot és nem saját 
elvont tételeit jegyezte föl munkájában. Kétségen kivtil ezek 
voltak azon irányeszmék, melyekből a büntetőtörvény életbe 
lépte előtti legújabb gyakorlat fejlődött, mely azok nagy részét 
hűen meg is őrizte, nagy részét pedig, mint tévedésen alapu
lókat, mellőzte.a)

Szükségesnek tartom röviden azon álláspontot is megis
mertetni, melyet kérdésünkre nézve a tudós pozsonyi jogtanár : 
Szlemenics P á l2) jegyzett fel. Ennek különösen azért tulajdo
nítok fontosságot, mert Szlemenics könyve sokáig az egyedüli 
kézikönyvét képezte a jogászságnak, s így kétségen kivűl az 
abból merítő ügyvédi és bírói karra gyakorolt hatásánál fogva 
mély nyomokat hagyott az a iudicaturában is.

Szlemenics munkájának XXIV-dik §-ában »Notio et 
diversitas Auctoris delicti« czím alatt foglalkozik a bűnszer
zőség kérdésével, és nem kevesebb, mint háromféle u. in. tág, 
szoros, és legszorosb értelemben magyarázza a bűnszerző 
fogalmát.

Tág értelemben — úgymond — bünszerző mindaz, a ki 
a bűntett létrehozásához szabad akaratú cselekményével hozzá
járul. Ezen értelemben minden bűntárs egyúttal bűnszerző 
is. Szoros értelemben vett bűnszerző az »cui delictum imme
diatum actionis objectum est« — és ezzel ellentétben áll a

3) Az 1791 — 1827-ig terjedő időszakot Szalay László következőleg 
jellemzi : 1791-től 1827-ig tehát nem a legörvendetesehb haladást tapasz
taljuk. A tespedésnek s mondhatni a retrograd mozgalomnak oka nem 
csekély mértékben az összes jogirodalom példátlan lelketlenségében is 
keresendő. Ha meggondoljuk, miszerint a Grusztermannféle közjogi ár
mánykodások. melyeknél lehetetlen, hogy eszünkbe ne jőjön a rómaiak
nak szerződéseknél használtatni szokott sacramentalis formulájuk : »at>- 
sit dolus malus et iurisconsultus« évekig csak remegő bámészkodást és 
jajveszéklést idéztek elő, nem visszaforlást, nem czáfolatot, — pedig 
hogy ilyés, akkori sajtóviszonyaink között is lehetséges volt, az a ráfogá- 
sok egyik pontját, tiz évvel utóbb megczáföló : »disquisitio historica de 
modo consequendi summum imperium in Hungária« czimű munkából 
világos ; — ha ezt meggondoljuk, mondom, természetesnek fogjuk ta
lálni, hogy a büntetőjog irodalma 1825. tájban Husztynál csak alig-alig 
haladott előbbre.« (Publicistái dolgozatok II. kötet 18. lap.)

Szalay ugyanitt nagy elismeréssel szól Fabriczy működéséről : 
Vannak, kiknek liirök, nevük nagyobb mint érdemeik, s vannak ismét 

mások, kik nagyobb dicsőségre méltók, mint a mennyi nekik jutott vala. 
— Fabriczy ez utóbbiak közé tartozik. »Mindenesetre Fabriczynek 
»Elementa juris crim. hung.« czimű műve, mely 1819-ben jelent meg, az 
akkori tudományos elvek színvonalán áll, de Vuchetichuek ugyanazon 
évben megjelent munkája mindig nagyobb hatással volt jogéletünkre, 
mint Fabriczynek könyve.

2) Elementa Juris Hungarici Criminalis. Interpret. Paulo Szle
menics etc. 55 —59. lapokon.
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szorosb értelemben vett »socius delicti« — »qui pro imme
diato actionis suae objecto non ipsum delictum, verum promo
tionem activitatis auctoris delicti habet.«

A bűnszerzők, ha többen vannak együtt, a »coauctor« 
neve alá foglaltatnak, és ezek vagy szövetségesek, vagy eset
leg működnek közre a bűntett létrehozásán. Továbbá a közre
működés mérvéhez képest fő, mellékes, vagy egyenlő bűnszer
zők (............ principales, secundarios, et aequales), a közremű
ködés minősége szempontjából pedig közvetlen anyagi bűn- 
szerzők, kik saját erejűkből hajtják végre a tettet, és közvetett 
értelmi bűnszerzők, kik mást valamely bűntett elkövetésére 
felbujtanak.

A reábirás módjai közűi hármat említ fel Szlemenics 
u. m. a meghagyást, parancsot és tanácsot.

A »socius« vagy bűntárs fogalmát ugyanazon osztályokra 
találjuk felosztva, melyeket Vuchetichnél találtunk. Felsorolja 
Szlemenics a megelőző és együttes, a szövetséges, és nem 
szövetséges, a fő és mellékes, a positiv és negativ, az értelmi 
és physikai, az általános és különös bűntárst (socius delicti). 
Es ezek után következőleg határozza meg a szorosb értelem
ben vett bűnszerzőt: »Sensu demum strictissimo ac proprio 
Auctor delicti ille est, cujus actio libera rationem sufficientem 
existentiae delicti in se continet ita, ut ea posita delicti exi- 
stentia jam intelligatur.«

Ebből következik, hogy tulajdonképeu a meghagyó, 
parancsoló, és tanácsadó sem tekinthető szorosb értelemben 
vett bűnszerzőnek.

A büntethetőségre nézve ugyanazon elveket hirdeti Szle
menics is, mint Vuchetich. Atalában az egész műben a Vuche
tich »Institutiones iuris Criminalis Hungarici« czimű munká
jának nyomaira akadunk. Tulajdonképen pedig az akkor élő 
magyar gyakorlat elvei voltak azok.

A magyar gyakorlat képe tehát főbb vonásokban az volt, 
hogy nen*csak a tettes, de a felbujtó és bűnsegéd is bűntette
tett, és hogy a magyar indicatura különbséget tudott tenni 
valamint ezen fogalmak, úgy a segély és a »fautoratus» kö
zött is.

Tökéletesen igaza van a magyar büntetőtörvény előké
szítőjének, midőn a mai szempontból tekintve joggyakorlatunk
nak fentebb kiemelt szabályait,következőleg nyilatkozik; »azok 
a helyes és a téves tanok vegyiiletét mutatják föl ; de a tévedések 
daczára is átalában helyesebbek, mint azok, melyeket akár az 
1791-diki. akár az 1810-ik évi franczia »code pénal« állapí
tott meg, s melyek az 1851. évi porosz és az- 1852. évi ausz
triai büntetőtörvényekben is foglaltatnak.« Minden chauvinis-
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mus nélkül állíthatta ezt a törvényjavaslat készítője, mert a 
magyar gyakorlat nemcsak elméletileg, hanem a beszámításra 
nézve nagy borderével bíró különbséget tudott tenni a részes
ség elsőrendű és másodrendű tényezői között. Határvonalat 
tudott vonni a bűnszerzők és segédek között.

És mit tett a franczia code pénal?
Némely kivételt mellőzve, a bűnszerzők és segédek között 

nem tett a büntetés tekintetében semmi különbséget, s ez által 
a legkirívóbb igazságtalanságot ruházta fel a törvény erejével.

Természetes, hogy az eredménytelen, sőt a visszavont 
meghagyásra vonatkozó rendelkezéseket nagy tévedéseknek 
tartjuk. J)e ezen tévedéseket megtaláljuk csaknem egész Német
országban, és mind a törvényhozások, mind az elméleti Írók a 
nem sikerült felhajtást büntetendőnek tartották. Az előkészü
leti és elkövetési cselekmények elméletének kellett előbb meg
tisztulni: és csak ezen elmélet szemüvegén keresztül látták 
tisztán, hogy nem sikerűit felbujtás még távol áll a kísérlet 
határától, és így annak a büntethetőség területén nincs helye. 
Ezen tévedés tehát nem a magyar gyakorlat, hanem az egész 
doctrina tévedése volt.

Különös figyelemre méltó a kérdésünkre vonatkozó hazai 
jogfelfogás visszatükrözése szempontjából azon három javaslat 
is, melyeknek egyikét az 1791-diki, a másikát az 1827-diki és 
harmadikét az 1840-diki országgyűlési választmányok készí
tették.

Az 1791-diki javaslat — Codex de delictis eorumque 
poenis pro tribunalibus Itegui huugariae Parti unique eidem 
adnexarum per regnicolarem iuridicam deputationem elabora
tus. Pestini, 1807. — messze túlszárnyalja mind közjogi szem
pontból, mind rendszer tekintetében az 1827-diki javaslatot. A 
tizennyolezadik század philosoph iránya, II. József korának 
felvilágosodottságát tükrözik vissza e javaslatban ; »József dicső 
törekvései tehát — igy szól e munkálatról Szalaynk — és az 
1790. körüli világeseményeknek visszhangja — ezek szolgál
tak főtényezőkül arra is, mi az 1791-diki országgyűlésnek fo
lyadéka volt s ilyes vala, bármi homoeopathiai adagban is — 
mert a munka nem mindjárt az országgyűlés után jelent meg 
— az említett választmányi munkálat.« Mindenesetre dicsére
tére válik a javaslat szerzőinek, hogy általános elvekre emel
kedtek és igy tárgyunkra nézve is a »Principia« hatodik pont- 
iában (az általános elvek összesen 23 pontban tárgyaltatnak. 
4 —10. lap) a következő rendelkezést találjuk:

»6. to. : Neque actiones alienae imputari poterunt, nisi 
in quantum concursus ad easdem probaretur. Ac tum etiam 
distinctio inter Socios, Complices et Conscios observabitur. So-



A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETE. 125

cii equali, Complices et Conscii gradui culpae, aut malitiae 
proportionata poena punientur ; atque inde sequitur : apud 
Complices, Reflexionem non solum ad principale Delictum ha
bendam semper esse, sed saepe apud principalem Delinquen
tem malitiam, apud Complices autem culpam tantummodo 
subversari, adeoque in Delictis, in quibus de natura eorundem 
culpa esse nequit, gradus culpae de Complicibus tantummodo 
intelligendos venire. Si quis tamen ut Delicti author semet a 
caeteris distinxerit, aut authoritate, aliisque modis ad delin
quendum quospiam induxerit, graviori quam reliqui poenae 
subjicietur.

Qui alterius opera ad delinquendum utitur, ejusdem in 
genere,, ac Delinquens ipsémét poenae reus erit.

Qui vero potu, aut alia quacunque ratione ad Delictum 
aliquod alterum pellexerit, de omnibus delicti consequentiis 
respondebit.

Quodsi plures perpetrandorum plurium Delictorum causa 
societatem iniverint, licet quidem incuratus ad unicum saltem 
delictum effective concurrisset, attamen de reliquis etiam, 
quamdiu in societate perseverasse probatus fuerit, respondere 
obligabitur.

Tum demum receptatores pari cum principalibus Delin
quentibus poena adficientur, dum ante delictum de iis aut re
bus e delicto quaesitis occultandis, inter delinquentem et Re
ceptatorem conventum fuerit.«

Ezen általános kijelentésből látjuk, bogy nem vala
mennyi bűntárs bűntettetett egyenlően, hanem az »author« és 
a socius« közötti különbség ezen szempontból is kidomborodik. 
De nemcsak ezen elvi kijelentést találjuk az 1791-diki javas
latban, hanem az egyes büntetendő cselekményeknél is több 
helyütt külön intézkedik a javaslat a » complicitas « -ról, de ter
mészetesen nem tud még a »complicitas« és »connexitas« kö
zötti határvonal fölismerésének színvonalára emelkedni.

így a II-odik rész 9-dik czikkében. mely a bűntettesek 
elrejtéséről (De occultatione Delinquentium) szól, olvassuk :
4. §. : »Ceterum delicti huius gravitas a gravitate potissimum 
delicti, quod occultatus Delinquens commisit, si Delictum ipsi 
cognitum fuisse probabitur, metienda erit. Eapropter, quam
vis occultator Delinquentis nullum alium ad delicti perpetra
tionem influxum habuerit, semper tamen ut complex eiusdem 
tractabitur, ac Delicto, quod occultatori cognitum erat, pro
portionata poena, juxta gradus Culpae vel Malitiae punietur; 
exceptis tamen iis, qui juxta Codicis istius Partis l.m ae Art. 
1-mum neque ad denunciationem obligantur.«

Itt a connexitas teljesen össze van zavarva a részességgel.



126 A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETE.

A részességre vonatkozó intézkedéseket találunk még a 
19-dik czikkben (De homicidio), melyben az »author« és a 
»complices« büntethetőségének különbsége elég határozottan 
van a többi között a d) pontban kifejezve : »ITt quis pro Ho
micida censeri possit, debuit Mortis solus, aut in societate al
terius Autor esse, secus tantummodo pro Complice reputabi
tur, adeoque mitius principali Delinquente punietur.«

A többi pontok is nagyrészt a részesség körét érintik. 
Különösen az e) pont a »mandans «-ról intézkedik: »Mandanti 
caedes imputari haud potest, si Mandatarius verberationem aut 
etiam vulnerationem in commissis habens, datam sibi commis
sionem excesserit, necemque altevi intulerit. . .  A //) pont azon 
esetről intézkedik, midőn többek közreműködése okozza az ülést, 
mely esetben a »Caedis Autor« kikutatása vau előtérbe állítva, 
mi ha nem sikerülne, »homicidii dolosi poena locum non Im
iiét; sed omnes tanquam Homicidii culposi rei considera
buntur.«

Ugyancsak a részességre vonatkozó intézkedést találunk 
a XX I-dik czikkben : »De infanticidio.« Ennek 5. §-a igy szól : 
Complex autem delicti istius erit omnis, quicunque, sive ad 
graviditatem, sive partum tegendum, consilio, aut opera con
currit, aut qualemcunque causam praebuit : ut Infanticidium 
perpetraretur. Qudsi autem Impraegnationis Autor, aut vero 
Parentes Infanticidae eandem ad perpetrandum Facinus ani
maverint, aut plane ad ipsum Infanticidii actum concurrerint, 
graviori semper extraneis et pro circumstantiarum diversitate 
»aequali etiam cum Infanticida poenae subjicientur.«

6. §. Poena demum a proportione Culpae vel Malitiae ex 
omnibus Facti circumstantiis eruenda, reflexe ad Articulum de 
Homicidiis dictabitur.«

A fölbujtóra vQnatkozó több rendelkezést találunk a bér
gyilkosságról szóló czikkben (Articulus X X IV . De Assassi- 
nio). A 2. §. c) pontjában a fölbujtási módokra bukkanunk 
interim quicunque blanditiis, pollicitationibus, minis, aut qua
cunque ratione alia quemdam ad tertium aliquem interficien
dum permovere studet, Delicti istius Reum se facit . . . . 
Ugyancsak a részességre vonatkozik a XX V. czikk (De In 
toxicatione) 2. §-a: »Venenum suppeditantes, aut qualiter- 
cuuque coopérantes, ut Delicti istius Complices considerantur, 
circa quos peculiariter dispiciendum erit : an scienter ad per
dendum alium vel vero ex inscitia, inconsiderantia, aut negli
gentia venenum subministraverint.«

Az eddigi idézetek is eléggé tanúsítják, hogy javasla
tunk az akkori felfogáshoz képest inkább az egyes büntetendő 
cselekményeknél merítette ki a részesség szabályait, mert az
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általános elvi kijelentés nem is volt oly átható, hogy mellőzhe
tők lettek volna az egyes cselekményeknél a különleges in
tézkedések.

A mi az 1827-diki javaslatot illeti,x) ennek a részes
ségre vonatkozó részére is ráillik az, a mi az egészet jellemzi. 
Ez pedig abból áll, hogy az 1803-diki ausztriai törvénykönyv 
volt az, mely felé a »subdeputatio regnicolaris iuridica« érde
mes tagjai tekintetüket fordították.

»Nézetünk szerint — úgymond Szalay László — az 
1827-diki országos választmány munkálatának főhibája ab
ban állott, hogy annak szerzői az 1803-diki ausztriai 
törvénykönyvet.............. a magyar szokásos jogból kelet
kezett rendelkezésekkel amalgamázhatónak vélték.« Tár
gyunkra nézve meg kell említenem azon javaslatot, mit az or
gazda, bűnpártoló és bűntárs közötti különbségre nézve tesz az 
albizottság : 8. czikk 3. §. : »Differt igitur Fautor et Occulta
tor Delinquentis, a socio Criminis per id, quod hic vel ante 
actum vel in ipso actu delicti consilio suo, aut opera auxilium 
ad existentiam delicti praestiterit ; Fautor e contra et occulta
tor nullam in Consummatione Criminis partem habens in 
occultando duntaxat delicto, ejusque auctore se occupat et 
hac protectione compensationem damni vel difficiliorem, vel 
plane impossibilem reddit, ac propterea

§-phus 4-tus (1791-diki javaslatra vonatkozik) uti in 
articulo §-pkus 3-tius sed post voces »ut in Loco ejusdem« in
seratur »Fautor« et reliquum manet.

Tüzetesebb meghatározásra találunk a következőkben : 
»Complex vel socius ille est, qui vel ante actum vel in ipso actu
seu consilio seu opera ad patrandum Delictum concurrit.........
In casu Complicitatis praeter generales Articulo 9-no Partis 
I-mae recensitas Imputationis regulas, specialiter eo reflecten
dum est, an quippe Concursus ad existentiam Delicti ita ne
cessarius fuerit, ut citra Complicis cooperationem Delictum 
nec patrari potuisset, vel saltem consummationem in parte fa- 
cilitaverit . . . . . .  Cum singuli hoc Codice designati Criminis
vel Delicti poena determinata habeatur, hanc Complices 
quoque a qualitate Concursus et praestiti auxilii subeundam 
habeunt, 2) Már egészen más eszmevilág az, a mi az 1843-diki 
javaslatunkból int felénk.

q Codex de Delictis eorumque Poenis pro Tribunalibus Regni 
Hungáriáé Partiumque eidem adnexarum per Sub-Deputationem Regni- 
colarem Juridicam redactus. Budae Typis Regiae Scientiarum Universi
tatis Hungaricae 1829.

2) Conspectus eorum Paragraph orum, qui in serie codicis Crimina
lis per Subdeputationem Juridicam, ductu Inviationis, eidem e plena



Tárgyunkkal az 5-dik fejezet foglalkozik »A bűnszer
zőről, felbujtóról, bűnszövetségről és bűnsegédekről« czim alatt.

A »bűnszerző« elnevezés a Feuerbach, Berner, stb. te
kintélyek, de az akkori német büntetőtörvények hatása alatt is 
elfogadtatott az 1843-diki javaslatban is, és a fejezet azzal 
kezdődik, hogy »bűnszerzőnek nemcsak az tekintetik, a ki a 
bűntettet elkövette, hanem az is, a ki mást annak elkövetésére 
felbujtott.« (50. §.) A felbujtónak fogalmát az 51. § . hatá
rozza meg és az 52 és 53. §§-ban kimondatik. hogy a felbujtó 
a tettessel egyenlően büntetendő. Az 5, G. §-ban2) szintén 
az akkori uralkodó elmélethez képest ott találjuk a nem sike
rült felhajtás büntethetőségét, de már a Vuchetich-féle fölfo
gást, mely szerint a meghagyó még akkor is büntethetett, ha 
visszavonta meghagyását és semmi eredmény sem következett 
be, teljesen elejti a javaslat 58. §-a.ö)

Az 1843-diki javaslat sem volt képes az akkor divatos 
és uralkodó complott-elmélettől szabadulni és GO. §-ában4)
Regnicolari in Systematicis deputatione datae, novius proponuntur. (P. 
II. Art. YI-us 4., 5. és 6. §§.)

3) 51. §. »Felbujtónak pedig az tekintetik, a ki valamely bűntett
nek elkövetésére :

a) Szóval vagy Írásban mást világosan és egyenesen felszólított 
és reá vett ;

h) Bérrel vagy jutalom-igére tével mást arra elcsábított ;
c) Erőszakkal vagy fenyegetéssel mást arra kényszerített ;
d) Valamely tőle függő egyénnek azt világosan parancsolta.«
2) 56. §. »Midőn a felbujtó mást, valamely bűntettnek elkövetésére 

az 51. §. a) vagy b) vagy d) pontja szerint reá vett vagy csábított, vagy 
azt másnak parancsolta, ha azon bűntett olynemü volt, melynél a kisér- 
letre is büntetést rendel a törvény, még akkor is kísérletért büntettetik 
a felbujtó, ha az, a kit felbujtott, azon bűntettre még kísérletet sem kö
vetett el, de ilyenkor büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek az első 
esetben csak egy tizedrészéig, a második esetben egy hatodrészéig, a har
madikban pedig csak eg.y nyolczadrészéig terjedhet.«

3) 58. §. : »Ha a felbujtó, még mielőtt a bűntett elkezdetett volna, 
megbízását, Ígéretét, felszólítását, fenyegetését vagy parancsát vissza
vette, s egyszersmind a bűntettnek meggátlására mindent, a mi tehet
ségében állott, elkövetett, sőt az nem sikerülvén, a végett az illető 
elöljáróságot is még elég korán felszólította, hogy az a bűntettet meg
akadályozhassa —• büntettetni nem fog, habár az elöljáróságnak hanyag
sága miatt, vagy más valamely véletlenül közbejött körülmény miatt, a 
bűntettnek elkövetése meg nem gátoltatott is.«

4) 60. §. : »Midőn többen valamely közösen czélbavett bűntettnek 
egymás segítségével leendő végbevitelére, előre határozottan összeszö
vetkeznek, ha a czélbavett bűntett csakugyan bevégeztetett, mindenik 
szövetkező, ki a szövetkezésnek következtében a bűntettnek elkövetése 
előtt, vagy alatt, vagy után arra együtt munkálódott, vagy pedig az ál
tal, hogy a véghezvitelnél szándékosan megjelent, készségét az együtt- 
munkálásra megmutatta, mint bűnszerző azon büntetés alá esik, melyet, 
azon bűntettre rendel a törvény, s minél nagyobb volt befolyása a szö
vetkezettek elhatározására, minél több részt vett a bűntettnek elköveté
sében, a beszámítás reá nézve annál súlyosabb leend.«

A RÉSZESSÉG TÖRTÉNETP..
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ott találjuk a szövetség fogalmi meghatározását, látjuk, hogy 
valamennyi szövetséges bűnszerző, valamennyi azon büntetés 
alá esik, melyet a czélbavett bűntettre rendel a törvény. De a 
beszámítás még sem egyenlő. A közreműködés mennyisége, a 
büntetés kiszabásánál figyelembe veendő.

A 64. §. szerint akkor is büntettetett a szövetség, ba a 
szövetkezők szándékán kívül közbejött ok vagy akadály miatt 
a bűnszövetség meg lett büntetve — de a 65. §. szerint bün
tetlenek maradnak a szövetkezők, ba a czélbavett bűntettnek 
elkövetésétől, még mielőtt az megkezdetett, önként elállván, 
szövetkezésüket megszüntették.

A 68. §-ban J) meghatároztatik a bűnsegéd fogalma és a 
69. §-ban átalában az elősegítés mérvétől függ a büntetés 
mennyisége, de a büntetés mindig kisebb leeud, mintha a bűn
tettet maga követte volna el. De már a 70. §-ban a Feuer- 
bach-féle fősegédre bukkanunk, mert e szerint, ha a bűnsegéd 
olynemü segítséggel járult a bűntettnek elkövetéséhez, mely 
nélkül a bűntett a fönforgó körülmények között nem követ- 
tethetett volna el : úgy az a bűntettre rendelt büntetésnek 
egész súlyával is büntettethetik.

így tehát az 1843-adiki javaslat szerint nemcsak a bűn
szerzők (tettes és felbujtók), de a bűnsegéd is esetleg a bűn
tettre szabott büntetés legsúlyosabb mértékével voltak büntet
hetők.

A fejezetben foglalt két utolsó szakasz (71., 72. §§.) az 
elkövetett bűntett fel nem jelentésének büntetéséről intézke
dik. Ez is egyike volt azon kor általános tévedéseinek, melye
ket az akkori német particularis törvényhozásokban is fölta
lálunk. Mintha a bűntett elkövetése után is válhatna valaki 
részessé. Egészen más az, ba valaki bizonyos előmozdító tevé
kenységet előre megígért — az ilyen lehet részes az Ígéret 
alapján, mely szintén egyik tényezője volt vagy lehetett a bűn
tett elkövetésének, de ha valaki a bűntett elkövetése után ily 
előzetes ígéret nélkül tesz vagy nem tesz valamit az elkövetett 
bűntett érdekében, az már nem részese a bűntettnek, mert an
nak létrehozására a legcsekélyebb befolyással sem volt.2)

') 68. §. : »A ki másnak valamely bűntettét akár az elkövetés 
előtti, vagy alatti szándékos együttmunkálással, akár az elkövetés előtti 
vagy alatti vagy utáni segítségnek előre kijelentett egyenes megigérésé- 
vel, akár valamely szándékosan a bűntett elkövetésére irányzott tanács
osai vagy biztatással, ismerve a tettesnek bűnös eltökélését, előmozdítja, 
bűnsegédnek tekintetik.«

2) Hazánk törvényei a feljelentést kifejezetten csak a felségárulás 
(pártütés) vagy felségsértés és az istenkáromlás bűntetteire nézve ren
delik.

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 9
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íme, ezek képezték az 1843-diki javaslat elveit, melyek 
alapján a részesség szabályoztatott. Sok helyes elv vegyüléke 
a helytelennel. Hogy nemcsak a bűntett tettesei, hanem a ré
szesek is büntetendők ; hogy a tettes és a felbujtó ugyanazon 
büntetés alá esnek ; hogy a segédek büntetése átalában eny
hébb, mint a felbujtóké és tetteseké ; hogy az »excessus man
dati« nem terheli a felbujtót ; hogy a személyes viszonyokból 
származó súlyosító vagy enyhítő körülmények csupán annak 
számíttatnak be, a kinél fönforognak : mind olyan elvek, me
lyek a mai elmélet színvonalán állanak, s a mai törvényhozások 
által is törvénybe 'foglaltatnak. Maga az új büntetőtörvény elő

nyén Szent István II- könyvének 51-edik fejezete : »Si quis in 
Eegem, aut Regnum conspiraverit : refugium nullum habeat ad Ecclesiam.

§. 1. Si quis contra Regis salutem aut dignitatem, quolibet modo 
aliquid conspiraverit, aut conspirare aliquid lentaverit, seu tentanti scien
ter consenserit : anathematisetur, et omnium fidelium communione 
privetur.

§. 2. Yel si quis hujusmodi audacem noverit, et probare valens 
non judicaverit ; praedictae subjaceat dlamnationi.«

Ugyanezen intézkedés szóról-szóra benfoglaltatik Kálmán ki
rály egyik törvényében is (II. könyv 6. fejezet.)

Továbbá I. Ferdinánd alatt hozatott az 1563 : 42-edik czikk, mely 
igy szól : »Et quoniam his proximis annis, exortae sunt horrendae in 
Deum, et Sacrosancta ejus Sacramenta blasphemiae, quibus plerique ma
ledicendo uti consueverunt.

§. I. Certumque est, vel his solum, justam in Nos Dei iram pro
vocari.

§. 2. Statutum est; ut tales, qui scilicet in Creatorem Deum, in 
Baptismum, et animam, ac aliis similibus modis maledixerint, ab au
dientibus blasphemiam, coram suis Judicibus accusentur ; et habita pro
batione, prima vice publice caedantur.

§. 3. Si vero blasphemiam, altera, et tertia vice repetierint ; altera 
quidem, baculis pulsentur ; tertia vero, non minus, quam homicidae 
ipsi, vel alii malefactores, puniantur.

§. 4. Audientes ‘vero blasphemari et non accusantes, puniantur 
exactione trium marcarum.«

Az 1715: 7. tcz. »De casibus criminis laesae majestatis« szintén 
kifejezetten rendeli a följelentést.

Dr. Panier Tivadar e kérdésre nézve tankönyvében (149. §.) igy 
szól : »A már elkövetett bűntett följelentésére általános kötelezettség- 
nem létezvén, annak mulasztása csak azon esetekben büntethető, ha az 
ilyen köteleztetés bizonyos bűntettekre nézve törvényesen megállapíttat
nék, vagy az illető hivatalos viszonyzatából következnék............Nem
hiányoznak mindazáltal példák — úgymond — hogy törvényszékeink e 
kötelességet, a körülményekhez képest, más súlyosabb beszámításu bűn
tettekre is kiterjesztették.« Ennek igazolására hivatkozik Pauler a kir. 
táblának Buzder Lantos Antalra vonatkozó ítéletére (1861. decz. 20., 
828. sz.), mélynélfogva Hatvani László és többek rablási bűnügyében a 
nevezett Lantos Antalnak bűnül felrovatott, hogy a rablás előtt az el
ítéltekkel — közel a tett helyén — együtt lévén, »sem azt megakadá
lyozni nem igyekezett, sem utóbb azt fel nem fedezte (Törv. Csarnok 
1862., 24. sz.)
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készítője elismeri, bogy az említett főelvek tekintetében az ő 
műve is megegyez az 1843-diki javaslattal.

De természetesen több oly elv is jutott az említett javas
latban érvényre, melyek azon korban a Feuerbach, Zachariä 
stb. nagy tekintélyek hatása alatt divatossá váltak, de a mai 
tudomány kritikáját már ki nem állják. Ilyen a nem sikerült fel
hajtás büntethetősége, a szövetségnek — mint a részesség kü
lön alakjának — fölkarolása stb., melyeket legújabb keletű 
büntető törvénykönyv már nem ismer, és természetesen az új 
magyar büntetőtörvénykönyv is mellőz.

Ugyancsak hivatkozás történik a Hétszemélyes táblának 1863. 
szept. 9-én Kúria György és többek apagyilkossági és más bűnügyeikben 
hozott Ítéletére, mely Kozmetz Jánost és Vaták Mihályt, mivel az elüt
tök tudva levő) .merényletet annak feljelentése által meg nem akadályoz
tatták, bűnösöknek, és az elsőre nézve azon körülményt, hogy az által 
saját atyját, mint bűntárst, veszélybe döntötte volna, csak enyhítő oknak 
találta.

Továbbá a kir. tábla 1862. decz. 4-én 1140. sz. alatt Zvibák Mi
hály- és társának bűnügyében hozott ítélete, Rozenbaum Sándort, mivel 
ez a gyanús dolog mibenlétéről tudomást szerzett, és azt az illetékes ha
tóságnál föl nem jelentette, ezen feljelentés elmulasztásánál fogva vét
kesnek találta s figyelemmel eddigi jóviseletére, nyolcz napi fogságra 
Ítélte (Törv. Csarn. 1866., 16. sz.)

Ugyancsak a kir. tábla 1862. decz. 3-án 2397. sz. alatt Turkuy 
András és társai bűnügyében Berkes Jánost azon mulasztásáért, hogy a 
tudomására esett bűntényt fel nem jelentette, 6 havi börtönbüntetésben 
marasztalta.

Mindezen ítéletekből látjuk, hogy a hazai gyakorlat nem ragasz
kodott azon elvhez, hogy a föl nem jelentést csak akkor büntette volna, 
midőn ezt a törvények különösen rendelik.

És itt a magyar gyakorlat messzebb ment, mint az osztrák törvé
nyek alatti gyakorlat, mert az osztrák büntetőtörvény szerint a felség- 
árulás, kémkedés és áltoborzás bűntetténél az elmulasztott feljelentés 
(215. §.) ugyan részességet állapít meg, de egyéb esetekben az nem te
kinthető büntetendő cselekménynek, miután az osztrák bűnt. T. 71. §-a 
bűntettek és vétségek följelentésére csak a közhatóságokat és a hivata
lokat kötelezi.

Egyébiránt még az ötvenes években Francziaországban is részes
séget látott több ítélet abban, ha valaki a följelentést elmulasztotta, da
czára annak, hogy az 1832-diki ápril 28-iki törvény megszüntette az 
1810-diki code 103. és következő §§-aiban foglalt azon intézkedéseket, 
melyek szerint a bűntett föl nem jelentése, illetve meg nem akadályo
zása — delictum sui generist-t képezett.

Még a tankönyvekben is idézik a semmitőszéknek 1852. évi de- 
czember 16-iki határozatát, mely szerint kimondatott, hogy az, a ki meg 
nem akadályozott egy bűntettet, mit megakadályozhatott volna, nem ré
szes — »Un arrêt de la cour de cassation (16. décembre 1852«) a parfai
tement reconnu« — irja Lefort a »Cours Elémentaire de Droit Criminel« 
czimü tankönyvének 254. lapjain — que celui qui n’ empêche pas un 
crime, qu’il pourrait empêcher n’ est point un complice.« Ebből azt kö
vetkeztetem, hogy ezt 1852-ig nem tartották bizonyosnak a judicatu- 
rában, mert különben a deczember 16-iki semmítőszéki határozatra nem 
helyeznének a franczia büntetőjogászok súlyt.

9*



132 A RÉSZESSÉG TÖRTÉ STETE.

Az 1843-diki javaslat nem emelkedett törvényerőre - 
de ki tagadhatná, hogy a magyar gyakorlatra, melynek főfor- 
rását kölönhen is a »birói holes belátás« képezte, jelentékeny 
befolyással volt. Nem történt •— mert nem is történhetett — 
a javaslat intézkedéseire az egyes Ítéletekben hivatkozás, de 
ha az 1844— 1848-ig terjedő időszakban keletkezett ítéleteket 
áttekintjük, bőven megtaláljuk az 1843-iki javaslat elveit a 
magyar iudicaturában. Annak előnyeit és hátrányait egyaránt 
fölleljük. A szövetség- és a fősegédre, valamint a nem sikerült 
felhajtásra vonatkozó elveket alkalmazásban látjuk csak úgy. 
mint a hogy számos ítéletre találunk, hol az »excessus man
dati« alól teljesen fölmentik a felbujtót és a segédet nem bün
tetik oly szigorúan, mint a tettest vagy felbujtót stb.

A magyar szabadságharcz után a hazai jogforrások 
hosszú időn keresztül szüneteltek. Az osztrák büntetőtörvény
könyv uralkodott, mely a franczia code pénal igazságtalan pa- 
rificaló rendszerének nyomait követte.

A magyar büntetőjog visszaállításakor a legnagyobb za
var uralkodott. Antiqualt törvények, fejlődésében megakadt 
hazai gyakorlat képezték a törvényes jogforrásokat. Tényleg 
azonban az osztrák büntetőtörvény s az addigi gyakorlat nyúj
totta a hazai törvénykezésnek a vezérfonalat. Huszty-ig, Bo- 
dóig, Vuchetichig, de még Szlemenicsig sem mehetett vissza 
a 60-as évek judicaturája ! Antiquitások nem szabályozhatják 
— legalább helyesen nem — a folyton fejlődő jogéletet.

Ily viszonyok között a nemzet valódi hálájára méltó mun
kát teljesített a magyar büntetőjog aristarchusa : Pauler Tiva
dar. midőn »Büntetőjogtan«-át 1864-ben közzétette, mely ata- 
nuló-ifjuságnak épen úgy, mint ügyvédeknek és bíráknak a 
büntetőjog ós törvénykezés szövevényes terén valódi kalauzúl 
szolgált. Nem elégedett meg a büntetőjog kiváló tanára azzal, 
hogy csakis a hazai jogforrásokra szorítkozzék, hanem az ak
kor uralkodó elméletnek elveit ölelte fel és a tudomány akkori 
állásának leglelkiismeretesebb feldolgozását találjuk Pauler 
»Büntetőjogtan«-ában. Nemcsak a német, de a franczia tudó
sok elméleteire is kiterjeszkedik a kiváló tudós, és bár elősza
vában szerényen megjegyzi, hogy »a jogtörténelem és összeha
sonlító jogtan e munka körén túl esnek« '• mindazonáltal 
minden elfogulatlan olvasó meggyőződhetik, hogy lapidaris 
tömörséggel és a nála különös szerencsével kezelt tartalmas 
rövidséggel fel van ölelve a jogtörténelem és összehasonlító jog
tan is. és idézetei oly szabatosak, hogy egyetlenegy sincs, mely
ben csak a legcsekélyebb tévedés is előfordulna. A tankönyv 
jelentőségében napról-napra nyert. Ot év múlva a második, há-
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rom év múlva, a harmadik kiadást értő. A tankönyv jelentősé
gén Panier »Büutetőjogtan«-a messze fölülemelkedett.

A törvényszéki tárgyalási termek visszhangozták a Pan
ier »Bimtetőjogtan«-ában lefektetett elveket. Vádló, védő, biró 
a Panier tekintélyére hivatkozással erősítette álláspontját. A 
mit Frank, Kövi ünnepelt nevei a magyar magánjogokban je
lentettek : azt jelentette Pauler neve a magyar büntetőjog te
rületén. A ki elfogulatlanul ítél, az nem tagadhatja, hogy Pau
ler »Biíntetőjogtan«-a ily jelentőséggel birt. S a ki hazánk 
büntetőjogának történetét fogja megirni : annak, ha igazán 
történetiró akar lenni, egy korszakot kell kapcsolatba hozni 
Pauler Tivadar nevével.

A mai fogalmak szerint már bírálhatjuk Paulernak kér
désünkre vonatkozó tanítását. Följegyezhetjük, hogy ő is a 
»bűnszerző« fogalmát állította fel, hogy a bűnpártolást a ré
szesség keretébe illesztette, hogy a bűntett meg nem akadá
lyozására és fel nem jelentésére a kelleténél nagyobb súlyt lát
szott helyezni, hogy a szövetség tanát nem szállította le saját 
értékére stb. : mindez azonban csakis a mai fogalmak állás
pontjából bir jogosultsággal. A vegytant kivéve, egyetlenegy 
tudomány sem haladt az utolsó évtizedekben annyit, mint a 
büntetőjog. A mit ma leírunk, lehet, hogy a holnap megdönti. 
Természetes tehát, hogy az, a mit Pauler a részességről taní
tott, a mai fogalmak szerint kifogás alá eshetik : de dicsősé
gére szolgál, hogy azon kor legkiválóbb elméleteinek hódolt és 
a »nem sikerült felhajtást« nem hirdette büntetendőnek, 
bár ezt a büntetőjog valódi herosai tanították, és mind a szö
vetségnél, mind a bűnbandánál a leghatározottabban kárhoz
tatta az egyenlő büntethetőség elvét. Oly emelkedett álláspont, 
hogy csak egy hajszál választja el a büntetőjog legújabb vív
mányaitól. melyek Pauler tankönyvének írásakor csak alig 
észrevehető embryoját képezték a tudománynak.

Egy évtizeddel és néhány évvel később jelent meg a ma
gyar büntetőtörvény indokolása. Egy évtizeddel és néhány év
vel előbbre volt a tudomány is, és bízvást elmondhatjuk, hogy 
a magyar büntetőtörvény előkészítője előtt nem maradt isme
retlenül a tudomány mai állásának egyetlen árnyalata sem. A 
tudós igazi komolyságával látott munkájához s fölhasználva a 
müveit nemzetek codificatiójának nagy kincsbányáját, különö
sen a német, franczia, belga, olasz büntetőjogtudomány és legis
latio gazdag tárházából hordta össze az anyagot, melyből a 
magyar törvényhozás hazai jogéletünk örök dicsőségére al
kotta a magyar büntetőtörvényt, és hozta létre a javaslat szer
zője azon jeles tudományos értekezések sorozatát, melyek a 
törvényjavaslat indokainak szánva, e feladat körén túl hivatva
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lettek a hazai büntetőjog művelésének új irányt, új lendü
letet adni, és iudicaturánk színvonalát európai magaslatra 
emelni. Jóval előbb észrevehettük törvénykezésünkön a törvény- 
javaslat indokolásában tartalmi és alaki szabatossággal feldol
gozott tudományos elvek befolyását, mint sem hogy a javaslat
ból törvény lett. A magyar gyakorlat, mely már lépten nyomon 
érezte a saját jogforrásainak elégtelenségét, örömmel fordult 
a magyar büntetőtörrényjavaslat indokaiban feldolgozott elvek 
felé s ott kereste a legszövevényesebb kérdések megoldásának 
kulcsát. Különösen kérdésünknek egy tudományos értekezés 
van szentelve, melyben megtalálhatjuk mindazt, a mi a mai 
tudomány és legislatio vívmányait képezi.

Ki van itt mutatva, hogy a ' »bűnszerző« elnevezés hely
telen, zavar és tévedések okozója, ki van mutatva, hogy a »szö
vetség« és »bűnbanda«-féle elméletekre semmi szükség, be van 
bizonyítva, hogy a nem sikerűit felhajtás nem büntethető, he 
van bizonyítva, hogy a bűnpártolásnak vagy orgazdaságnak a 
részességhez semmi köze stb.

Ezen elvek alapján épült fel a törvényjavaslat és emel
kedett törvényerőre. De ennek értelmezése és részletei már 
helyesebben illeszthetők be a kérdés dogmatikai tárgyalásába. 
Ezzel, ha még megemlítem, hogy a részesség tana rendszere
sen Schnierer Aladárnak, már említett jeles monographiájá- 
bau és tankönyveiben *), továbbá Kőrösy Sándor 2), W erner 
Rezső,y) Kautz Gusztáv4) és Illés Károly 5) kiváló büntetőjogi 
Íróink kézikönyveiben vau feldolgozva — áttérhetek a kérdés 
dogmatikai tárgyalására.

HATODIK FEJEZET.

A r é s z e s s é g  f a j a i .
Előttünk áll a részesség története, főbb vonásokban. Lát

tuk — minő haladást tett e tan azon időtől kezdve, midőn 
részesnek tekintették mindazt, a ki bármimódon részt vett, de 
oka épen nem volt a bűntettnek. Láttuk, minél szükebbre vonta

]) A büntetőjog általános tanai. A magyar büntetőtörvény magya
rázata.

2) Bűntetőjogtan. A magyar büntetőjog tankönyve.
3) A magyar büntetőjog általános elvei.
4) A magyar büntetőjog tankönyve.
5) A- bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló magyar bün

tetőtörvények magyarázata.
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az elmélet a részesség körét: annál biztosabb és határozottabb 
körvonalakban tűntek elő a fogalom determináló tényezői. 
Kivált lassankint ounan mindaz, a mi zavarra adott okot, a mi 
összebonyolított, a helyett, hogy felvilágosított volna. A »szö
vetség« és »bűnbanda« sok vitára okot adó elméleteitől, melyek 
nem egyebek, mint a tévedések bosszú lánczolatai. megszaba
dult a részesség taua. A bűntett föl nem jelentésének, és meg 
nem akadályozásának rendőri izű tételei sem háborgatják a 
részesség tanát. A bűnpártolást és orgazdaságot senki sem 
tekinti részességnek. És miképen enyészett el a »concursus 
necessarius« sokat vitatott tana, mely egyike volt a »gomba 
módra felszaporodott meddő dickotomiáknak« — azt is igye
keztünk kimutatni. Ámde reámutattunk arra is, hogy a részes
ség fogalma önmagábau bármely határozott és biztosan fölis
merhető körvonalakban áll is előttünk : egymagában nem elég, 
hogy a többek által létrehozott bűntett igazságos és méltányos 
büntetésének szabályait megállapíthassuk. Mihelyt egy fogalom 
több nemű és különböző jellegű tevékenységet zár magá
ban : ekkor már a büntető igazságszolgáltatás követelmé
nyeinek az oly fogalom egymagában meg nem felelhet. 
Mihelyt különböző súlyú és egészen más természetű cselek
mények vannak egy csoportba helyezve, akkor már a jog és 
igazságszolgáltatás nem bánhatik el a csoporttal, hanem a cso
port körén belül kell vizsgálni, kutatni, és az egyenlő cselek
ményeket a csoporton belül kell osztályokba foglalni. A részes
ség nemében föl kell találni a fajokat. Ezeknek meg kell álla
pítani súlyukat, meg kell állapítani befolyásuk mérvét a 
bűntettre és ezen arányban kell a büntetés igazságos és embe- 
ries mértékét alkalmazni. Valamennyit egy categoriába foglalni 
annyit tesz, mint mégsérteni a humanismus, az észszerűség, 
a jogosság és igazságosság legelemibb követelményeit. Azért, 
hogy többen követték el a bűntettet : nem volt valamenyinek 
egyenlő befolyása arra. Csak annyi büntetés érheti, a mennyi 
befolyása tényleg volt.

»La justice exige — mondja a belga kamarai bizottsági 
jelentés — que chacun d'eux soit puni en raison de la part, 
qü  il a prise à ce crime.«

De vájjon emberi erőnek adatott-e azon feladat teljesít- 
hetése, hogy mindazok részességének mennyiségét és minőségét 
előre megállapíthassa, a kik valamely bűntettet közös akarat
tal és tevékenységgel hajtottak végre ? Vájjon el lehet-e a 
cselekmény erkölcsi és anyagi elemének bonczolásában legki
sebb részletekig menni, vagy pedig egy bizonyos határon túl 
egész világa létezik a részleteknek, melyek az emberi szem 
előtt örökké rejtvék ? A t lehet-e fogni a tevékenység ezernyi és
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ezernyi változatait, melyekben a bűnökben forrongó lélek meg
találja tetterejének alakjait? A külső tevékenység — a tett 
minősége és mennyisége legyen-e azon súly, melyet a mérlegbe1 
kell vetnünk, bogy a bűnös közreműködésének bűuösségi fokát 
megláthassak, vagy a lélek bensejében küzdő akarat-mozza
natnak, a szándéknak, az erkölcsi elemnek van-e azon ereje, 
mely az igazságszolgáltatás mérlegén a mértékmutatót fölemeli 
vagy leszállítja ?

És ha az utóbbi állana : erősebbé lesz-e a szem. ba annak 
nagyobb éles látást tulajdonítunk, mint a mennyivel bir. igaz 
lenne-e a z , hogy mi a lélek bensejében forrongó eszmék a 
vágyak, czélok és érdekek igazságos mérlegelői lehetünk?

Vagy ba az előbbi állana: ka a külső tett volna minden : 
úgy kisebb jelentősége volna-e az oknak az okozatnál, a tettet 
vezérlő akarat-mozzanat csekélyeid) volna-e mint az eredmény, 
az anyagot feldolgozó erkölcsi elem nyomtalanul tünnék-e el 
a test mozdulataiban, az eszközök mechanikai működésében? 
I tt  ismét rövidlátást fognánk a szemre, mely látja a tett lét- 
okát, mely tudja, honnan ered a test mozdulata, a külvilág 
erőinek működése, mely ismeri, hol született a bűnös gondolat, 
hol érlelődött nagyra, ki ültette át másnak leikébe és hogyan 
fogamzott ott meg és tört ki a jog sphaerájába és bolygatta meg 
az állami és társadalmi rend körét. Nem pállhat meg az igaz
ság eszméje a külső tett határai előtt, Á t kell lépnie ezen 
határokat és a mennyire láthat, be kell tekintenie a mozgató 
erők műhelyébe, és kutatni, melyik erő mit eredményezett?

De nem szabad a nehézségek elől visszariadni. Nem sza
bad úgy okoskodni, hogy, mivel a legcsekélyebb szeg a gépnél 
ép oly oka a gép működésének, mint maga a bajtó erő : ennél
fogva az utolsó szeg a hajtó erővel egyenlő tényező ; vagy, hogy 
a szeg a gépszerkezetnek ép oly kiváló része, mint maga a 
tengely, mely körűi az egész forog. Mondom, nem szabad ezen 
okoskodást átvinni az emberi organikus tevékenységek terü
letére. I tt  czéltudatos tevékenység összhatásáról van szó, s 
habár elismerjük, hogy a legkisebb részletekig lehetetlen az 
összhatás okait kikutatnunk s azokat osztályoznunk : de mégis 
minden működés összhatásában visszatükröződik a tényezők 
szerepe, s nevezzük ez osztályokat főoknak vagy mellékokoknak, 
bűnszerzői vagy segédi szándéknak, önálló vagy nem önálló 
bűnös tevékenységnek : ezen osztályozások helyessége vagy 
helytelensége fölött könyvtárakat megtöltő vitatkozásokba 
bocsátkozhatunk — de azon mélyen érzett igazság előtt min
denkinek meg kell hajolni, hogy a közreműködők mindennemű 
tevékenysége, az előidézett eredménynek nem föltétlenül egyen
értékű tényezője. A befolyás aránya lehet egyenlő, de lehet
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különböző is. Es e befolyás arányát meg kell állapítanunk. 
Es nem elégedhetünk meg azzal, hogy az összszerű esetekben 
minden átalános elv nélkül a bírói belátás legyen az egyedüli 
szabályozó, hanem a részesség nemén belül föl kell állítanunk 
a fogalmi jelentőséggel bird fajokat, melyek az egyeulő termé
szetű s alap-jellegü tevékenységeket összefoglalják. És átalános 
elvi színvonalra kell emelni a büntethetőség kérdését is — 
nem pedig azt az empirismns önkényének kiszolgáltatni. »II 
faut distinguer — mondja Rossi — entre les divers degrés de 
participation au crime: quelle que soit la difficulté du travail, 
il faut oser 1' affronter. Qui voudrait sanctionner par paresse 
une loi draconienne ?«

Ámde nem mindenkinek volt bátorsága szembeszállni 
ezen nehézségekkel. És nem volt első sorban a franczia posi
tiv jognak. A franczia code megelégedett a causalitas külső 
mozzanatával, melyben a tett. mint többek közreműködésének 
eredménye jelentkezett, és erre alapította a részesek solidaris 
és egyenlő felelősségét, a bíróra bízván az egyes részesek egyéni 
büuösségi mérvéhez alkalmazandó büntetés kiszabását. A fran
czia jogászok egy része ezt egyszerűnek s ép ezért előnyösebbnek 
tartotta a németek azon rendszerénél, mely elvi különbségeket 
igyekezett a részesség fajai között felállítani. De a legkiválóbb 
franczia jogászok nem voltak ezen a véleményen. Rossi — mint 
már föntebbi nyilatkozatából is kitűnik, az elvi határvonalak fel
állítását sürgette s az ezzel ellenkező eljárásra — tehát a fran
czia code rendszerére nem mondott kevesebbet, mint azt, hogy 
»c'est éviter la difficulté a 1'aide de 1‘ injustice, c’est manquer 
en même temps aux régies de la prudence et aux exigences 
de l'intérêt social.x)« És ki merné kétségbe vonni, hogy Rossi- 
nak igaza volt ? Vagy talán azt hiszi valaki, hogy Chauveau 
vagy Hélie helyeselték a franczia code rendszerét? Távol áll
tak ettől. Teljes joggal tették fel vonatkozással a code rend
szerére a kérdést : »mais répond — elle aux besoins de la 
justice morale, qui demande des degrés dans les châtiments 
quand elle en aperçoit dans les crimes ?« 2)

q Rossi : Traité de droit pénal IÍ. 34. 1.
") Théorie du code Pénal. Par Chauveau Adolphe et Faustin Hélie 

etc. I-ső kötet 416. lap. Ugyancsak e lapon olvashatjuk a következőket : 
•'Sans doute la loi ne doit point s’égarer dans des classifications multi
pliées ; il y aurait péril à fonder des distinctions sur des nuances morales, 
qu’ il serait difficile de bien caractériser dans la pratique, et trop de sub
divisions nuisent à la clarté qui doit luire dans la loi pénale ; d’ ailleurs 
le législateur ne peut atteindre aux dernières limites de la justice 
absolue. Mais il y a loin d’une classification trop nombreuse à la simpli
cité qui rassemble dans une même catégorie, des délits évidemment 
inégaux, et leur inflig e la même peine : le devoir de législateur est d’exa-



138 A RÉSZESSÉG FAJAI.

Elmondhatjuk, hogy ma nincs egyetlen tudós sem, ki ne 
azon követelmény nyel lépjen fel, hogy a részesség fajai között 
a kellő elvi határvonalat meg kell vonni. A polgáriasait világ 
közönségesen elfogadott rendszere ez. A franczia code, vagy 
a volt porosz törvény és az osztrák törvény rendszerét senki 
sem pártolja. Ámde arra nézve már messze szétágaznak egy
mástól a vélemények, hogy minő alapon tétessék meg az osztá
lyozás. Abban körülbelül nincs véleményeltérés, hogy, mivel a 
bűntett maga is erkölcsi és anyagi elemből áll, a közreműködés 
is lehet erkölcsi (értelmi) természetű és anyagi. Ezen egyszerű 
felosztás némelyeket téves fölfogáshoz vezetett. Azt hitték, 
hogy tán az erkölcsi és anyagi közreműködés különbözősége 
ellentétet is képezhet és felosztási alapúi szolgálhat. Némelyek 
azt hitték, hogy az erkölcsi közreműködés mindig másodrangú 
szereplés és így az sohasem büntethető úgy, mint a physikai 
közreműködés. Carmignanix) például azt hirdette, hogy még 
a felbujtót sem lehet úgy büntetni, mint a tettest, mert nagyobb 
vakmerőség, mélyebb romlottság kívántatik a tett végrehaj
tásához, mint kigondolásához. A gondolattól, szótól távol áll 
— úgymond — a tett. A szó könnyen, meggondolatlanéit ki 
van ejtve, és a tett csak lassú léptekkel követi a szavat. A 
határ a szó és tett között nagyon bizonytalan és határozatlan, 
mindezen okoknál fogva nem lehet a felbujtót a tettessel egy 
vonalba helyezni. De ezen jogi indokon kivűl van még politikai 
is. Ha a felbujtó nem akarja saját kezeivel végrehajtani bűnös 
tervét: sokkal nehezebben találna terve végrehajtására embert, 
ha ez tudná, hogy nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint az, 
a ki buzdítja, tevékenységre ösztönzi. Szóval Carmignani, álta
lános elvűi akarja felállítani azt. hogy az erkölcsi közremű
ködés minden körülmény között csak másodrangú, és így a 
közreműködés körében az erkölcsi és physikai közreműködés 
egymással súfy tekintetében szembeállítható.

Carmignani tana teljesen eltévesztett, mert a kiindulási 
pont hamis, mintha t. i. az erkölcsi közreműködésben föltétlenül 
kisebb súlyú bűnösség rejtenék, mint a tettben ? Szinte csodál
kozunk, mikép lehet azt állítani, hogy az, a kinek agyában a 
bűntett gondolata megfogamzott, ki bűnös czéljának elérésére 
a legalkalmasabb embert kikeresi, a tett elkövetésére hathatós 
módon reábirja, kevésbé bűnös mint az, a ki sohasem követte 
volna el a bűntettet, ha a csábító ígéret, a jutalom reményé-

miner si les diverses espèces de participation présentent le même degré 
de criminalité, et de soumettre à des pénalités différentes celles, dont le 
caractère distinct et bien tranché est susceptible d’être clairement defini.-<

3) Carmignani : »Teória delle leggi della sicurezza sociale« (L. 
Hélie-nél).
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nek  kecseg tétése nem  tá n to r í t ja  el, k a  ta lá n  kétségbeejtő  hely
zetében nem  n y ú jtja  felé a  csáb ító  a  jövő boldogság á rn y 
képét. *)

C arm ig n au i t a n a , m in t a la p já b a n  hely te len , nem  is 
tu d o tt  je len tő ség re  em elkedni. A zzal h a m a r tisz tá b a n  volt az 
e lm élet úgy, m in t a  gyakorla t, hogy m ind az erkölcsi, m ind az 
anyagi közrem űködés lehe t fő vagy m ellékes részesség. A  ki 
k a r já t  sem  em eli föl, a  ki m eg sem is é r in ti az á ldozatu l k isze
m elt em bert, csak oly bűnös lehet, m in t az, ki kegyetlen  m ódon 
kivégezte á ldoza tá t. Y agy  az, a  ki külső tevékenységet fejt 
ki, a  ki tesz vesz a  b ű n te tt  érdekében, esetleg  sokkal csekélyebb 
b űn te the tő ség i fokon áll, m in t az, k inek  összes közrem űködése 
nem  á ll egyébből m in t é rte lm i m űködésből. M indez a b ű n te tt 
erkölcsi és anyag i elem ének, m in t k é t egyenrangú  alko tó  ténye
zőnek fölism erése m e lle tt kéte ly  tá rg y á t nem igen képezhette. 
D e ezzel m ég nem  volt elérve a feladat. C sak C arm ig n au i le t t  
m egczáfolva, és ta n á n a k  hely telensége k im u ta tva . D e hol vau 
az a lap , m elyen a h a tá rv o n a la k  b iztosan  m egvonhátók a  részes-

’) Igen szépen mondja Hélie, vonatkozva Oarmignani elméletére : 
» Comment établir une régie absolue pour punir, dana tous les cas, 
l’homme qui a consu oj combiné le crime , d’une peine intérieure à 
celle de l’agent qui l’a exécuté ? N’est-il pas plusieurs hypothèses où 
l’instigateur est plus coupable que ses complices? Imaginez un homme 
qui commande un enfant de s’armer d’une torche incendiaire, ou qui 
compte de l’or à un meurtrier évadé d’un bagne pour commettre un 
nouveau meurtre ; un père qui pousse son ills au crime ; un vieillard, 
qui excite les passions d’un jeune homme et le dresse comme un instru
ment docile au forfait, qu’il médite . Dans ces diverses hypothèses la 
participation morale domine le crime ; la culpabilité de l’instigateur 
est la plus grave. Or il suffit, que ces deux sortes de participation ne 
soient pas, dans tous les cas, séparées par la même distance ; il suffit, 
que l’une ou l’autre puisse alternativement être considérée comme la 
plus grave, pour que cette distinction ne soit pas de nature à justifier 
un degré particulier dans l’échelle pénale.«

De Rossi is erélyesen nyilatkozik : »Mais l’injustice d’une pa
reille disposition serait révoltante. Comment établir une régie absolue, 
d’après laquelle l'homme qui, par son crédit, par son influence, par ses 
promesses ou par son or, est parvenu à faire d’un autre homme l’in
strument de ses passions, l’homme aussi lâche que scélérat qui pour 
perdre son ennemi, immole à ses désirs criminels un autre individu, 
une autre famille ; sera passible d’une peine moindre que celle de l’exé
cuteur du crime ? Ce serait accorder une prime à la plus noire scélé
ratesse. Si la culpabilité se proportionne à l’importance du rôle, que 
l’agent a joué, il est évident, qu’en plusieurs cas l’auteur du projet crimi
nel est tout aussi coupable, ou plus coupable encore que l’exécuteur de 
l ’acte matériel. D’ailleurs cette loi engagerait le malfaiteur riche et 
puissant à chercher des complices, à communiquer le poison de son ini
quité à l ’homme nécessiteux , doué trop souvent d’un courage brutal, 
d’un esprit faible et d’un bras vigoureux. Voila un mal moral et politique 
plus certain que l ’espoir de rendre par cette loi plus difficile les moyens 
de trouver des complices.«
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ség fiijai között? Ez a kérdések kérdése. Oly kitűnőségek, mint 
Chauveau és Hélie nem tudnak erre egyebet válaszolni, mint 
azt, hogy a részességet fő (principale) és mellékes (secondaire) 
részességre kell osztani. »II faut — mondják szóról szóra -  
remonter à un principe plus juste et plus vraie: la distinction 
d'une participation quelconque, 'principale et secondaire.«

I)e épen az a kérdés, mikor fő és mikor mellékes a 
részesség ? Erre a két franczia büntetőjogász nem mond egye
bet, mint átalánosságban három csoportra osztja a közremű
ködés fajait.

Megkülönböztetik a végrehajtás előtti, alatti és utáni 
közreműködést,1) és azután így folytatják : »nous allons par
courir ces divers modes de participation. afin d’attribuer 
à chacun d’eux le caractère de participation principale ou 
secondaire. »Felsorolják tehát egyeukint a közreműködés 
módjait és mindenikre nézve annak »principale« vagy »secon
daire« jellegét megállapítják. Rossi megkülönbözteti a »codé- 
linquants« fogalmát a »complices«-tői. Az előbbi alatt mind
azokat érti, a kik vagy a bűnös elhatározásnak vagy a végre
hajtásnak szerzői voltak. (Les codélinquants sont donc tous 
ceux, qui ont été les auteurs de la résolution criminelle ou de 
son exécution.)

A »codélinquant« fogalmán belül ismét három csoportot 
különböztet meg.

Az első csoportba tartoznak a felbujtók, a kik a nélkül, 
hogy a végrehajtásban részt vennének, okait képezik a bűn
tettnek.

A második csoportba tartoznak a tettesek, a kik a tett 
elhatározására be nem folytak, hanem a mások által elhatá
rozott bűntett elkövetésére vállalkoztak.

A harmadik csoportot azok képezik, a kik mind a tett 
elhatározásának, mind végrehajtásának szerzői voltak. Mind
ezek együtt az »auteurs principaux« névvel jelöltetnek meg. 
A »complice« fogalma alatt érti Rossi mindazokat, a kik 
valamely bűntett létrehozásánál közreműködnek, a nélkül, hogy 
közreműködésök a »codélinquaut« föntebb körvonalozott jelle-

q »On distingue — mondják szóról szóra — en général trois 
sortes de cooperation au crime : avant son exécution, pendant et après 
cette exécution.

Avant l’exécution, par commandement, par mandat, par instiga
tion, provocation , ou conseils, par concours dans les actes préparatoi
res du crime ;

Pendant l’exécution, par aide et assistance données à l’éxecution ;
Après l’exécution, par approbation, secours donnés au coupable, 

partage ou récéié «les objets volés.
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gével bírna. És természetesen a közreműködés ezen faja is lehet 
erkölcsi és anyagi.

»Le complice — mondja igen jellemzőleg ilossi — pro
voque, mais par une impulsion accessoire, et qui, seule, n’aurait 
pas produit d’effet ; il aide, mais non par des actes constituant 
l’action criminelle, ou indispensables à l'execution de cette 
action.«

Körülbelül ezen elvek képezik azon felosztási alapot, 
melyet a franczia jogászok követnek. Ugyanezt találjuk Orto- 
lannál. Boitardnál, Lefortnál s.tb.

A belga Haus x) megkülönbözteti mindenekelőtt a meg
előző és egyidejű részességet. De határozottan tiltakozik az 
»utólagos részesség« fogalma ellen, mert teljes lehetetlen — 
úgymond — résztvenni oly bűntettben, mely már befejezést 
nyert. Ha Ígérve van az utólagos tevékenység — ennek súly
pontja az Ígéretben fekszik, és így természetesen az a meg
előző részesség fogalmi köréhez tartozik.

Megkülönbözteti azután Haus az anyagi és erkölcsi 
részességet. És igen helyesen figyelmeztet, a mit egyébiránt 
Schütze a németeknél is hangsúlyozott, hogy az anyagi részes
ség fogalmát nem szabad absolut értelemben venni, mert kétsé
gen kívül az is erkölcsi részesség, mivel a részes tudtával 
és akaratával, tehát erkölcsi tényezőivel is részt vesz a bűntett
ben. Az anyagi részesség (participation matérielle) csak annyit 
jelent, hogy physikai cselekménynyel járul a bűntett létreho
zásához. 2)

Természetesen erkölcsi részesség lehetséges, a nélkül, 
hogy a legcsekélyebb physikai cselekménynyel járuljon is a 
részes a bűntetthez.3)

’) Principes Généraux du droit pénal belge I. kötet 382. és kö
vetkező lapok.

5) »On ne doit pas — mondja Haus — prendre cette dernière ex
pression (t. i. a »participation materielle«-!) dans un sens absolu. H n’y 
a point de complicité exclusivement matérielle. L’intention de coopérer 
au crime est mie condition essentielle de toute participation, par consé
quent aussi de celle, que nous appelions matérielle ou physique pour la 
distinguer de la participation morale ou intellectuelle. Aussi, la, pre
mière consiste dans des actes physiques par lesquels on contribue sciem
ment et volontairement à la perpétration d’un crime.«

3) »Mais si 1’ on ne peut se rendre coupable de participation 
matérielle à un fait délictueux sans le savoir et sans le vouloir, ou peut 
y participer moralement, en restant étranger à tout acte matériel de 
préparation ou d’exécution; ce qui a lieu lorsque, par des provoca
tions, on exerce une influence plus ou moins active sur la volonté de 
l’agent, soit pour le déterminer à exécuter le crime qu’il n’a pas encore 
résolu, soit pour l’affermir dans la résolution criminelle qu’il a déjà for
mée ; ou lorsqu’on lui donne des instructions pour commettre le crime 
qu’il a en vue.«
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A mi a közreműködésnek a bűntettre való befolyását illeti : 
minden előző vagy egyidejű részesség föloszlik fő- és mellékes 
részességre. A főrészesség azokat terheli, a kik a bűntett szer
zői, okai voltak. A  mellékes részességben azok bűnösök, a kik
nek segélye a cselekményre nézve hasznos volt. a nélkül, hogy 
szükséges lett volna. Az, a ki a bűntett két elemének létet 
adott, vagy azok közűi csak az egyiknek, mint a bűntett létre
jöttének, első rangú tényezője, bűnszerzők. És így a bűnszerző 
vagy erkölcsi vagy physikai. Mások is hozzájárulhatnak a bűn
tett létrehozásához, és akár physikai akár erkölcsi támogatá
sukkal megkönnyíthetik az elkövetést, de ezek közreműködése 
csak mellékes, mert a bűntettet talán több nehézséggel, de 
végre is azok, a kik elhatározták és végrehajtották, minden
esetre el is követték volna.

így fogja fel a részesség általános osztályozását Haus.
Látjuk, hogy a francziáknál és a belgáknál a részesség 

kettős osztályozása az uralkodó. A tettes és felbujtó a főszer
zők neve alatt fordul elő, és a részes szoros!) értelemben a 
segéd. Ugyanaz a mi a németeknél az »Urheber« fogalmába 
összevont főrészességgel történik. Csakhogy a francziák meg- 
elégesznek könnyed érveléssel. Még egy Haus is azzal érvel, 
hogy a bűnszerző az, a ki oka a bűntettnek, »Les coupables 
de participation principale — mondja szóról szóra — sont les 
auteurs de l ' infraction, c' est à dire, ceux, qui en sont la cause.

Mintha a segéd nem volna egyszersmind oka a bűntett
nek. Nem átható a határvonalak felállítása, a melyekkel a 
francziáknál és belgáknál találkozunk. Nem is szólok a belga, 
bűntetőtörvényköuyvről. mely bizonyos körülmények között a 
segélyt egy vonalba helyezi a bűnszerzővel.1) Ez valóban bár
mennyire czélszerű latitude-öt is tartalmaz, nem akarom ta
gadni, hogy elméletileg, alapos kifogás alá esketik.

Carrara Szintén ismeri a fő- és mellékes részességet. És 
tagadhatatlanul Carmignanira emlékeztet, midőn azt mondja, 
hogy a kik a bevégző cselekmény elkövetésében résztvettek 
vagy tettestársak vagy bűntársak, de valamennyien főbűntette
sek. A többiek pedig, a kik vagy a bűnös tervben, vagy más 
cselekményekben vettek részt, de a végrehajtó tettekben nem. 
mellékes bűntettesek vagy részesek in lato sensu. Azonban 
tévedne, a ki Carrarát ezen kijelentése miatt Carmignani elmé
letének követői közé számítaná, mert a részességről irt fejte
getésein végig vonul, hogy ő az erkölcsi és physikai közremű-

’) 66. §. : Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
............ Ceux, qui par un fait quelconque, auront pré té pour l’execution
une aide telle, que sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu 
être commis.«
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ködést nem állítja egymással szembe s nem használja azokat 
felosztási alapul a büntethetőség szempontjából. 0  csakis a 
tettességtől akarja elkülöníteni a részesség legtágabban értett 
fogalmát, és ha különösen főbűntetteseknek nevezi azokat, a 
kik a bevégző cselekmény elkövetésében résztvettek, azt azért 
teszi, mert jelezni akarja, hogy az elkövetett tett és tulajdon
képen a tettesek azok, kik körül a részesség (fölbujtó vagy 
segéd) fogalmai csoportosulnak. És még azt akarja ezzel mon
dani, hogy bizonyos tekintetben a felbujtás is mellékes szere
pet visz, a mennyiben tettesség nélkül nincs felbujtás sem. 
Carrara épen nem az, a ki a részesség fajainak^ chablonszerű 
csoportosításával meg tudott volna elégedni. 0  a fogalmak 
határozott elhatárolását követelte, és sürgette, hogy tudomá
nyunkból a képleteket ki kell küszöbölni. 0  már nem hagyja 
szó nélkül a németek »Urheber« szavát sem. Szemére veti 
Tittmannak. hogy ő használta először a »motor criminis« és 
»author criminis« fogalmaira az »Urheber« szót, és dicséri 
Mittermayert, hogy nem ragaszkodott a német iskolához, a 
mennyiben a »Neues Archiv des Criminalrechts« czimü folyó
iratban 1859-ben követelte, hogy a tudományban meg kell 
különböztetni a tettest a felbujtótól, és mindkettőtől meg kell 
különböztetni a segédet és bűnpártolót. Carrara kiindulva ab
ból, hogy a bűntett két főelemből, erkölcsi és anyagi elemből 
áll, három fő alakban teszi külön vizsgálódása tárgyává a ré
szességet. Először vizsgálja a cselekmény létét a szándék köz
rehatása nélkül,a) másodszor a szándék létezését a cselekmény

9 Ezen eset mindannyiszor létrejő, ha valaki másokat a nélkül 
segít a bűntett elkövetésében, hogy ezt tudná és akarná. Ez négyféléké
ben történhetik. A módok azon alak szerint változnak, metyet annak 
szándoka ölt fel, ki tudtán kívül vett részt a bűntett elkövetésében. Az 
eredmény azonban minden mód mellett a beszámíthatlanság tekinteté
ben ugyanaz. Az első mód az, a midőn a részes azt hiszi, hogy teljesen 
megengedett dolgot művel, pedig valójában tettével a gonosztevő tör
vényszegését segítette elő. Ezen mód mellett különböző szándéka volt a 
részesnek, még pedig teljesen ártatlan szándéka.

De lehetett bűnös különböző szándéka is.. Cajus azt hitte, hogy 
Titiust enyhébb bűntett elkövetésében segíti, pedig Titius Cajus segítsé
gét szándékosan oly súlyosabb bűntett elkövetésére használta fel, melyet 
Cajus sem elői-e nem látott, sem nem akart. Felhozza Carrara azon 
ítéletet, melyben a franczia bíróságok XIII. évi pluviose 4-én egy ifjút 
halálra ítéltek, a ki botját kölcsönözte egy barátjának, a ki azzal agyon
ütötte vetélytársát. A szerencsétlen ifjút azon ténykörülmény bizonyos 
volta mellett, hogy az ifjú csak azon ünnepélyes Ígéretre adta át botját, 
hoo-y barátja nem fogja megölni vetélytársát, azon franczia tör
vény értelmében, mely a részest a tettessel egyenlően bünteti, halálra 
ítélték és lefejezték. Carrara Benoit Champy-val szemben, a ki a fran
czia törvényt okozza ezen igazságtalan ítéletért, megjegyzi, hogy ha a 
bírák megemlékeznek a tudomány valódi elveire. ama szerencsétlen a
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közrehatása nélküla) és harmadszor vizsgálja a cselekmény és 
szándék halmozott közrehatását.2) Carrara annyira a részes-

törvény megjavítása nélkül is menekült volna. Valóban neki nem volt 
az ölésre irányuló egyenes szándéka. Feg-y vert adott kölcsön, de bizo
nyos volt, hogy nem használják az ölés eszköze gyanánt. Mikép lehe
tett hát részesnek mondani a gyilkosságban Y Ha a tettes előre megfon
tolta az ölést, nem fontolhatta meg előre az, a ki az ölést nem akarta. 
Ama birák tehát az anyagi elemmel a szándékossági elemet, az anyagi 
részvétellel az erkölcsi részvételt helyettesítették.

A harmadik mód az, ha gondatlan tettet követ el valaki. Ez azon
ban ki van zárva a részesség köréből.

A negyedik mód az, ha a szándék nem teljes, vagyis a szándék 
a Carrara szándék-elmélete szerint a szándékosság negyedik fokán áll. 
Itt sem fogadja el Carrara elvileg a' részességet, hanem csak néhány 
egészen különös esetben, hol az indulatok pillanatnyi lökésének daczára 
az akarat oly kifejezést nyer, hogy kizárólag más bűntettének elő
segítésére irányul.

Röviden ez elmélet a következő szabályba foglalható : »Az anyagi 
részvétel bármennyire közrehasson más bűntettének elkövetésére, nem 
von maga után részességet, ha nem kisérte a közrehatásra irányuló 
határozott szándék.« (Carrara prograinrnja 289 — 298. lapokon).

J) Ha valaki a tettes lelkére hatályos befolyást gyakorolt, de 
semmi anyagi cselekménynyel nem vesz részt : akkor már a felelőssé
get a befolyás kisebb vagy nagyobb foka szerint mérlegeljük. Ezen 
egyén a bűntett erkölcsi oka. Hogy ez beszámítható legyen , okvetle
nül szükséges , hogy e részvételben a bűntett elkövetésére vonatkozó 
ösztönzést föl lehessen ismerni. Ez föltételezi, hogy a bűnös gondolat 
bármely alakban közöltessék a tettessel, úgy, hogy ezt cselekvésre 
hajtsa. Ekkor természetesen az is felelős, a ki mit sem cselekedett, mert 
a más tette reá, mint okra vezethető vissza. Nem oly bűntettel állunk 
szemben — mondja Carrara — melynek nincs physikai ereje, ez erő 
másban van ugyan, de ez is elég, mert az erők közti különbség ép abból 
áll, hogy a physikai erő a részesek között, ha erkölcsileg közrehatunk, 
e közrehatás föltételei szerint megosztható. Egyébiránt, azt mondja 
Carrara, hogy ha e kérdésbe mélyebben pillantunk, a mást bűntett elkö
vetésére reábirónak büntetendő cselekménye is bir különös physikai erő
vel , habár a reábiró nem vett részt a cselekményben. Ez erőt azon 
külső tett képviseli, melylyel a reábiró hatalmába keríti s bűntett el kö
vetésére hajtja más akaratát. E physikai mozzanatnak meg kell történ
nie szó vagy irás által, parancs, tanács stb. alakjában.

Ezen alakok változásához képest keletkezik — úgymond Carrara 
— a részesség öt különböző alakja: 1. Megbízás (megrendelés, főibér
lés — mandato). 2. Parancs. 3. Kényszer. 4. Tanács. 5. Szövetség. Mind
ezt a felhajtás fogalmába is össze lehet foglalni.

2) Akaratával és cselekményével az hat a bűntett elkövetésére, 
a ki azonkívül, hogy akarja a bűntett által fenyegetett jog megsértését, 
egyszersmind személyesen vesz részt azon tettek valamelyikének elkö
vetésében, melyek a bűntett anyagi elemét képezik.

Hogy a beszámítás foka tisztán álljon előttünk, a bűnös cselek
mény anyagi elemét (materialita) három mozzanatra kell felosztani : 
előkészületre, végrehajtásra és befejezésre. Carrara, a mint ezt a 
kísérlet tanában is kifejtem, az előkészületet a végrehajtástól a bizo
nyosság szempontjából különbözteti meg, azon cselekmények tehát, 
melyek nem vonatkoznak kétségtelenül bűntettre, előkészületi tettek, a
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ség egyes fajainak határozott elkülönítése mellett van, hogy 
még a »felbujtó« elnevezést sem tartja elég szabatosnak, mert

végrehajtás pedig- a bevégzéstől annyiban különbözik, hogy a bevégzés
nél a bevégzés szenvedő alanyának coefficiens (s nem pusztán esetleges) 
jelenléte kívántatik meg.

E három mozzanat megkülönböztetése, a más bűntettében cse
lekvéssel való részvétnél a részesség három különböző alakját idézi elő.

A kik a bevégző tettekben vesznek részt, bűntársak (correi) ; a 
megelőző — tehát a végrehajtó és előkészítő tettekben való részvét
ből származik a közeli vagy távoli segély. A bevégzés utáni tettekből 
való részvételből származik a hozzájárulás és pártolás. Carrara meg
különbözteti a bűntárst (correus) a társtettestől (coauctor) — mert szo
ros értelemben társ-tettes az, a ki cselekvőleg vett részt a bűntettet 
bevégző tettben, míg bűntárs az is, ki puszta jelenlét által volt hatá
lyos a végrehajtás előmozdítására. Különben ezen megkülönböztetés 
nagy gyakorlati jelentőséggel nem bir, mert Carrara szerint a correus 
és a coauctor egyenlő beszámítás alá esik.

Ha a cselekményben való szándékos részvétel csak olyan volt, 
mely a bevégző tetteket megelőzte, a részes csak bűnsegéd. A bűntett 
physikai erejének ez kisebb lökést adott, mint azok. kik a bevégzésben 
vettek részt. Az utóbbiak tette nélkül a segéd cselekménye ártatlan 
maradhatott volna. Innen következik a segély enyhébb beszámítása. A 
beszámítás arányban van azon befolyással, melyet a segély a bevég
zésre gyakorol. A végrehajtó tettekben való részvétel a legtöbb eset
ben közeli, az előkészítő tettekben való részvétel távoli segélyt képez. 
A segély azonban az előkészületnél is a közeli segély jellegét veheti 
föl. így p. a méregkeverés előkészítő cselekmény, a ki azonban tudva 
készít mérget a mérgezőnek előttem — mondja Carrara — közeli se
géd gyanánt tűnik fel, mert tettének eredménye hatályosan szerepelt 
a bevégzés mozzanatai között.

Ha az anyagi részvét a bevégző tett után következett : úgy ez 
csak akkor képez segélyt, ha előre igértetett. A segély ez értelmi léte 
befolyással birt, vagy bírhatott a tettes bűnös elhatározására, és ez az 
ok, a miért az anyagi részvét ezen neme a részesség köréhez tartozik. 
Carrara egyébiránt hibáztatja azt, hogy az előre igérés esetén kívül a 
többi esetet a pártolás, orgazdaság fogalmi körébe utalták, mert vannak 
esetek, melyek joggal vonhatók a részesség körébe. Péld. a ki a tőlem lopott 
ezüstszereket haszonlesésből tudva beolvasztja, hogy a tolvaj bűntetté
nek végső következményét (t. i. gazdagodását) elérje, a bűntettet nem az 
igazságszolgáltatás kijátszásában, hanem tulajdonjogom megsértésének 
bevégzésében támogatja. Megsérti tulajdonjogomat, mely a lopás daczára 
még ép és létezik, s e jogsértésből kell e bűntettes beszámítására követ
keztetést vonnunk. Bár Carrara azt állítja, hogy ezen véleménye meg
egyezik a jelenlegi olasz és a legújabb franczia büntetőjogászok vélemé
nyével : mégis kétségünket fejezzük ki arra nézve, mintha annak 
tulajdonjoga teljesen ép volna büntetőjogi szempontból, a kitől ellopják 
vagy elrabolják az ezüstnemüeket. A tulajdonjog sértése be van fejezve 
már az által, hogy az ezüstnemüeket ellopták vagy elrabolták. A ki 
beolvasztja az ezüstöt, az nem loi), sem nem rabol. Mi tehát oly nagy 
tekintély ellenében is, mint Carrara, ragaszkodunk az elvhez, hogy a 
bűntett elkövetése után nincs complicitas. A lopásnak vagy rablásnak 
az, a ki utólagosan, tehát előleges ígéret nélkül az ellopott ezüstöt 
beolvasztja — semmi esetre sem oka. Hiányzik a causalitas legcseké
lyebb árnyalata is.

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 10
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a fölbujtás oly nem, mely több, egymástól legélesebben külön
böző fajokat; foglal magában, s a tudománynak az egyes fajo
kat, különböző elnevezések alkalmazása mellett, kell tanulmá
nyoznia. És kikel azon modern irányzat ellen, mely két egy
mástól lényegesen különböző dolgot is egy elnevezés alatt akar 
egyesíteni, mely csak nyelvi zavart s nem mást von maga után, 
de képtelen a valóban létező különbségek megszüntetésére. O 
valóban a felbujtási módokat külön részességi categoriákként 
teszi vizsgálódása tárgyává. S bár elméletileg határvonalak 
vonhatók is az egyes felbujtási módok között : azért eredmé
nyében valamennyi csak ugyanaz, t. i. felbujtó. S maga Carrara 
is, midőn felosztását összegezi, ismét csak összefoglalja vala
mennyit a felbujtó fogalma'alá, és a részességnek öt osztályát 
különbözteti meg. Ily osztályokat képeznek 1. a fölbujtók, kik 
lehetnek kizárólagosak vagy együttesek ; 2. tettesek, kikhez a 
tettestársak és bűntársak (correi) csatlakoznak ; 3. bűnsegédek, 
kik lehetnek közeliek és távoliak, szükségesek és esetlegesek ;
4. a folytatók ; 5. a pártolók.x)

Nem lehet tagadni, hogy Carrara s általában az újabb 
olasz jogászok mélyebb szempontból fogják fel a részesség felosz
tásának kérdését, nem elégesznek meg bizonyos szónoki kép
letekkel, mint a francziák, a kiknek elég a fő- és mellékes 
részesség közötti különbség megállapítására azon könnyed ki
jelentés, hogy azok a főrészesek (bűnszerzők), a kik okai a bűn
tettnek. Carrara, mint láttuk, egészen más módon nyúlt a kér
déshez és annak bensejéig hatolt. De tagadhatatlan, hogy a 
német büntetőjogászokat illeti e téren az elsőség ; ők talán ne
hézkesebben, de annál alaposabban, a kérdés minden oldalára 
való éber figyelemmel fogtak a részesség osztályozásának nem 
könnyű feladatához, s ha annyi küzdelem és alapos munka 
után sem jutott osztályrészükül a valódi siker jutalma: az 
nem a komoly törekvés és kitartó éleselméjü munka hiányos-

Megkülönbözteti még Carrara a szükséges részest, mely fogalom 
alatt azt érti, a ki a cselekményben oly tettel vett részt, mely nélkül 
a bűntettet nem lehetett volna bevégezni. Természetes, hogy Carrara 
ezt nem concret értelemben fogja fel. Sőt óva int, hogy ez in concreto 
magyaráztassék, mert mindazon körülmény, melyek között a bűntett 
létrejött, ennek alakjától elválaszthatatlan, gyanánt tűnhetik fel. A 
szükségességet tehát mindig elvont szemponthói kell vizsgálnunk, azaz 
annak a bűntett természetéből kell származnia. Carrara itt valószínű
leg a »concursus necessarius«-t érti, a mi kitűnik a felhozottpéldákból, 
u. m. kettős házasság, vérfertőztetés, házasságtörés, párbaj, vesztegetés 
stb. (Carrara Programmja 285 — 327. lapokon.)

J) Ezen felosztás bővebben van a fönti jegyzetekben meg vilá
gosítva.
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ságának rovására írandó, hanem a kérdésben rejlő alig le
küzdhető nehézségek azok, a melyek meg nem szüntetik a 
folyton megújuló controversiák egymást szülő lánczolatát, és 
valószinüleg a meddig a subjectiv és objectiv maxima harczot 
jelentenek a büntetőjog területén : addig bevégzett tényeket 
alig fog följ egyezhetni a részesség tanának búvára. De bármi
kép szokták is a német iskolai bölcseség nem épen hízelgő 
vádját emelni a német büntetőjogi elméletek ellen — és legyünk 
őszinték — ugyanezen vád nem minden alapnélküli a részes
ség területén sem : az, a ki elfogulatlanul tud és akar Ítélni, 
el fogja ismerni, hogy épen a büntetőjog általános részének 
azon fejezete, mely fölé a részesség szavát szoktuk írni, hala
dásunknak legnagyobb részét a német büntetőjogtudománynak 
köszönheti. Nem ment ez a tévedések, az elvont és meddő okos
kodások hibáitól, de ezen hibákat messze fölülmúlják azon 
gyakorlati eredmények, melyek épen a német elméletek alapos, 
mélyreható vizsgálódásainak köszönik létöket.

Németországban — kivéve Ausztria és Poroszország 
törvényhozását — valamennyi törvényhozás és az elmélet min
den művelője szilárdan ragaszkodott azon elvhez, hogy a bűn
szerzők és segédek között absolut különbséget kell tenni. Ezen 
általános elvet a föltornyosuló nehézségek daczára, soha egy 
pillanatig sem ejtették el. A franczia code rendszerének igaz
ságtalanságát sokkal jobban átérezték, hogy talán ezen abso
lut különbség tényezőinek megállapításánál előforduló nehéz
ségek visszarettentették volna őket a küzdelemtől. Érezték, hogy 
— bármi legyen is a küzdelem eredménye — igazságosabb és 
emberiesebb elvek fognak abból kiemelkedni, mint a parificatio 
kényelmes, külsőleg egyszerű, de lényegileg borzasztó veszélyes 
és emberietlen rendszere. S ha egymást különböző útakon lát
ták is indulni : nem tekintették egymás útját örvénybe vezető 
lejtőnek, mert érezték, hogy a parificatio örvényétől való sza
badulásra minden útat egyengetniök kell. Az objectiv és sub
jectiv elv útjai különböző irányból indulnak ki, de van egy 
közös érintkezési pontjok, melyen örömmel találkoznak és ezen 
pont a részesség fajai között lévő határvonalak elvi megállapí
tását jelenti. Ez érintkezési pont, vagy ha jobban tetszik, ezen 
czél az, a mi közös a két ellenkező irányban indult mozgalom
ban. E két irányú útra természetesen sok apró és messze el
ágazó ösvény hajlik. De a főútakat kétségkívül csak az objec
tiv és a subjectiv elv mértföldjelzője mutatja. Az egyik irány 
t. i. az objectiv, a bűntett tárgyias eleméből indul ki, és azt lé
nyeges és nem lényeges alkatrészekre osztja, s az, a kinek te
vékenysége a bűntett tárgyi elemében lényegtelen alkatrészt 
valósított meg, az az absolut enyhébben büntetendő segéd ; az

10*
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pedig, kinek lényeges alkatrész esik terhéül, az absolut súlyo
sabban büntetendő bűnszerző.

Ezen fölfogás ellenében látjuk küzdeni a Köstlin-Ber- 
ner- Hälscbner-csoportot, kik azon elvet képviselik, hogy min
den erő, melyből a bűnös eredmény (jogsértés) áll, az ered
ményre nézve egyenlően lényeges, és nem lehet egyetlen erőt 
sem elválasztani az eredménytől, a nélkül, hogy annak concret 
létezését kérdésessé ne tegyük. Ezen nézet szerint tehát nem 
azt kell kérdezni, melyik tevékenység volt az eredményre 
nézve lényeges vagy nem lényeges : hanem a bűnszerző és se
géd közötti különbség megállapítását a bűntett alanyi elemé
ből kell levezetni. És ez úgy történik, hogy a szándék-moz
zanatot két elemre bontják és azt mondják, hogy a szándék 
vagy bűnszerzői vagy segédi szándékosság. A fősúly tehát az 
alanyi elemre van helyezve — a bűntett tárgyi oldala csak 
annyiban jő figyelembe, a mennyiben a büntetés kimérésére vi
szonylagos befolyása van. Ezen elmélet szerint ugyanazon te
vékenység mellett lehet valaki bűnszerző vagy bűnsegéd a sze
rint, a mint tevékenységének alapját bűnszerzői vagy segédi 
szándék képezi, és pedig tekintet nélkül arra, hogy a tevékeny
ség az eredményre nézve nélkülözhetetlen volt-e, vagy arra csak 
csekély hatással birt. Ezen nézet szerint is tehát épen úgy, 
mint az objectiv elmélet szerint, kétféle tevékenység van meg
különböztetve, t. i. az elkövetési és az előmozdító tevékenység. 
Csakhogy ezen elmélet szerint a cselekvény objectiv jellege fö
lött a subjectiv elem uralkodik, és tekintet nélkül a cselekvény 
objectiv jellegére, vonja meg a határvonalat a bűnszerzői és 
a segédi tevékenység között. Ellenben a másik nézet szerint a 
fősúly a cselekvény objectiv jellegére van helyezve, különös te
kintettel azon befolyásra, melyet a tevékenység az ered
ményre gyakorol.

A kérdés ily két különböző felfogása mellett bűnszerző, 
illetve segéd lehet az, a ki a másik fölfogás szerint segéd, 
illetve bűnszerző. Ez igen természetes, mert egyik elmélet sze
rint a tevékenység tárgyias jellegétől és annak az eredményre 
való befolyásától, a másik elmélet szerint a szándékosság irá
nyától függ a közreműködés minőségének megállapítása.

E néhány szóval csak na |y  általánosságban van jelezve 
azon két irányú mozgalom, mely napjainkban, különösen Né
metországban, az »objectivismus« és »subjectivismus« jelszava 
alatt küzd. Mint semmiféle jelszó, úgy ezek sem fejezik ki tö
kéletesen azon áramlatot, melyet vezetnek. A mint nincs tisz
tán physikai bűnsegéd, mert psychikai tevékenység nélkül be
számítható anyagi közreműködés nem képzelhető : épen úgy 
nincs tisztán objectiv iskola, mely figyelmen kivül hagy-
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liatná a bűntett egyenrangú tényezőjét: a szándékossági ele
met; és viszont, minthogy a büntetőjognak nem a lélek belsejé
ben forrongó eszmék, vágyak és ösztönök, hanem az ezekből 
fakadó külső, a jogrendet sértő tettek képezik tárgyát — nincs 
tiszta subjectiv iskola sem.

Ezen jelszavak csak annyit jelentenek, vájjon a bűntett 
melyik eleme az, melynek a cselekvény minőségének megíté
lésében túlsúly tulajdoníttatik ?

Természetes, hogy az elméletek ezen két főirányon belül 
többé-kevesbbé eltérnek egymástól. Különösen nagy gondot ad 
annak meghatározása : mi értendő tulajdonképen bűnszerzői és 
segédi szándék alatt?

Az egyik vélemény szerint az a döntő, vájjon a részes a 
bűntettet önmagáénak tekinti, annak elkövetését saját érdeke 
parancsolja-e, vagy azt idegen ügynek tartja, és tevékenysége 
idegen érdek szolgálatában áll-e ? Az első esetben a bűnszerzői 
szándék, és a második esetben a segédi szándék forog fönn. 
Wächter, Köstlin, Bauer, Krug, Buri, Geil) kisebb-nagyobb el
téréssel ezen elméletnek hi vei. Melyek ezen elméleteknek rész
letei és mikép gondolkozunk mi azokról : azt a részesség fajai
nak részletes tárgyalásánál körülményesen kifejtjük. E helyütt 
csak a részesség osztályozásának általános képét kívántuk na
gyobb vonásokban jellemezni.

Egy pillantás e képre megérteti velünk, hogy a modern 
német elmélet is kiváló súlyt helyez a részesség kettős felosz
tására. Minden áron a bűnszerző és segéd közötti határvonalat 
kívánják föltalálni. Ezen terminológia pedig megnehezíti a 
munkát, mert két különböző fogalmat mindenáron egyesíteni 
kíván. Sokkal helyesebb a hármas osztályozás. A tettesség, fel
bujtó és bűnsegéd fogalmainak fölállítása mellett a határvona
lak könnyebben megvonhatok, mint ha a tettesség és fölbujtás 
két különböző jellegű tevékenységét a »bünszerző« fogalmába 
vonva össze, ezt szembeállítjuk a bűnsegéd fogalmával, s min
den áron arra igyekezünk, hogy a két különböző fogalomra 
egyenlő tulajdonságokat és egyenlő tényezőket tudjunk megál
lapítani.

Ezen meddő törekvés szüli azután azon elméleteket, me
lyek az anyagi bűnszerző ismérvét p. abban keresik, hogy a 
tettes önmagának képezze czélját (»sich selbst Zweck gewesen 
sein müsse«) *) vagy hogy a tettesnek oly szándékkal kell bír
nia, melyet mint saját magáét igyekszik megvalósítani,2) vagy 
hogy a tettes az, a ki a bűntett végrehajtását, mint saját ügyét,
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1) Köstlin : N. Rév. 464. lap.
s) Köstlin: System 90. §. 257. lap és Bemer Theilnahtiie 171. lap.
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eszközli. x) Helyesen jegyzi meg erre Greyer,2) liogy szándékát 
mindenki egyáltalában csak úgy valósíthatja meg, mint a ma
gáét, és idegen érdekről sem lehet annál már beszélni, a ki azon 
érdeket bármely okból magáévá teszi. Mindezzel Geyer azt 
akarja kifejezni, hogy a felállított határvonalak nem különítik 
el a tettest például az anyagi bűnsegédtől, mert ez is a maga 
szándékát valósítja meg, és ez is segédi tevékenységével már 
magáévá tette az érdeket, mely e szerint reá nézve sem tekint
hető idegen érdeknek. És tagadhatatlanul abban is igaza 
van Geyernek, hogy a »bűnszerző« fogalma azon félreértésre 
adhatna okot, mintha a segédi tevékenység a bűntett keletke
zésével, a melyre előmozdítólag hatott, okozati összefüggésben 
sem állana. Pedig a bűntett szerzőjének kell mindenkit tarta
nunk, a ki az eredmény létrejöttéhez bármi módon hozzájá
rult. Ezen értelemben bizonyára minden bűnsegéd egyúttal 
bűnszerző is.

Sokkal tisztábban kivehetők a fogalmak között lévő határ
vonalak a kettős felosztás teljes elejtése mellett. Sokkal keve
sebb lesz a félreértés, ha nem a bűnszerzőséget állítjuk szembe 
a segélylyel ; hanem a felbujtó, bűnsegéd és tettes fogalmát 
külön állapítjuk meg, és ezen fő-felosztás keretén belül különös 
figyelmet fordítunk egyrészről a felbujtó és az értelmi bűnse
géd, továbbá a társtettes és az anyagi bűnsegéd közötti határ
vonalakra. A tettesség fogalmának megállapításánál — mint 
már említettük is — nem bocsátkozunk az »önczél. érdek és 
saját ügy« meddő okoskodásaiba, hanem, a mint ezt a »tettes- 
ség«-ről irt bevezető soraimban kifejtettem, ragaszkodom azon 
fogalommeghatározáshoz, mely szerint tettes az, a ki a bűntet
tet elkövette. Más szóval : tettes az, a ki mindent megtett, a mi 
a kérdéses bűntett fogalmának megfelelőleg, annak bevégzését 
vagy kísérletét képezi. Ez egyszerű és világos. Az minden
esetre előny, ha a részesség központját, — a tettességet — 
mely körül a fölbujtó és segéd tevékenysége forog, az »önczél, 
saját érdek« stb. tetszetős, de mitsem mondó szavak homálya el 
nem borítja. Már most csak az a kérdés, miképen lehet a tet
tes által elkövetett bűntettben közreműködni ? Erre sem fog
juk a feleletet összebonyolított, szőrszálhasogató elméletekben 
keresni, hanem egyszerűen azt válaszoljuk, hogy mivel a bűn
tett erkölcsi és anyagi elemből, — vagy ha jobban tetszik — 
akarat- és tett-mozzanatból áll : ennélfogva a közreműködés is 
vagy a bűnös akarat megteremtésére, esetleg föntartására,

]) Geib Lehrbuch II. 317. lap és Buri : Theilnahme 5. lap.
2) Geyer : Theilnahme mehrerer etc. Holtzendorf Handbuch etc. 

II. kötet 336. lap.
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megerősítésére, vagy pedig a bűnös tevékenység előmozdítá
sára vagy a tettessel való megosztására van irányozva.

Az első esetben a közreműködés értelmi (lelki, er
kölcsi, psycbikai), a második esetben pedig anyagi (testi, 
physikai.)

Az értelmi közreműködés azonban ismét kétféle lebet, 
mert ba létrehozta a bűnös akaratot : akkor a felbujtás fo
galma létesül, ba pedig a bűnös akaratot csak föntartotta 
vagy megerősítette, a psycbikai bűnsegély fogalma keletkezik.

De az anyagi közreműködés is kétféle lebet, mert az vagy 
puszta támogatásául szolgál a tettesnek, vagy a bűntett közös, 
együttes elkövetésére terjed ki, s igv keletkezik az első esetben 
az anyagi bűnsegély és a második esetben a társ-tettesség 
fogalma.

íme, főbb vonalakban előttünk állanak a részesség fajai, 
melyeknek tüzetes vizsgálata a következő soroknak képezi 
feladatát.

HETEDIK FEJEZET.

A felbujtó.
/. §. A felbujtó fogalma, különös tekintettel a positiv jogra.

A kit vágya, belső ösztönei valamely bűntett létrehozá
sára sarkalnak, de bármely okból azt nem maga akarja végre
hajtani : kénytelen mások akaratát is megnyerni, mert külön
ben bűnös czélját, mely lelke előtt lebeg, el nem éri soha. Az 
ilyennek reá kell bírnia valakit arra, hogy szabad akarattal 
hajtsa végre a bűntettet, mely az ő lelkében fogamzott meg, az 
ő agyában érlelődött, de a mely bűntettre nézve természetesen 
a reábirás által a reábirt egyén akarata is szülő okot rejt ma
gában.

Az emberi akarat a büntetőjog v ezéf eleme. Ez gyúrja át 
meg át az anyagot. Ettől függ, hogy egy ház lángjaiban gyújto
gatást, a vérző sebben testi sértést, a kialudt emberi életben 
gyilkosságot lássunk. A külvilágban előidézett kár csak akkor 
jogsértés, ba azon kár oka emberi akaratban rejlik. Helyesen 
mondja Hälschner,x) hogy valamint a jogot természeténél 
fogva csak a világon egyedül uralkodó erkölcsi hatalom, az 
emberi akarat valósítja meg : ép úgy jogsértésről se lehet szó

’) Sj'stem I. kötet 95. lap.
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emberi akarat nélkül. Lelkünket a természet ruházta tel a 
gondolkozás, érzés és akarat erőivel. Ezen erők nem kész esz
mék, érzések, vágyak, de nem is elszigetelt, egymástól függet
lenül elkülönítve fejlődő csirák.

A lélek hensejében lelve gyökerüket, szorosan össze van
nak nőve, egymásba fonódva. Lehet mondani, hogy a gondolko
zás, érzés és akarat csak különféle nyilvánulásai és tevékenységi 
módjai az egységes lelki erőnek. Az értelem és érzés azok, a 
melyek akaratunkat oly hatalmasan uralják, és ezek azok, a 
melyek azon különböző akarati fokokat szülik, melyeket a min
dennapi élet oly változó alakokban hoz felszínre. E lelki 
erőknek harmonikus alakulása, fejlődése és nemesedése képezik 
azon alapot, melyen a beszámítnatóság fogalma fölépül, és 
egyúttal ez vezet az értelmi és lelki érettség azon közép-mérté
kéhez, mely képessé teszi az akaraterőt arra, hogy elnyomva a 
büntetendő cselekmények rugóit, úgy cselekedjék, a mint ezt 
az általános jogérzet követeli. Ámde ezen középmértéken alul 
hullámzásban van az akarat. Különféle befolyások, érzelem 
és szenvedély fogják körül és szolgálatukba hajtják az akarat
erőt. Bűnre ösztönzik, és a csáberő előtt meghajol az akarat •—• 
és tetté válik. De szabadon válik azzá. Természetesen ez a 
szabadság nem elvont szabadság, mert ilyen nem létezik. Jü r
gen Bona-Meyer x) helyesen jegyezte meg: »Eine Willensthat, 
die unabhängig wäre von der Summe der Einflüsse, die in 
jedem einzelnen Augenblicke den Menschen bestimmen, und 
auch dem Mächtigsten seine Schranken setzen, besteht nicht.« 
Es ez tényleg így van. A természeterők fölött csak nagyon 
korlátolt uralmunk van, és a külső körülmények, a szellemi 
áramlat hatalma, a társadalmi nézetek és szokások befolyása 
alatt áll az egyéni akara t.2) Krafft-Ebing 3) az akarat ezen 
függőségére nézve jegyzi meg, hogy ez a tétel — t. i. a szerv

J) Philosophische Zeitfragen. Bonn. 1870. 205. lap.
2) »Die begrenzte und beschränkte Beherrschung der Natur

kräfte und gegentheilig der Einfluss der ursprünglichen organischen 
Anlage, der Beschaffenheit des Gehirns, sowie nicht minder seelischen 
Veranlagung, Triebe und Begehrungen, die in so vielen Beziehungen 
massgebende Rückwirkung der physischen und psychischen Entwick
lung, die Einwirkung der individuellen Lebensgestaltung, der Rück- ♦ 
schlag der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Macht der zeitigen geisti
gen Strömung, der politischen und socialen Anschauung sind Factoren, 
denen sich das Individuum nicht entziehen kann, von denen es in 
seiner individuellen Gestaltung, in seiner gesammten und vereinzelten 
Willensfähigkeit und Willensthätigkeit abhängig und bedingt ist.« 
Gerichtssaal XXIX. kötet 382 -383. lap : Die Lehre von der sogenann
ten Anstiftung. Herbst-töl.

3) Krafft-Ebing : Lehrbuch der gerichtlichen Psycho-Pathologie 
Stuttgart.
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és működése közötti legszorosabb összefüggés — százszoros 
támaszt talál az ember szellemi életének természettudományi 
megfigyeléseiben, úgy, a mint ezeket az egyes egyének megfi
gyelésén alapuló tapasztalati lélektan, a psychikai fejlődés tör
ténete, a különböző emberi fajok összehasonlító anthropologiája, 
az emberek és állatok összehasonlító lélek- és boncztana, a 
betegágy és bonczasztal nyújtják. El lehet mondani — foly
tatja Krafft-Ebing — hogy az emberi öntudat ténye az, hogy 
a szellemi működés a test működésétől függ, és nagy előítélet 
vagy túlbecsülés kell abhoz, mely ezt tagadásba meri venni.

Mindezen állítások igazságát nem akarjuk kétségbe vonni, 
és mikor mi a büntetőjogban akarat-szabadságról beszélünk, 
nem is akarjuk azt állítani, hogy az emberi akarat semmi befo
lyás alatt nem áll. Ellenkezőleg az emberi akarat folytonosan 
a befolyások hatalma alatt van. De nem akarjuk elismerni, 
hogy az akaratnak ne volna ellenálló ereje, ne volna hatalma 
e befolyások zűrzavarán keresztűltörni és szilárdan ellenál- 
lani. Az akaratnak megvan ezen ereje jóban és rosszban 
egyaránt. És valamint az akarat ezen ereje mellett beszél
hetünk az akarat szabadságáról, ép úgy nincs igazi szabad 
akarat ott, a hol az ellenállási erő végképen megtört. Nagyon 
messze vezetne és büntetőjogi feladatunktól igen elterelne, ba 
bővebben bocsátkoznánk azon kérdés tárgyalásába, van-e sza
bad akarat vagy nincs ? A Herbart bölcseletével kellene 
betölteni e lapokat vagy legalább is Volkman »Grundriss der 
Psychologie« czímű művét kellene behatóan ismertetnem, hogy 
e nagy bölcseleti vitának hű képét rajzolhassam.a) De a 
büntetőjog korlátái között óhajtván maradni, megelégszem 
annak kijelentésével, hogy részemről az emberi akaratot úgy 
fogom fel, mint a melyet mindig indokok vezetnek, és a ki az 
akarat fölött uralkodni tud, annak az akarat be is számítandó. 
Ha tehát valakinek akarata egy más személy által felhozott 
indokok által nyer életet, úgy ezen akarat beszámítása alól 
nem menekülhet, ha hatalmában állott a rendelkezésére álló 
psychikai erőkkel a felhozott indokok ellenében hatalmasabb 
elleuindokokat sorakoztatni, melyek kétségtelenül elnyomták 
volna a bűnös akaratot. Az tehát, a kit valaki rábir valamely 
bűntett elkövetésére, nem mentheti magát azzal, hogy ő alá
rendelte akaratát a csábítója akaratának, mert épen azért 
felelős, miért nem érvényesítette lelki erejét, miért nem győzte

’) Egyébiránt igen érdekes e tekintetben Wahlbergnek műve : 
»Das Princip der Individual]'sinnig in der Strafrechtspflege 1869.« To
vábbá Drobisch-nak »Die moralische Statistik und die menschliche 
Willensfreiheit 1867.« czimű műve és Drbal »Empirische Psychologie« 
1868. czimű műve.
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le ellenindokok segélyével azon indokokat, melyek csábító
jának akaratát vezették. Igen természetes, ha valakit az ide
gen befolyás oly állapotba sodor, hogy elveszti lelki erői fölötti 
hatalmát, ha teljes lehetetlen még csak ellen-állást is gyako
rolnia : akkor itt beszámítható akaratról szó nem. lehet, de 
nem lehet reábirásról sem beszéd, mert vak eszközt használni 
és nem reábirni kell. Ily esetben a gondolkozó és érző ember 
nem egyéb büntetőjogi szempontból, mint a kar erejének 
puszta folytatása, mint eszköz a bűnösen cselekvő ember kezé
ben. Ezért állítottuk fel e fejezet bevezető soraiban oly mereven 
a tételt, hogy a ki nem akarja maga elkövetni a bűntettet, 
annak szabad akarattal bíró embert kell a tett elkövetésére 
reábirnia. Ez természetes, mert ha nem szabadakarattal bíró 
ember ereje végzi el a bűntettet, akkor nem ez követi el, hanem 
az, a kinek az utóbbi eszköz volt a kezében.

De már most kérdés az, hogy ha valaki oly egyénre 
talált, a ki reábeszélés folytán szabadakarattal határozta el 
magát a bűntettre, és azt tényleg el is követte, lehet-e még 
egy másnak szabadakaratában keresni az okozati összefüggést 
a bűntett-tel? Úgy hiszem a válasz erre igen egyszerű. Ha 
valaki nem áll az indeterminismus álláspontján, és e tán téte
leihez makacs ragaszkodásában az akaratot nem fogja fel 
»causa sui« gyanánt, és a ki nem tagadja egyik akaraterejé
nek a másik akaraterejére való befolyását, a mit, ha csak az 
emberi természet alaptörvényeit nem akarja megtagadni, nem 
is tehet : akkor az előtt tisztán áll, hogy a reábirás és a bűn
tett a legközelebbi okozati összefüggésben állanak egymással, 
és hogy a tett nemcsak a tettes akaratára vezethető vissza, 
hanem ezen keresztül annak valódi forrását a reábíró akara
tában és működésében kell feltalálnunk. Ez körülbelül tisztán 
áll. De az a kérdés : elsőrendű tényezője, vagy, mint a régi 
iskola magát kifejezte, bűnszerzője-e az a bűntettnek, a ki mást 
valamely bűntett elkövetésére reábirt — vagy csak segédje? 
A túlzott objectiv álláspont nem tekinti a tettességgel egyen
rangú tényezőnek a felbujtást, mert a bűnszerzőség fogalmá
hoz külső causalitas kivántatik, ez pedig hiányzik a felhajtás
nál, mert a felbujtott, daczára a reábirásnak, szabadon cselek
szik. *) Ezzel ellentétben a subjectiv álláspont — például 
Bemer az 184'7-ben megjelent »Theilnahme«-jában — bűn
szerzőnek tekinti a felbujtót, ha ez felhívott valakit valamely 
bűntett elkövetésére, és ez a felhívást elfogadván, a szerint 
cselekedett. E két véglet között van a közép álláspont, mely 
már nem elégszik meg az egyszerű felhívással, hanem hathatós

') Luden Handbuch T. 455. lap.
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indító okok alkalmazását követeli, és a ki ilyen indító okokkal 
bir valakit bűntett elkövetésére, az felbujtó, még pedig bűn- 
szerző és nem segéd, mert külső okozati összefüggés nélkül 
is bűnszerzőnek kell tekinteni a felbujtót.

E kérdés — legalább ily alakban — a mi álláspon
tunkból nem bir nyomatékkal. Mert mi a bűnszerző fogalmá
nak jogosultságát egyáltalában nem ismerjük el. Miért nem ? 
Azt az eddigi tárgyalás során többször kiemeltük. A mi állás
pontunk szerint ezen kérdés más alakot nyer. Ha már a 
felbujtó fogalmát meghatároztuk : úgy mi nem a fölött tépe- 
lődünk, lehet-e a felbujtó bűnszerző külső causalitas nélkül 
vagy nem. hanem a kérdést akkép állítjuk fel: minő súlya 
van a felhajtásnak a részesség fajai között? Bir-e annyi súly- 
lyal a felbujtó, kiben megfogamzott a bűntett eszméje, ki mást 
nyomós indokokkal reábirt a bűntett elkövetésére, mint az, 
a ki ezen reábirás következtében a bűntettet elkövette? Vagy 
talán azzal kell csak a felbujtót egy vonalba helyezni, a ki a 
bűntett életre keltett gondolatát fölkarolja, ki a más lelkében 
fogamzott eszmét útmutatásaival erősíti ?

A mi nézetünk szerint a bűntettnek erkölcsi és anyagi 
eleme egyenrangú tényező. És így a kinek akaratára a bűntett 
egész létezése visszavezethető, a ki fölkeresi embertársát és 
azt a bűntett elkövetésére reábirja : az épen úgy oka a bűn
tettnek, mint az, a ki végrehajtotta. Kern magában a külső 
tettben van a bűnösség fokának súlypontja, hanem az akarat
ban és .tettben együtt ; ha tehát valakinek akarata és a tett 
között oly egyenes okozati összefüggés létezik, hogy a tett egye
nesen visszavezethető azon értelmi tevékenységre, melylyel 
valaki mást a bűntett elkövetésére reá birt, úgy a bűntett két 
eleme az erkölcsi és anyagi elem épen úgy terhére esik a reá- 
birónak, mint annak, a ki a reábirás következtében és annak 
korlátái között a tettet végrehajtotta. Ez az igazság örök tör
vénye. A meddig az akarat determinatiójának tanát meg nem 
czáfolják, a meddig igaz az, hogy egyik akarat a másikra döntő 
befolyást gyakorol és ezen befolyás tettre vezet : addig a tett 
egyenlő tényezői maradnak : a befolyásoló akarat és a befolyá
solt akarat által kifejtett tevékenység.

Már most ezek előrebocsátása után föltehet]ük a kérdést, 
miképen határozkatnók meg a felbujtó fogalmát?

Jeleztük a felbujtó akaratát ; láttuk, hogy a bűntett 
elkövetésére akar valakit reábirni, és ha a reábirt egyén elkö
vette a bűntettet, úgy a tettessel egyenlő felelősség súlya 
terheli a felbujtót. Jeleztük, hogy a tettesben is büntetőjogi 
beszámítás alá eső akaratot tételezünk fel, és ellenmondtunk 
az indifferentismus hamis bölcseletének, mely azt tanítja,
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hogy az akarat az indifferentia ad opposita erejénél fogva 
okok által nem befolyásolható.

Mindezekben elemeit raktuk le a fölhajtó fogalmának. Az 
első kimagasló elem az. hogy a felhajtás csak szándékos lehet. 
A ki vigyázatlanul, bűnös szándék nélkül, másban bűnös elhatá
rozást kelt életre, bizonyos körülmények között ezen vigyázat
lanságáért felelősségre vonható gondatlanságból elkövetett 
vétségért, de felbujtó nem lehet soha. *) A másik elem az, hogy 
a felbujtási tevékenység által másban szándékos bűnös elhatá
rozásnak kell keletkeznie.2) És mivel mi a tett és a reábirás 
közötti okozati összefüggésre helyezzük a felhajtás lényegét: 
igen természetesen nem tarthatjuk felbujtónak azt, a kinek 
reábeszélését nem követte tett. E tényezők alkotják a 
felhajtás fogalmát, s ha azt következőleg határozzuk meg : 
felbujtó az, a ki a (szándékos) tettest valamely (bevégzett 
vagy megkísértett) büntetendő cselekmény elkövetésére (szán
dékosan) reábirja: úgy hiszszük egybefoglaltuk mindazon ele
meket, melyek a felbujtás fogalmát képezik.

Ki van ezzel fejezve az : hogy gondatlan felbujtás nem 
létezik, ki vau fejezve, hogy az, a kinek szellemi hatása nem 
volt elhatározó a bűntett elkövetésére, nem felbujtó, ki van 
mondva, hogy a nem sikerűit felbujtás büntetlen, ki van 
mondva, hogy nem felbujtás az, ha a tettesnek a bűntett be 
nem számítható, vagy ha a tettes gondatlan cselekményeket 
hajt végre. Mindezt világosan és határozottan kifejezi fogalom- 
ineghatározásunk. Lényegileg az újabb törvényhozásokban és
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’) Már a részesség általános tárgyalásánál kimutattam, liogy a 
részesség csak szándékos lehet. A mi áll a részességről általában, az áll 
annak egyes fajaira nézve is. A részeseket közös akaratnak kell vezérel
nie. Ez pedig csak szándékosság mellett fordulhat elő. Némelyek, a kik 
a vétkes részességet is lehetőnek tartják, azt, a ki felfogad munkásokat, 
hogy robbantsák fel az épülete mellett lévő sziklákat s a robbantás 
idején szél támad, meggyűl az épület és elég az egész falu — a gyúj
togatás felbujtójának tartják, holott az egész vétkes vigyázatlanság 
eredménye , és valamennyien mint vétkes gyújtogatok vonandók fele
lősségre, mert akaratuk egyáltalában nem volt gyújtogatásra irányozva. 
Épen úgy nem felbujtó az sem, a ki a gyermeket égő gyertyával a pad
lásra küldi, hogy valamit elrendezzen, és véletlenül a gyertya lángja 
tüzet okoz. Culposus gyújtogatásban mindkettő bűnös lehet. De felbuj- 
tásról beszélni lehetetlenség.

2) Föltétlenül szükséges, hogy a tettesben is létezzék a szándék. 
A »reábirás« fogalma épen azt jelenti, hogy másban fölkeltessék a szán
dék valamely tett elkövetésére, és ezen szándékkal hajtassék is az végre. 
Mert ha elmezavarban szenvedő, vagy a beszámíthatóságot kizáró kény
szer alatt álló ember, vagy a 12 éven aluli gyermek követi el a bűn
tettet : akkor az, a ki elkövettette a bűntettet, már nem felbujtó, hanem 
maga a tettes, mert a beszámithatlan ember büntetőjogi szempontból 
nem tekinthető másnak, puszta mechanikai eszköznél.
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irodalomban ugyanezen fogalom-meghatározásra találunk. A 
törvényhozások fogalom-meghatározásai annyiban eltérők, hogy 
több törvényhozás a felbujtási módokat is felsorolja.

Lássunk néhány törvényhozást :
1. A franczia code — mely elvi különbséget nem állított 

fel a részesség fajai között, és azokat 59. §-a szerint a tet
tesekkel egyenlően rendeli bűntettetni, a 60. §-ban következőleg 
intézkedik :

»S eron t pun is com m e com plices d 'une action  qualifiée 
crim e ou délit, ceux qui, p a r  dons, prom esses, m enaces, abus 
d ’a u to rité  ou de pouvoir, m ach ina tions ou artifices coupables, 
a u ro n t provoqué a  cette  action, ou donné des in s tru c tio n s  
p o u r la  com m ettre«  —  ezen in tézkedés te rm észetesen  nem  
fejezi k i a  felbu jtó  m ai fogalm át, hanem  inkább  csak  az e rkö l
csi részesség á ta lán o s m eg h a tá ro zása  ez.

2. A belga bűntetőtörvénykönyv megtartva az »auteur« 
kifejezést : 66. §-ában következőleg határozza meg a felbujtás 
fogalmát :

»Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit
........................ceux, qui par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables 
auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.«

3. A luxemburgi bűntetőtörvénykönyv 66. §-a szóról 
szóra megegyez a belga büntetőtörvénykönyvvel, miután ennek 
csaknem szószerinti receptiója az egész bűntetőtörvénykönyv.

4. A genfi bűntetőtörvénykönyv 46. §-ának 4-dik pont
jában foglalt intézkedés felel meg a felbujtás fogalmának : 
»Ceux, qui auront excité ou provoqué expressément et dire
ctement à commettre l'infraction lorsque l’infraction a été 
commise et qu'elle a été la suite de la provocation.«

5. A zürichi bűntetőtörvénykönyvben a felbujtás fogalma 
nincs meghatározva. A 37. §-ban egy zárjel között van az 
»Anstifter« szó megemlítve : »Wenn hinsichtlich der Verübung 
einer strafbaren Handlung mehrere Personen zusammenge
wirkt haben, so trifft die Urheber (Thiiter und Anstifter) die 
volle Strafe des Verbrechens. Die übrigen Theilnehmer am 
Verbrechen werden je nach dem Grade der Theilnahme mit 
einer geringeren Strafe belegt.«

6. Az 1851. évi porosz bűntetőtörvénykönyvnek a bűn
részességre vonatkozó s 1859-ben módosított 34. §-a így szól : 
»Als Theilnehmer eines Verbrechens oder Vergehens wird 
bestraft werden der durch Geschenke oder Versprechen, 
durch Drohungen, Missbrauch des Ansehens oder der Gewalt, 
durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines
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I r r th u m s  oder d u rch  an d ere  M itte l z u r B egehuug  des V e rb re 
chens oder V erg eh en s an re iz t, verle ite t, oder bestim m t hat.«

7. Az osztrák büntetőtörvény 5. §-a, egybefoglalván a 
felhajtást és segitést, azt is bűnösnek tartja a bűntettben »wel
cher durch Befehl, Anrathen, Unterricht das Verbrechen 
eingeleitet, vorsätzlich veranlasst, zur Ausübung Vorschub 
gegeben, oder Hülfe geleistet, zur sicheren Vollstreckung bei
getragen, oder sich vorläufig mit dem Thäter über die nach 
vollbrachter That zu leistende Hülfe oder Antheil am Gewinn 
einverstanden hat.«

8. De m áraz osztrák javaslat 19. §-a így szól: »AVer 
den Thäter vorsätzlich zur Verübung der strafbaren Handlung 
verleitet oder bestimmt hat.«

9. A német birodalmi bűntetőtörvénykönyv 48. §-a követ
kezőleg határozza meg a felbujtó fogalmát: »Als Anstifter 
wird bestraft, wer einen Anderen zu der von demselben began
genen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Verspre
chen, durch Drohung, durch Missbrauch des Ansehens oder 
der Gewalt, durch absichtliche Herbeiführung oder Beförde
rung eines Irrthums oder durch andere Mittel vorsätzlich 
bestimmt hat.«

A régebbi particularis büntetőtörvények kivétel nélkül 
a bűnszerző-féle felosztást és elnevezést fogadván el, ezen érte
lemben szóltak a felhajtás fogalmáról is. így

10. a bajor bűntetőtörvénykönyv 46. §-ában meg van 
határozva, hogy értelmi bűnszerző az »wer durch ausdrück
liche Bathsertheilung , Auftrag , Lohn , Gewalt, Drohung, 
Befehl, absichtliche Erregung oder Benutzung des Irrthums 
den Y ollbringer der That zur Ausführung bestimmt.

11. A szász bűntetőtörvénykönyv 36. §-a szintén felsorolja 
azon módokat, a melyek által valaki felbujtóvá válik.

12. A württembergi törvény 74. §-a, miután a bűnszerző 
fogalmát meghatározta, a fölbujtó fogalmát példákkal irja 
körül.

13. A badeni bűntetőtörvénykönyv 119. §-a nem sorol 
fel példákat, hanem felbujtónak azt nevezi »wer dadurch 
Ursache des Verbrechens geworden ist, dass er den Thäter 
vorsätzlich zu dem Entschlüsse, dasselbe zu begehen, be
stimmt hat.«

14. A hesseni bűntetőtörvénykönyv 71. §-a szóról szóra 
megegyez a badenivel.

15. A hannoveri bűntetőtörvénykönyv 55. §-a szintén, 
csak a »bűnszerző«-köz a következő szavakat csatolja »der 
das ATerbrechen durch eigene Handlung begangen hat.«
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16. A sardiniai bűntetőtörvénykönyv 107. §-a és 108. 
§-a »agenti principali« alatt a felbujtót és azt érti, a ki köz
vetlenül a bűntett elkövetéséhez tevékenységével hozzájárul, 
vagy a bűntett főcselekményénél a bűntett bevégzésére hatá
lyos cselekményt hajt végre, a »complici« név alatt pedig a 
segédeket érti. A felbujtót épen úgy bünteti, mint a tetteseket 
(autori).

17. Az olasz parlament elé terjesztett büntetőtörvény- 
javaslatnak 76. §-a az első pontban következőképen határozza 
meg a felhajtást: »Sono complici del reato : 1. o colore che 
per mezzo di mandato, d'istigazione, de incompensé date o 
promesse, di minacce o d’abuso d’autorita o di potere o con 
altro modo colpevole, hanno determinato altri a commetterlo.«

18. A németalföldi bűntetőtörvénykönyv 47. §-a szósze
rinti fordításban így szól :

»Mint a büntetendő cselekmény tettesei bűntettetnek :
.................. 2. azok, a kik ajándék, Ígéret, a tekintélylyel vagy
hatalommal való visszaélés, erőszak, fenyegetés, vagy tévútra 
vezetés által a cselekmény elkövetését eszközük.«

19. Az 1843-diki bűntetőtörvényjavaslat a német parti
cularis törvényhozásokban akkor divatos »bűnszerző« fogal
mát az 50. §-ban kiemelvén, azt mondja »Bűnszerzőnek nem
csak az tekintetik, a ki a bűntettet elkövette, hanem az is, a 
ki mást annak elkövetésére felbujtott.«

Ennek előrebocsátása után az 51. §-ban következőleg 
határozza meg a felbujtó fogalmát: »Felbujtónak pedig az 
tekintetik, a ki valamely bűntettnek elkövetésére :

a) Szóval vagy Írásban mást világosan és egyenesen 
fölszólított és reá vett.

b) Bérrel vagy jutalom Ígéretével mást arra elcsábított.
c) Erőszakkal vagy fenyegetéssel mást arra kénysze

rűé tt.
d) Valamely tőle függő egyénnek azt világosan paran

csolta.«
20. A magyar bűntetőtörvénykönyv 69. §-ában a követ

kező rövid, de velős fogalmi meghatározást találjuk »fölbujtó 
az, 1. a ki mást a bűntett vagy vétség elkövetésére szándéko
san reábir.«

íme az európai büntetőtörvények legnevezetesebbjeinek 
fogalmi meghatározásai előttünk vannak. Elmondhatjuk, hogy 
büntetőtörvényünk rövid fogalommeghatározása — mely 
egyébiránt az osztrák javaslat utánzása — különb az összes 
európai törvények fogalommeghatározásainál. Csak egy eset
ben érhetné a magyar bűntetőtörvénykönyvet e rövid és a
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felbujtási módok felsorolását mellőző fogalommegliatározás 
miatt vád, ka sikerülne limitativ felsorolása a felbujtási mó
doknak. Ámde ez eddig nem sikerült. Minden büntetőtörvény- 
könyv, mely a felbujtási módokat felsorolja, fölvesz egy oly 
tág módot is, mely alá valamennyi egyenként felsorolt felbuj
tási tevékenységi faj vonható. A belga és luxemburgi bűnte- 
tőtörvénykönyvek »machinations ou artifices«, a német biro
dalmi büntetőtörvénykönyv »oder durch andere Mittel«, az 
olasz törvényjavaslatnak »ocon altro modo« kifejezései kétség
telenül ily átalános megjelölések, melyek alatt minden, a mi 
nem ajándék, Ígéret, a tekintélylyel vagy hatalommal való 
visszaélés, mindenesetre érthető. Mindezen függelékek nem 
fejeznek ki egyebet, mint azt, hogy bármi módon gyakoroljon 
is valaki másra psychikai hatást, mihelyt ez ennek folytán a 
büntetendő cselekményt elkövette vagy megkísérelte, felbujtóvá 
lesz. De ha csakugyan ezt fejezik ki a fölbujtási módok casui- 
stikus felsorolásai : akkor teljesen fölösleges azokkal a felhaj
tás törvényes fogalom-meghatározását eltölteni. Erre nézve 
idézem az osztrák törvényjavaslatnak Glaser által szerkesztett 
indokaiból a következőket : »Bei der Behandlung der Anstif
tung weicht der Entwurf vom deutschen und französischen, 
sowie theilweise vom geltenden österreichischen Hecht inso
fern ab, als er nicht die Mittel anführt, durch welche die 
Einwirkung auf den Thäter zu geschehen hat. Eine solche 
Aufzählung ist nicht nötkig, weil die W ahl der Mittel nicht 
entscheidend ist ; es ist ganz gleichgiltig, welche Mittel zur 
Anwendung gekommen sind, wofern sie nur derart sind, dass 
durch dieselben die freie Selbstbestimmung des Tkäters nicht 
ausgeschlossen wird. Eine solche Aufzählung ist aber auch 
nicht zweckmässig. Eine erschöpfende Behandlung ist, wie in 
allen ähnlichen Fällen unmöglich, daher sich das Gesetz, wie 
es auch im deutschen Strafgesetze eingetreten ist, auf eine 
Exemplification beschränken müsste. Dies ist aber ohne prakti
schen Werth, und wird nicht ohne Gefahr für die richtige 
Gesetzanwendung unternommen, weil es leicht zu Missdeu
tungen führt. So begründet die Anwendung von Drohung, 
Irrthumserregung, von welcher das deutsche Strafgesetz 
spricht, nicht immer Anstiftung, sondern unter Umständen 
auch Tkäterschaft.«

Idéztem az osztrák törvényjavaslat ezen indokait, mert 
alig csalódom, ha azt állítom, hogy ez volt egyik indító oka a 
mi fogalom-meghatározásunk elfogadásának is. Kétségtelenül 
magára a törvényjavaslat szerzőjére is befolyással volt Glaser 
álláspontja, hisz a törvényjavaslat indokaiban ott találjuk Gla- 
sernek bírálatából azon részt, melyben a kitűnő büntetőjogász
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elismeréssel szól a régebbi osztrák törvényjavaslatnak a felbuj
tóra vonatkozó tömör, szabatos fogalom-meghatározásáról. De 
törvényhozásunkra is kétségen kivűl befolyást gyakorolt az 
osztrák javaslat szabatos,kimeritő fogalmi meghatározása, mely
nek igen tapintatosan előnyt is adott a német, belga, franczia 
stb. törvények exemplificativ fogalmi meghatározása fölött.

Ámde mondhatná valaki, hogy a magyar törvénynek 
szintén meg kellett volna tartania a fogalom-meghatározásban 
a »tettes« szót, mert a jelenlegi szövegezés mellett »a ki mást 
. . . .  reábír« úgy is lehet ezt érteni, mint ha nem a tettesnek 
reábirása képezne csak felbujtást, hanem a bűnsegéd reábirása 
is felbujtás lenne. Ily értelmezés természetesen kizártnak ve
endő. Mert bűntett vagy vétség elkövetésére kell a reábirásnak 
hatnia. Az elkövetés fogalma pedig tettességet vagy társtettes
séget föltételez, következőleg a bűnsegéd reábirása semmi egyéb 
mint psychikai bűnsegély. A tettes szó tehát, mint teljesen fölös
leges helyesen mellőztetett a fogalom-meghatározásból.

Eltekintve a felbujtási módok felsorolásától, a törvény- 
hozások — különösen a legújabb törvényhozások fogalom
meghatározásai, mint láttuk, lényegileg megegyeznek egy
mással. Felbujtónak kivétel nélkül azt tekintik, a kiben a 
bűntett eszméje megfogamzott s a ki annak elkövetésére mást 
reábirt.a) És ezen fogalom-meghatározásból önként következik, 
hogy ha a tettes cselekménye nem a felbujtó közreműködésé
nek volt következménye, vagy, ha a felbujtónak értelmi tevé
kenysége nem idézte elő a megfelelő elhatározást az illető 
személyben : akkor felhajtásról nem lehet szó. *)

*) Az 1843-diki javaslat a »reávett« kifejezést használja. Erre 
nézve helyesen jegyzé meg az új büntetőtörvény javaslatának szerzője : 
»A reávétel inkább a csalárd üzelmekre vezethető vissza s azért egy
oldalú ; reávenni valakit igen hasonlít a reászedéshez. Igaz ugyan, hogy 
a reászedés által bizonyos körülmények között szintén előidéztethetik a 
determinálás, de az inkább csak egyik nemét fejezi ki azon hatásoknak, 
melyekből ezen eredmény származik. Ehhez járul még azon körülmény 
is, a mennyiben a reászedés következtében a tettes tévedésbe vitetett :
ez esetben.................. nem felbujtás, hanem a büntetendő cselekmény
elkövetésének más neme áll elő. A »reábirás« helyesebbnek látszik még 
azért is, mert kapcsolatban van az erő eszméjével, mely kifejtetik arra 
nézve, hogy valamely elhatározás keletkezzék, s ennek folytán valamely 
büntetendő cselekmény elkövettessék. Bármely hatás ugyanis csak két 
módon eszközöltethetik : pbysicai vagy psychicai tevékenység által. 
Minden tevékenység erőt tételez föl, s így azon psychicai tevékenység 
is, mely által valaki valamely elhatározásra biratik, a »vis psychica« 
a büntetendő cselekmények egyik csoportjának ezen tényezője, lételeme 
által jő létre. A »bírás« az erő eredménye : a reábirás tehát a psy
chicai erő olyatén és oly fokú alkalmazása, mely képes volt előidézni 
azon eredményt, vagyis azon elhatározást, mely a bűntett elkövetésének 
szellemi oka volt« (Löw. anyag-gyűjtemény I. kötet 457. lap.)

A bünki8érlet és a bevégzett bűncselekmény. 11
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2. §. A felbujtó fogalma az elméletben.
Nagyobb egyöntetűség élszlelhető a positiv jogban a 

felbujtó fogalmi meghatározására nézve, mint az irodalomban: 
A »bűnszerző«-féle fogalomhoz tapadt s annyira kedvelt rend
szer — mint már föntebb is láttuk — zavarólag bat a felbujtó 
fogalmának helyes megállapítkatására. A  »tettesre és felbuj
tóra« minden áron közös tulajdonságokat akartak megálla
pítani. Minden áron csak kettős fő-felosztást akartak érvényre 
emelni, hogy ne legyen , a részességnek több főfaja, mint a 
bűnszerző és bűnsegéd. Ezen törekvésben annyira mentek, 
hogy még a felbujtót is elnevezték tettesnek. Erre nézve 
mondja a tudós Carrara: »A bölcselet, mely tisztán eszmei 
lényekkel foglalkozik, lélektani tettesnek tarthatja azt, a kiben 
megfogamzott az eszme, s ezt teljes tervvé tudta alakítani. A 
büntető]ogtudomány azonban, melynek tárgyát csak külső tettek 
képezik s a gondolatokkal csak annyiban foglalkozik, a meny
nyiben a külső tettek okát kutatja, nem azonosíthatja az 
eszme létrehozóját a tett elkövetőjével. A bűntett jogi lény, 
mely a tett és a törvény közötti ellentétből származván, nem 
jő létre, ha a tett nem sérti meg anyagilag a törvényt. E tett 
elkövetője csak az lehet, a ki anyagilag végrehajtotta.«

Egyébiránt Bemer az 18h7-ben megjelent »Die Lehre 
von der Theilnahme am Verbrechen« czímű művében meg- 
vetőlegszól az »Anstifter« kifejezésről, midőn az »értelmi bűn
szerzőség« czímű fejezetet a következő szavakkal kezdi meg : 
»Den intellectuellen Urheber nennt man bekanntlich oft 
schlechtweg Anstifter.« 2) Ennyire veszélyes újításnak tartotta 
a nagyhírű Bemer is azon irányt, mely szakítani akarta  »bűn
szerzőség« fogalmához tapadt rendszerrel.

I. Lássuk már most, mit tanított Berner említett műve 
az értelmi bűnszerzőségről ?

Az értelmi bűnszerzőséghez — úgy mond — mindenek
előtt animus instigandi kívántatik, még pedig azon külö
nös szándék, hogy a felbujtás bűnszerzőségre (tettességre) 
irányuljon. Bemer határozottan megköveteli a szándékosságot 
a felbujtáshoz és gúnyolja azokat, a kik a vétkes felbujtás kép
telenségében hisznek. Voltaire-t, Rousseau-t és a franczia 
encyclopádistákat — úgy mond — a franczia forradalom 
felbujtóinak kellene tartani jogászi értelemben is, mert 
bizonyára az ő tanaiknak nagy része van a franczia forra
dalomban. Azután fölteszi azon kérdést, mit tesz az értelmi

J) Carrara Programmja 428. §.
2) Ugyanily értelemben nyilatkozott Bemer — mint azt már meg

említettem — a » tettesség «-röl is. A »tettes« szót is rossznak tartotta.
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b ű n sze rző ?  E r re  B e rn e r szóról szóra így v á la szo l: »D er in te l
lectuelle  U rb e b e r m uss den A n d eren  absich tlich  bestim m t 
haben, sich se lb st zum  V erb rechen  zu bestim m en.«

A z u tá n  B e rn e r azon m ódok v izsgá la táva l foglalkozik, 
m elyek ú tján  a  fe lbu jtás  eszközölhető. Ily m ódok a  m egbízás, 
m eghagyás, pa rancs, fenyegetés, tanács, valam ely  k ívánság  k ife
jezése, m elyekről a lább  m ég szólni fogunk, s az u tá n  á t té r  a n n a k  
v izsg á la tá ra , m inőnek kell lenn i az anyag i bűnszerző a k a r a tá 
n ak  ? M íg az é rte lm i bűnszerző tevékenysége csak  szándékos 
lehet, a physikai bűnszerző cselekm énye leh e t g o n d a tlan ság b ó l 
e lkövete tt is. E lő fo rd u lh a t te h á t azon sa já tsze rű  jelenség, hogy 
egy és ugyanazon  b ű n te tt  az é rte lm i bűnszerző szándékos
ság án ak  és az anyag i bűnszerző g o n d a tlan ság án ak  szám ítandó  
be. B e m e r azon további k é rd ésre  » W as g esch ieh t d u rch  
den physischen U rh eb er« , m indenekelő tt k ije len ti, hogy nem 
csak az a k a ra tra , hanem  a tény -m ozzanatra  is kellő figye
lem m el kell lentiünk, m ert az anyagi bűnszerző á lta l  lé tre 
hozott eredm ény irányadó  az é rte lm i bűnszerző felelőssé
gére  nézve is. H a  a  fe lb u jto tt csak  k ísé rle te t követ el, a  fö lbu jtó  
is csak k ísé rle té r t vonható  felelősségre. T ovábbá k ije len ti B e m e r 
a z t is, hogy a  nem  s ik e rü lt fe lbu jtás csakis előkészületi cselek
m ényt képez. A z é rte lm i bűnszerzőség egyéb irán t — úgy m ond 
—  úgy  je len tkezik , m in t ok, és a  physikai bűnszerzőség úgy, m in t 
okozat. D e m ivel az é rte lm i bűnszerzőség ép úgy nem  képez b ű n 
szerzőséget physika i bűnszerző h iányában , m in t az ok nem  leh e t 
ok okozat né lkü l : ennélfogva az anyag i bűnszerzőség (te ttesség ) 
az irányadó  az é rte lm i bűnszerzőségre (felbujtó), nézve, a m in t 
kétségen k ivű laz  okozata  döntő az o k ra  nézve. S a já tsze rű  kölcsön
h a tá s  ez. m e rt az ok ad léted az okozatnak, az é rte lm i bűnszerző 
(felbujtó) az anyag i bűnszerzőnek (tettes), és m égis az okozatból 
és az anyagi bűnszerzőségből kell m eg íté ln i az okot, ille tve 
az é rte lm i bűnszerzőséget. M ás szóval : az eredm ény m értéke  az 
oknak, úgy a m in t az auyag ihűnszerzőség  m értéke az é rte lm inek .

V ég ü l azon közvetítéssel foglalkozik B e m e r, m ely az 
é rte lm i és anyag i bűnszerző a k a ra ta  között létesül, és azon 
eredm ényre  ju t ,  hogy az anyag i bűnszerző cselekm ényében 
rejlő  okozati összefüggésnél fogva az é rte lm i bűnszerző a k a 
r a ta  is átm egy a  te ttb e . É s  ezen a  ponton  ép íti föl B e rn e r  a  
fe lbu jtónak  a  te tte sse l való egyenlő felelősségi elvét. Á m de 
nem  tu d o tt  a  com plo tt-e lm élettő l i t t  sem  szabadu ln i B e m e r , 
m e rt — úgy m ond — az érte lm i bűnszerző physika i szerző
tá rs  is lehet, m ely esetben azonban a »C om plott« fogalm ába 
olvad fel a  kétféle szerzőség. É s  a  felbujtó  — úgy m ond — 
i t t  m á r nem  b ün te the tő  a  te tte sse l egyenlően, hanem  m in t szö
vetség-alap ító  sz igorúbban  bün te tendő .

il*
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Berner már tankönyvében a felbujtó (Anstifter) kifeje
zést használja — egyébiránt többnyire ugyanazon elveket fejezi 
ki, melyeket említett monographiájában tanított, de maga a 
fogalommegkatározás nem egy és ugyanaz.x)

II. Térjünk most át Luden tanára, mely egyrészről az 
indeterminismust és másrészről a legtúlzottabb objectivismust 
képviseli. Luden, tekintettel azon okokra és erőkre, melyek az 
emberi tevékenység következtében hatályosokká válnak, oly 
különbséget akar tenni, melyből magára a cselekményre nézve 
is különbség keletkezik. Ezen okok — úgy mond — vagy 
mások bűnös tevékenységében rejlenek : úgy, hogy a ki azokat 
érvényesíti, idegen közreműködés következtében és nem egyedül 
követi el a bűntettet, vagy azon okok nincsenek mások bűnös 
tevékenységében, minélfogva az, a ki azokat hatályossá teszi, a 
bűnös jelenség 2) egyedüli szerzője. Az első esetben azok, a

p B erner az 1847-ben m egjelent többször id. m űvében subjectiv  
á lláspontbó l fogta fel a fe lbnjtó  fogalm át, és elegendőnek ta r to t ta  : a 
véghezvite lre  való felhívást, m íg tankönyvéhen  a közép á llásponto t fog
la lja  el és nem  elégszik m eg egyszerű felhívással, h anem  h a th a tó s  indító  
okok (w irksam e B ew eggründe) a lka lm azásá t k ív án ja  a »felbujtás« fogal
m ához.

2) Megjegyzem, hogy Luden megkülönbözteti a cselekményt és az 
általa előidézett jelenséget. (Handlung — Erscheinung). A közönséges 
nyelvszokás szerint nem szoktak ily különbséget tenni, inkább mind a ket
tőt egy elnevezés alá foglalják, p. az ülés, lopás, rablás, gyújtogatás mind 
a cselekményt mind annak küljelenségét összefoglalják. De jogászilag a 
kettőt el kell választani, és mindig a külső jelenség az első, mely figye
lembe jő és okot ad annak kipuhatolására : vájjon követett-e el valaki 
egyáltalában cselekményt ? A külső jelenség mindig a cselekményből 
származik, a cselekmény pedig nem egyéb, mint az emberi tevékenység, 
vagyis az ember testi és értelmi erejének mozgása. E mozgás által 
tétetnek hatályossá az okok, a melyekből a bűnös küljelenség, mint oko
zat keletkezik. A cselekmény tehát, melyből bűnös küljelenség szárma- 
zik, szükségszerűen két részből áll, ugyanis 1. az emberi tevékenységből 
vagyis testi és értelmi erőinek mozgásából és a természet erőinek és tör
vényeinek ezen mozgás által előidézett hatályosságából, mely előidézi a 
küljelenséget. E két rész egyesüléséből származik a cselekmény, mert 
egyrészről a természet törvényeinek hatályossága nélkül az emberi tevé
kenység nem volna képes a küljelenséget létrehozni, és másrészről a kül
jelenség, ha csak a természet törvényei következtében az embertől füg
getlenül jő létre : akkor az emberi tevékenyégre nem volna visszavezet
hető. A gyilkos — mondja Luden — nem tehet egyebet, mint megejti a 
sebet, és a halál csak azért következik he, mert a tennészet törvényei 
szerint a megsebzett tovább nem élhetett. A tolvaj hatalmába keríti a 
dolgot és azzal eltávozik. Hogy a meglopott a detentiót elveszti : az a 
természet törvényein nyugszik.

Luden ezen okoskodására jegyezte meg Bemer, hogy Luden 
elemző éleselméjűségének a részek ugyan a kezében vannak, de hiányzik 
a szellemi összetartó kapocs. (Die Theile wohl in der Hand, Fehlt leider 
nur das geistige Band). A természeterők működése — jegyzi meg Berner 
— már a tevékenység első pillanatában kezdődik. Ha fölemelem a keze-
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kiknek bűnös cselekményeit más eszközli, ha különben cselek
ményeik valóban bűnösek, szintén bűntettet követnek el, de 
cselekményeik egyúttal úgy tűnnek fel. mint annak cselekmé
nye, a ki őket a bűntettre birta. Az ő bűntettük egyúttal annak 
is büntette, a ki azt eszközölte, úgy bogy ezen bűntettre nézve 
közöttük a részesség viszonya keletkezik. Azon cselekmény, 
mely által bűntett létesíthető, vagy részesség vagy bűnszerző
ség, a szerint, a mint a cselekvő emberen kívül fekvő okok más 
emberek tevékenységében rejlenek-e, (de a melyek természete
sen mivel ő érvényesítette azokat, az ő cselekményéhez is tar
toznak) vagy a mint ennek ellenkezője az eset.

így állítja fel Luden a szerzőség és a részesség közötti 
különbséget. És azután két szélsőségbe keveredik. Egyszer azt 
mondja, hogy a részesség lényege a közreműködésben fekszik, 
és azután ismét azt állítja, hogy a részesség csak idegen szán
dék elsajátításából keletkezhetik. És pedig nem a physikai 
bűnszerzőnek kell az értelmi bűnszerző szándékát elsajátítania, 
hanem megfordítva. Az értelmi bűnszerző — úgy mond — a 
physikai szerzőt nem bujthatja fel, mert az akarat nem deter
minálható. *)

Miképen sajátítja el a részes más bűnös akaratát : arra 
nézve Luden két esetet különböztet meg. Vagy kölcsönösen 
történik az, a mennyiben a részes és a másik között valóságos 
kölcsönös megegyezés jő létre, vagy történhetik az egyoldalu- 
lag. a mennyiben ily egyesülés nem volt közöttük, hanem a 
részes a másiknak elhatározását magáévá teszi a nélkül, hogy 
ez vele érintkezésben tette volna magát az óhajtott bűntettre 
vonatkozólag. A kölcsönös részességnél, tekiutettel a bűnös 
elhatározásra, kölcsönös közösség keletkezik, úgy hogy mind 
kettő kölcsönösen a részesség viszonyában áll egymással. Az 
egyik elsajátítja a másik bűnös elhatározását, úgy hogy a 
másik által elkövetendő cselekmény a sajátjává válik ; a másik 
tudja, hogy amaz bűnös elhatározását elsajátította, és hogy ő 
a bűntettet annak részére is elköveti. E tudat által ő ismét 
elsajátítja a másik elhatározását, úgy hogy a részesség ezen

met : már a természet törvényei működnek mind a három területen. A 
mechanika, a physika és a szervessé»- törvényei egyaránt mozgásban 
vannak.

') Erre jegyzi meg gúnyosan Bemer a következőket : Jener (fel
bujtó) mache diesem (tettes) also nur eine Mittheilung, wenn dieselbe 
dem physischen Urheber Zusage, so benutze der intellectuelle Urheber 
diese Gelegenheit zur Aneignung der fremden Absicht. Etwa um in aller 
Eile auch für sich das Anrecht auf die dem Y erbrechen gedrohte Strafe 
zu erwerben ? — Es fehlt bei Luden der Begriff des Willens und des 
Causalitätsverhältnisses, so wie das Bewusstsein des Verhältnisses beider 
zu einander.«
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neme a bűuös elhatározás kölcsönös elsajátításából áll. Míg 
ezen elsajátítás be nem következett : részességről nem lehet 
szó, de ha bekövetkezett, akkor a részesek mindegyike ugyan
azon elhatározással bir.

Melyik bírta először a másikat arra, hogy a bűnös elha
tározást létesítse : az Luden nézete szerint teljesen közönyös, 
mert másnak a behatásában soha sincs elegendő indító ok a 
bűntett elkövetésére. Ezen okból Luden előtt a büntethetőség
nek teljesen egyenlő fokán áll a meghagyás, tanács, vagy a 
bűnös terv elfogadása.

Magától értődik — folytatja tovább — hogy kölcsönös 
részességről csak addig lehet szó. mig a részesek azon helyzet
ben voltak, hogy kölcsönösen egymás bűnös elhatározását ma
gokévá tehették. Ez föltételezi, hogy előttük az elhatározás 
kölcsönösen ismeretes legyen, és a meddig ezen ismeret terjed, 
csak addig van kölcsönös részesség is. Ha tehát a részesek 
közűi egyik vagy másik különös elhatározással birt, melyet a 
többiek, mivel nem ismerték, el sem sajátíthattak, természete
sen arra vonatkozólag részesek sem lehetnek.

Az egyoldalú részességnél a concurráló személyek viszo
nya lényegileg más. Ennek lényege abban áll, hogy az egyik 
a másik elhatározását ennek tudta nélkül teszi sajátjává, úgy 
hogy amaz ugyan ehhez részességi viszonyban áll, de ez nem 
áll amahhoz. Ebből következik, hogy ezen részességnél annak 
viszonya, kinek bűnös elhatározását a másik sajátjává teszi, 
ezen elsajátítás által semmiféle változást nem szenved. 0  egé
szen függetlenül áll a részestől, a mennyiben ennek részvétele 
az ő bűntettének jellegére semmi esetre sem gyakorol módo
sító befolyást. Ellenben a részes bűntette azon bűntett szerint 
alakul, a melyben részt vesz és a melyet részvétele által ma
gáévá tesz. De magától értődik, hogy ő csak annyiban lehet 
részes, a mennyiben előtte a másiknak bűnös elhatározása 
ismeretes, mert ezen kivűl nem gondolható annak sajátjává 
tétele.

Ezen egyoldalú Vészesség kölcsönösen is előfordúlhat a 
nélkül, hogy az kölcsönös részességgé lenne. Mert ugyanazon 
a módon, a mint egyik a másiknak elhatározását tudta nélkül 
sajátjává teszi, ép úgy az utóbbi is elsajátíthatja az előbbinek 
elhatározását. Ez föltételezi, hogy mindketten ugyanazon elha
tározásra jussanak és azt kölcsönösen elsajátítsák, a nélkül 
azonban, hogy arról tudomásuk legyen.

Subjectiv szempontból — úgy mond Luden — vala
mennyi részes egyenlő büntethetőségéhez kétely sem férhet. 
Mert valamennyi részes azon gonosz akarattal bir. hogy a 
bűntett, melyben részt vesz, valóban elkövettessék. És ennek
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b izony ítéká t épen a  részesség nyú jtja . E z é r t  b á r  a bűnös e lh a 
tá rozás e ls a já títá sá n a k  és az ez á lta l  k e le tk eze tt részességnek 
külsőleg  fö lism erhető  cselekm ényben kell á l ln ia , m ivel a 
p usz ta  gondo lat m ég nem  ta rto z ik  a  jog  te rü le téh ez  : m égis 
m inden  cselekm ény . m ely a  rossz a k a ra t  b izony ítékáu l szol
gál, a sub jecti v szem pont sz e rin t.a  bün te the tő ség  egyenlő fokán 
áll. A  b ű n te tt  elkövetésére irán y zo tt a k a ra t  ugyanaz, legyen 
b á r  az ezen vagy azon cselekm ényből fö lism erhető . L uden  
te h á t  a különböző bün te the tő ség  a la p já t csak  az objectiv  o ld a 
lon ta lá lja  fel. A  részes lé tesíti ugyan  a  b ű n te tte t, a  m ennyiben 
az e lsa já títá s  á lta l  a m ásik  tevékenységét m agáévá teszi. E b b ő l 
azonban  nem  következik, hogy a  b ű n te tt objectiv  létezésének  
oka ne m ás cselekm ényben le lhesse fel k izáró lagos és egyedüli 
lé toká t. M e rt a részesség lényege épen abb an  áll. hogy a  b ű n 
te t t  lé treh o zásán á l többen  concu rrá ljanak . N agyon  könnyen 
gondolható  azon eset, hogy a b ű n te tt  objectiv  lé tezésének oka 
csak az e^vik részes cselekm ényében fekszik és nem  eg y ú tta l 
a  m ásikéban is. E z  előfordul m indanny iszor, h a  az u tóbb inak  
részessége a  b ű n te tt  közvetlen elkövetéséhez sem m ivel sem 
já ru lt , és a  b ű n te tt lé te  egyedül a  közvetlen te tte s tő l szá rm a
zott. A  részesség viszonya, te k in te tte l a  lé treh o zo tt b ű n te ttre , 
ke ttő jük  között term észetesen  m eg nem  szűnt. D e  az. k inek  
cselekm ényéből a  lé tre jö tt  b ű n te tt  szárm azik , m in t bűnszerző 
ab so rb eá lja  a  részesség fogalm át, de m ivel a  bűnszerző cse
lekm énye eg y ú tta l az övé is (t. i. részesé), ennélfogva te rm é
szetesen ő is felelős a b ű n te t té r t ,  daczára  a n n a k . h o g y .—  
m in t m o n d a to tt —  a  b ű n te tt objectiv létezése tisz tán  m ás 
cselekm ényében leli a lap já t. E zen  objectiv felfogás szerin t a 
phvsikai bűnszerző m indenesetre  b ü n te té sre  m éltóbb. A  köz
vetlen vagy phvsikai bűnszerzővel objectiv  szem pontból csak 
azon részes áll egyenlő b űn te tke tő ség i fokon, a  k inek  cselek
m ényei n é lkü l m ások cselekm ényei sem  lé te s íte tte k  volna 
b ű n te tte t.

L u d en  te h á t, m in t lá tjuk , az ak ara t-m o zzan a t, azaz : sub- 
jec tiv  szem pontból sem m i különbséget nem  tesz a  részesség 
fa ja i között, m e rt valam ennyinek  egy a k a ra ta  van, t. i. a  b ű n 
te t t  elkövetése. L u d en  az é rte lm i bűnszerző t e szem pontból a 
segédekkel, sőt m ég a b ű n p á rto lá ssa l is egyenlő b ű u te th e tő - 
ségi fokra  helyezi.

A  külső okozati összefüggésre fek teti a  fősúlyt és ennek 
a lap ján  ta g a d á sb a  veszi azt, hogy a felbu jtó  bűnszerző lehes
sen. S zerin te  a  fe lh a jtá s  te h á t  sem m i egyéb, m in t m ásod rangu  
részességi tényező, azaz : segély. L u d en  elm életére  B e m e r  
lényegileg  a  következőket jegyzi meg. M ag a  az alapfelosztás, 
t. i. az egyoldalú és kölcsönös részesség is ta r th a ta t la n . A lig
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lehető, hogy két személy között, kik ugyanazon eredményért 
dolgoznak, mindenik a másiknak egyenlő animusát ismeri — 
az akaratnak bizonyos közössége ki ne fejlődjék, és ezt a köl
csönösen egyoldalú részességnél Luden tagadásba veszi.

De föltéve, hogy ezen fölosztási alap elfogadható volna 
.— a mi lehetetlen, mert a részesség mindig közös akaratot téte
lez föl — egyáltalában nem mondja meg Luden, mely fogal
mak tartoznak kizárólag az egyoldalú, és melyek a kölcsönös 
részesség fajához.

A főhibája azonban a mi álláspontunkból a Luden-féle 
elméletnek nem ez, hanem az, hogy az akarat determinatióját 
tagadja, és ebből kiindulva a felbujtónak a tettessel való egyenlő 
büntethetőségét tagadja. Mennyit ér ezen okoskodás, arra 
nézve már föntebb válaszoltunk.

III . Foglalkozzunk most Schütze Tivadar elméletével.x) 
Miben találja ő a felbujtó lényegét?

Felbujtó általában — úgy mond — az, a ki tyrnös szán
dékkal szellemi behatás útján mást bűnös akaratelhatározásra 
és tevékenységre indít. E tág fogalom magában foglalja a 
tettességre és a segélyre való felbujtást is. A tiszta felbujtás is 
érthető alatta és a vegyes is, azaz : midőn a felbujtó egyúttal 
segéd vagy társtettes is.

Szűkebb értelemben azonban felbujtásról csak akkor van 
szó, ha a felbujtott tettességre nem pedig puszta segélyre vagy 
a felbujtás közvetítésére biratott reá, és ha a felbujtó maga a 
tett véghezvitelében nem vett részt.

Ez a tiszta felbujtás, »Unser Anstifter — mondja Schütze 
— ist Nicbtthäter, der einen Thäter zur That anstiftet.« 
Következőleg a felbujtás lényegét nem lehet máskép meg
határozni, mint azon viszony meghatározása által, melyben a 
felbujtotthoz áll. A felbujtó szellemi behatása abból áll. hogy 
»hatályos indokokat« tár fel a felbujtott előtt, melyek őt a 
tettre ösztönzik, és pedig teszi ezt oly czélból, hogy a felbujtott 
azokat elsajátítsa. Ha e törekvésnek eredménye van és a 
bűnös magvak elhintése gyökereket fogott B. lelki világában, 
akkor A. azt viszi keresztül, bogy B. a bűntettre saját indokot 
nyerjen és saját czélját lássa abban.

E  csirából fejlődik ki az akaratnak bűnös önelhatá
rozása, B. saját szándéka. Saját indok és saját czél nélkül 
azonban hiányzik B.-re nézve minden alap a saját szándék 
képződéséhez. Az oly akarat, mely pusztán idegen bűnös szán
dékot valósítson meg, a szabad beszámítható embernél nem 
gondolható. B. például bűntettet akar elkövetni csak azért, mert

]) Schütze : Die noth wendige Theiln^hme 42 . §.
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A. azt úgy kívánja, és csakis A.-nak indokai vezetik és A.-nak 
czélja lebeg előtte. Ámde itt is megvan a saját indok, mert 
vagy különös kedvét leli B. a bűntett elkövetésében, vagy az 
előtte kedves A.-nak tett szolgálat vezeti. Bűntettek tehát 
mondja Schütze — csak saját indokokból és saját czélok meg
valósítása mellett követhetők el öntudattal. Például a követ
kezőt hozza fel.

M. piuczér S. gazdáját nem akarja meglopni, de boszu- 
ból azt kívánja (indok), hogy S.-et meglopják, és S.-et boszantsa 
a szenvedett veszteség, mely által az ő boszuvágya is kielégí
tést nyer (czél). E czélból barátjának P.-nek azt mondja. Te 
neked a kivándorlás czéljából pénzre van szükséged. Kívánsá
god teljesül, ha S.-et meglopod. M.-nek szándéka az, hogy P.-t 
e gondolat elsajátítására és annak végrehajtására bírja, 
midőn P.-nek kapzsiságát és vagyontalanságát — mint hatályos 
indító okokat mozgásba hozza.

P.-ben az M. által elhintett mag termékeny talajra 
talál : ő kapzsi is és pénze sincs, (ezen általános indok 
szüli a concret indokot). P. M.-nek bűnös gondolatát 
különös indító okká és czéllá dolgozza fel, midőn a java
solt lopásban kívánságának megvalósítását, szükségletének 
kielégítését látja. E szerint saját indokból, saját czéllal hatá
rozza el magát a saját szándékra, mely nem egyéb, mint S. 
meglopása.

Elég az hozzá, hogy ő az idegen szándékot elsajátította, 
így van ez minden igazi felhajtásnál. A. például boszu- vagy 
kapzsiságtól vezéreltetve B.-t fölbéreli C. meggyilkolása czél
jából. B.-nek az általános indoka a kapzsiság, talán a bérgyil
kosságot, mint kenyérkeresetet, iparszerüleg lizi. Az ajánlott 
bér kapzsiságának concret kielégítésére ösztönzi ; czélja : a 
bért megszolgálni, eszköze : a C.-en elkövetett gyilkosság. Ezek 
alapján keletkezik a saját szándék C. megölésére, mely az elkö
vetésben érvényesül.

A felbujtott tettes önelhatározása tehát, tekintettel az 
idegen befolyásra, több stádiumon megy kereSztül.

1. Az általános indok (Interesse) concret indító okká és 
czéllá változik át.

2. Ezen czél concret bűnös akaratiránynyá (elhatározás) 
és saját szándékká változik át.

3. Ezen saját szándék, mint concret eltökélés, tettben 
nyilvánul.

4. Végre következik ezen eltökélésnek elkövetése (a bűn
tett bevégzése vagy kísérlete).

Az előbbi példában épen ily fejleményeken ment keresz
tül a felbujtás.
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A kísérlet, és bevégzés fogalmai itt (t. i. a fölbujtás terü
letén) nem alkalmazhatók. Ha minden jel nem csal — mondja 
»Schütze — ezen tétel polgárjogot fog nyerni a tudományban, 
gyakorlatban és törvényhozásban egyaránt. Alig a tettes (t. i. 
a jövendőbeli) kísérleti cselekményt sem hajt végre : addig 
mind a tettes mind a felbujtó csak előkészületi stádiumban 
vannak. Schütze helyesen jövendölt, mert a nem sikerült fel- 
bujtás büntetlensége a modern elmélet és törvényhozás egyen
lően elfogadott tana.

Schütze ezután, hogy a felbujtó bűnösségét megállapít
hassa, a tiszta felbujtást elemeire bontja. O a felhajtásban a 
tény-mozzanatban való részességet és az akarat-mozzanatban 
való részességet külön vizsgálja.

Hogy Schützenek a felbujtó e két szempontból való elemzése 
tisztán álljon előttünk, szükséges a -Thatantheil* és »Schuldantheil -ra 
vonatkozó általános tanát ismertetnünk. Mihelyt valamely bűnös ered
mény több egyén közreműködésének köszöni létezését, az első kérdés, a 
mely fölmerül, az : minő része van az eredményben a közreműködők mind
egyikének külön-külön, tekintet nélkül a másikra? Mindenekelőtt tehát 
minden részesnek a ténybeli részvételét (Tliatantlieil) kell kikutatni, 
mely mint eredmény, tevékenységére, mint okra visszavezethető. Minden 
emberi tevékenység — folytatja Schütze — erőalkalmazásból áll. A 
bűnös eredményre irányuló tevékenység sohasem lehet tisztán pliysikai 
(testi), mert így büntethetőségről és beszámíthatóságról nem lehetne szó. 
A jog és erkölcs körében a tiszta testi közreműködés item számít. Az 
ilyen puszta testi közreműködő csak látszólagosan működik közre, mert 
az nem élő, szellemi tulajdonságokkal, akaratképességgel fölruházott 
lény, hanem élet, szellem és akarat nélküli test ( Naturkörper - ). Az 
ilyen közreműködés jogilag is csak látszólagos. A szellem, a lélek az. a 
minek a testet, és az akarat az. a minek a tettet vezetnie kell. Már ebből 
kitetszik az ellenmondás, mely azon közönségesen elfogadott szólamok
ban »physikai tettesség«, »physikai segély«, »értelmi segély« foglaltatik. 
Természetesen nem akarja a physikai segély« alatt senki a tiszta testi 
segélyt érteni, hanem a testi és lelki erő-nyilvánulást együttesen fogja 
fel mindenki. No de ha így van — mondja «Schütze — akkor el kell 
vetni a rossz terminológiát. Minden releváns és beszámítható közreműkö
dés vagy testi és lelki együttvéve, vagy pusztán lelki. Az elsőt Schütze 
vegyes közreműködésnek nevezi. A test és a lélek erőinek együttműkö
dése kívántatik minden beszámítható eredményhez. Ha az in cöncreto 
együttműködő erők egy személyben egyesülnek : akkor áll elő az egye
düli tettesség fogalma, a ki más közreműködő személyek részesülése 
nélkül hozta létre a bűnös eredményt.

Ha ellenben azon erők többek között megoszolvák, akkor kelet
kezik a részesség fogalma, mely több személynek közreműködését jelenti 
valamely bűntett létrehozására,

A beszámíthatóság ezen állásában, melyet Schütze külsőnek ne
vez, két esetet kell megkülönböztetni.

1. A. testileg és lelkileg, tehát vegyes módon működött közre. 
B. csak szellemileg. A.-t nevezzük a tettesnek, B.-t pedig vagy felbujtó
nak kell tartanunk vagy bűnsegédnek, a szerint, a mint A.-ban a tettre 
való elhatározást idézte elő, azaz : szellemi teremtője volt a tettnek —
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vagy a már meglevő elhatározást A.-ban megerősítette. Mi látszik ter
mészetesebbnek. mint hogy a ténybeli-részvételt úgy határozzuk meg. 
hogy A.-t a főrész terheli — B.-t pedig csak a mellékrész , és ezen 
viszonylagos határ korlátain belül az első esetben (felbujtó) sokkal jelen
tékenyebb például az egésznek egy harmada, az utolsó esetben (tanács
adás) kisebb jelentőségű p. egy negyedrész esnék terhűi, mihez képest 
az A. tettesnek főrésze két harmadot, illetve háromnegyedet tesz ki. Az 
ily felosztás nagyon tökéletlen — jegyzi meg Schütze — mert a belső 
beszámítást és annak eredményét egészen figyelmen kívül hagyja. De 
erről alább.

2. Mindketten B. és A. testileg és -lelkileg, tehát vegyes módon 
működtek közre. Tízek vagy társtettesek, vagy az egyik p. A. tettes, a 
másik p. B. ténybeli-segéd (Thathelfer). Ezen utóbbi föltevés a külső 
beszámítás szempontjából következetlenség. A következetesség azt 
kívánná, hogy mindkettő társtettes legyen, de mindenik más-más tény
beli részvételre nézve. A tiszta objecti v szempontból a bűnös tett-segély 
construálása meghiúsul. A külső beszámítás előtt minden vegyes módon 
közreműködő társ-tettes leend, de különböző ténybeli részvétellel. De 
ha ez így van, akkor az egyes részesek büntethetőségének kérdésére ez 
támpontot nem nyújt. A második esetünk szerint — mondja Schütze —; 
A. és B. is testileg működnek közre. Ritkán vagy helyesebben soha sem 
fog kitűnni, hogy mindkettő szellemi és testi erőinek alkalmazása 
egyenlő mérvben működött közre az eredmény létrehozásában. Ellenke
zőleg azonnal kitűnik, hogy különböző részök volt vagy mindkét irány
ban, vagy csak az egyik tekintetben, legyen ez a testi vagy lelki köz
reműködés.

Már most mi kép akarják a büntetést kimérni V Föltéve, hogy A. 
túlnyomólag testi erőket, B. pedig szellemi erőket alkalmazott — lehet-e 
kielégítő eredményre jutni, ha mindkettőnek közreműködését elszigetel
ten tekintjük ? Vegyük elő a sokszor idézett példát, melyre nézve Berner 
a »Theilnahme etc.« czimű monographiájábah kifejtett nézetét a 
»Grunds, des Breuss. Straft*.« czimű értekezésében annyira megvál
toztatta.

A. az erdőben fát akar lopni ; fiát B.-t reábeszéli, hogy A. kocsi
jával és lovaival az említett czélból az erdőbe menjen, és a fát hozza el, 
addig ő az erdő szélén őrt áll. Mindkettő testileg és lelkileg működött 
közre, de B. túlnyomólag testileg és A. túlnyomólag lelkileg. A pusztán 
külső beszámítás szerint első pillanatra mindketten társ-tetteseknek lát
szanak. a büntetés kimérésére nézve azonban hiányzik minden támpont, 
mert ezen nézpont a ténybeli részvételt elszigetelten fogja fel. Ez csak 
az által válik lehetővé, ha A.-nak B.-re való szellemi behatását és az 
utóbbinak vissza-hatását tüzetesen szemügyre veszszük, a mi ismét csak 
úgy történhetik, ha a gondolat kicserélésének első pillanatától kezdve a 
tett befejezéséig minden egyesnek közreműködését tekintettel a másik 
közreműködésére veszszük figyelembe.

így jutunk el azon kérdéshez : hogy minő (belső) bűnösségi része 
van minden egyes részesnek, tekintettel saját és bűntársainak ténybeli 
részességére '< A (belső) bűnösség és következőleg a büntethetőség két 
további kérdésre adandó válaszból derül ki. Az egyik kérdés az : minő 
okozati viszonyban állott minden egyes részesnek akarata saját ténybeli 
részességéhez ? A másik kérdés pedig az : minő viszonyban állott min
den egyes részesnek akarata és tette a másik bűntárs ténybeli részvéte
léhez ? E két nehéz kérdésre kell válaszolnunk — mondja Schütze — 
ha a teljes bűnösségi részt tisztán akarjuk látni. Schütze is merész 
lépésnek tekinti vállalatát, mert a hol szellemi erők működnek, a hol az
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önélhatározás az idegen befolyással karöltve jár, ott az elszigetelt bűnös
séget és a közös bűnösséget elkülöníteni igen nehéz feladat.

1. A vizsgálódás első tárgyát képezi minden egyes részes bűnös 
akarat irányának meghatározása. A szándékosság alatt — eltekintve az 
»Absicht«, »Vorsatz«-féle különbségektől — Schütze az akaratnak bűn
tettül ismert cselekmény elkövetésére való irányzását érti.

A gondatlanság (culpa), a mennyiben az a positiv büntetőjog terü
letére tartozik, a szándékossággal megoszt egy tulajdonságot, a meny
nyiben a gondatlanság szintén bűnös akarat-irány, akarati hiba. Csak 
hogy a jogellenesség tudata a gondatlanságnál csak homályos alakban 
forog fönn. Lényege abban van. hogy a cselekvő tenni akart, a nélkül, 
hogy a megfontolás azon stádiumáig eljutott volna , melyen meggyő
ződhetett volna arról, hogy cselekménye nem jogszerű és nem ártat
lan. Hogy ő ezen megfontolás! stádiumot be nem várta , illetve ezen 
megfontolást nem akarja alkalmazni^ épen ebben van az akarat hibája. 
A gondatlanság fogalma tehát abból áll, hogy az akaratirány tudatos 
cselekményre van irányozva, a nélkül azonban, hogy a cselekvő a cse
lekmény jogszerűségének és ártatlanságának tudatára emelkedett volna. 
A gondatlan cselekvő tenni akar, de nem akarja a megfontolás ered
ményét bevárni, hanem inkább többé vagy kevesbbé tiszta tudatlan
sággal ezen megfontolás elől kitér. Az előrelátó, gondos embertől azon
ban ezen megfontolást megkövetelik , és az ez elől való kitérés nem 
maradhat büntetlenül.

E fogalmak —■ úgy mond Schütze —- a részesség területén 
nagy szerepkörrel bírnak, és ezek után áttérhetünk a 2-dik kérdés vizs
gálatára, t. i. a két akarat-iránynak viszonyát és azok kölcsönös behatá
sát, causalitását vehetjük szemügyre.

Erre nézve különbségeket kell tennünk.
AJ Először vizsgáljuk azon esetet, midőn gondatlan cselekmény 

forog fönn valamennyi részesre nézve. Bura példájával kezdi Schütze 
okoskodását. Egy gyermek két felügyelőnője A. és B. a folyó partján 
vannak a kis gyermekkel, ki ott játszik. Szeretőik a közeli mulató helyre 
hívják a nőket tánezra. Ezek, miután a kis gyermeket a parttól távolabb 
eső rétre vitték, elmentek a mulató helyre. A kis gyermek mégis a vízbe 
esett és megfuladt. Mindkettőnek gondatlansága volt az ok. Ezen eset
ben lehet, hogy a felügj előnők mindegyike gondatlan elhatározását 
egészen önállólag hozta létre. He nem valószínű. Már a gyermek közös 
elvivése, vagy ha csak azt A. tette, B.-nek látása és‘tudása föltételezi, 
a gondatlan elhatározás és cselekvés kölcsönös behatását. Egyik a má
sikra mindenesetre hatással volt. És így tagadhatatlan, hogy a be- és 
visszahatás a gondatlan cselekményekben való együttműködésben sincs 
kizárva. S nagyon csalódik, a ki ezt kizártnak tekinti. Schütze 
egyenesen Bemer ellen fordul, és szemére veti , hogy oly példát hoz 
fel. melyben lehetetlen az egymásra hatás, mert a cselekmények között 
semmi összefüggés nincs. A. — úgy mond Bemer — a háztetőről követ 
ejt le, B. ugyanazon időben ugyanazt teszi — természetesen mindkettő 
gondatlanságból — mindkét kő C.-re esik és ez meghal. Persze, hogy 
ezen példában nincs egymásra hatás. De — mondja Schütze — ha A. 
és B. követ hengerítenek le a tetőről az titczára , és ezen kő az arra 
menő C.-t fejen találva megöli, már most gondoljuk azt, hogy A. és 
B. egymást kölcsönösen bátorították vagy A. egyenesen B.-t reávette a 
kő lehengerítésére. A. úgy vélekedett : hogyan gondolod azt, hogy most 
valaki az útczán megy ? Erre B. azt válaszolja : Xo hát akkor csak le 
vele a- kővel stb. Ki merné komolyan állítani, hogy itt az akaratnak 
behatása más akaratára hiányzik ? Ki tagadja, hogy ezen behatás követ
keztében a gondatlanság foka emelkedhetik egész a határtalan vakme-
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rőségig, és liogy épen ezen behatás okozza a megfontolástól való elzár
kózást ? És itt Schütze igen lelkesülten plaidiroz a gondatlan részesség 
mellett, és igazságtalannak mondja az oly doctrinát, mely tekintet nél
kül a részesség fokára, mindeniket a saját gondatlanságáért bünteti. 
Pedig igen igazságosan lehet a culpa törvényei szerint is a büntetést 
kimérni. Az egymásra hatást épen nem kell figyelmen kívül hagyni, a 
culpa foka igen különböző lehet, és e szerint mindenik a gondatlanság 
mérvéhez képest büntetendő.

B) A második eset az, a midőn egyrészről gondatlan és más
részről szándékos cselekmény forog fönn. Ez azon eset, midőn a tettes 
a felbujtó megvalósítandó szándékára nézve tévedésben van. A. például 
a rövidlátó B .-t, kinél fegyver van , reábirja , hogy a közeli földhá
nyásra lőjjön. A.-nak azon szándéka volt, mit B. előtt elhallgatott, 
hogy az ott alvó C.-t eltalálja a golyó. B. lő és C. halva marad. Föl
téve, hogy B.-t gondatlanság terheli, A. szándékosan, B. gondatlanul 
működött közre az ölésben. Fölbujtásról szó sem lehet, de A.-nak 
szándékos behatása volt B. gondatlan akaratirányára. B. nemcsak nem 
tudta A.-nak szándékát, hanem arról sem birt tudomással, hogy C. a 
földhányás mellett fekszik és épen ezen tényről tüzetesebb megfigyelés 
mellett tudomást szerezhetett volna. A megfontolást és elővigyázatot 
teljesen mellőzve tette B. a lövést. Az ő gondatlan akaratelhatározása 
részben A. szellemi behatása következtében keletkezett. A.-nak beszá
mítandó a szándékos akaratirányon kívül még B. gondatlan akaratel
határozására való befolyása is — és ebben van a szándékos részesség a 
gondatlanságból elkövetett vétségben. B.-nek természetesen csak saját 
vigyázatlansága számítható be. Fordítsuk most meg — mondja Schütze. 
— a részesség és tettesség viszonyát. A., a ki C. házában lopni akar, ennek 
kapusát B.-t leitatja azon reményben, hogy ez az ittassági álomban el fogja 
felejteni este a kaput bezárni. Reménye teljesedett. A. felhasználva 
B.-nek általa előidézett gondatlanságát, szándékos tettét végrehajtja. Itt 
B.-nek gondatlan részességéről szólni, nem lenne egyéb, mint erőszakot 
tenni a fogalmakon.

Természetes, hogy A. büntetésének kimérésénél, az ő szándékos 
behatását B.-re kellő figyelembe kell venni, mert mindenesetre bűnösebb 
igy, mint ha csak azt tapasztalta volna, hogy B. gondatlanságból nyitva 
hagyja a kaput, azaz : ha neki azon tényre, hogy a kapu nyitva marad
jon, semmi befolyása sem lett volna.

C) Ezek után áttér Schütze a harmadik eset tárgyalására, arra 
t. i., midőn minden részes szándékosan működik közre. E categoriá- 
han — úgy mond — két főesetet kell megkülönböztetni. Vagy kétoldalú 
vagy egyoldalú a közreműködés, a szerint, a mint valamennyinek közre
működése egymás tudomásával történik vagy nem. De e két esettől 
meg kell különböztetni azon harmadik esetet, midőn p. A. és B. egymás
ról mit sem tudva, C.-re leselkednek és egyidejű lövéssel véget vetnek 
életének.

Schütze az említett különbségre nézve Luden álláspontját dicséri, 
szemben Bemer és Hálschner támadásával. A tisztán egyoldalú tudo
másnak frappáns példáját nyújtja a következő eset. A. gyűlöli szomszéd
ját C.-t, és boszúérzettel van irányában eltelve. Az est homályában egy 
gyanús embert (B.-t) lát, C. kertje felé közeledni, ki gyanúsan sompolyog 
a kert falai körül. A. azt hiszi, hogy legalább is lopni akar C.-nél, de 
nehezen fog utat találni a kerti házhoz. Hogy B.-nek megkönnyítse a 
tett végrehajtását, kinyitja saját kertjének ajtaját, úgy, hogy B. azt észre 
nem veszi és ismét visszatér leshelyére, honnan a dolgok folyását figye
lemmel kiséri. Úgy történt. B. a nyitott ajtóhoz ér. Besompolyog és ezen 
az úton átmegy a szomszéd kertbe, és meglopja ennek gazdáját, nem is
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sejtye, hogy egy részvevő é.s segítő szem a tettnél figyelemmel kiséri és 
neki a tettre utat nyitott.

Semmi sem áll annak útjában, hogy A. B. lopásának tettleges se
gédjéül ne tartassák. A. szándékosan nyújtott B.-nek segélyt, de ennek 
tudta nélkül és igy minden szellemi behatás nélkül is a tettes akarat- 
irányára. Ennek a beszámításnál és a büntetés kimérésénél .mindenesetre 
a mérlegbe kell esni. A. enyhébben büntetendő, mint ha segélynyújtását 
B.-vel megbeszélte t olna, mert ez kettős beszámítást vont volna maca 
után, 1-ször beszámítandó lett volna a szándékos ténybeli segély, és 
2-szor a bűnös szellemi behatás a tettes akaratára. l)e így csak az első 
esik terhére. De B.-re nézve sem egészen irreleváns ezen körülmény. A 
segély tudata hiányzott nála. A hol pedig ez hiányzik, ott hiányzik az 
összebeszélés lehetősége, és a hol ez hiányzik, ott hiányzik a tettes aka
ratának megerősítő szellemi visszahatása a segéd-akaratra.

De még ha mindkét részről fönforog is a dolog tudomása, még 
abból sem következik az egyetértés, az akarategység, a tett közös 
akarata.

Ezt lehetetlennek tartotta Bemer. *) De Halsclnier. Zaeliariä szin
tén képtelenségnek tartották.

Buri azonban felhozott egy példát, mely a lehetetlenség föltevé
sét — mondja Schütze — mindenesetre megczáfolja. Egy az északi 
tenger torkolatánál levő folyó melletti községben, melynek földei nagyon 
mélyen feküdtek, egy tiz láb magas védőtöltés volt emelve oly czélból, 
hogy az a községet a dagály idején a vizáitól megóvja. Két rossz elő
életű embert, különböző időben a zsilipszövetkezetből kizártak. Mind
kettő ezen idő óta boszuérzettől volt eltelve. Azon éjszakának előestéjén, 
mikorra a dagály várható volt, A. kapával és ásóval fölszerelve a védőtöl
tés egy távolabb eső, de kevesbbé szilárd részéhez ment azon szándékkal, 
hogy azt részben keresztültöri s így a vizár a védőtöltés belsejébe hatolva, 
az egészet szétrombolja, és S. község földjei és vetései viz alá kerülnek. 
A mint egy ideig a viz felőli oldalon dolgozott, az eredmény fölött már 
egészen kétségbeesve, a védőtöltés másik oldaláról lárma üti meg fülét. 
Vigyázva fölmászik és áttekint, és látja, hogy B. ugyanazon munkában 
van. Ez ugyanazon indokból és ugyanazon bűnös elhatározással a száraz
föld felőli részről dolgozott a védőtöltésen a nélkül, hogy A.-nak szándé
káról tudomása lett volna. A. a mint látta, hogy B. is dolgozik, uj re
ménynyel telt el és tovább folytatta aknamunkáját. Nemsokára azután 
B. is zörejt hall a vizfelőli oldalról. O is fölmász á töltésre és látva 
A.-nak munkáját, uj reménynyel dolgozott. De egyik sem árulta el magát 
a másiknak. Mindkettő örült az együttműködésnek, de mindenik azt 
hitte, hogy a másik arról mit sem tud. 10 óra felé elment A. és fél óra 
múlva elment B. Úgy két óra múlva az ár elborította a földeket. A. gya- 
nusíttatván. elfogatott és ő B.-re tolta a dolgot, ez pedig nem tudva, 
hogy ki árulta el, A.-t okozta. Most tudta meg mindenik, miképen 
birt egyik a másiknak működéséről tudomással és miképen zsákmányol
ták ki ezen tudomást.

A tett idején tehát nem azr egymás közreműködésének tudomása 
hiányzott, hanem annak tudomása, hogy egyik a másikról ezt 
tudja. Mindenik azt bitte, hogy a másik nem vette észre. Közös tudomás 
nélkül nincs közös akarat, és akarategység, és akarategység nélkül nincs

*) »Dass zwei Personen an demselben Erfolge arbeiten, jeder den 
gleichen animus des anderen erkenne und dennoch sich kein gemeinsa
mes Wissen um die Gemeinsamkeit fies Wollens entwickele« — mondja 
Berner — »Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen« etc. czimü 
művében Luden elméletéről szólva.



A FELBUJTÓ. 175

kötcsönös szellemi egymásrahatás. A közösen tudott és akart együttm'ú- 
ködése az akaratnak és tettnek képezi a tulajdonképi ismérvét az igazi 
bűnös közreműködésnek.

Schütze e jogesetre különös súlyt helyez. Azt mondja, sehol 
sem lép a ténj'beli részvétel és a (belső) bűnösségi részvétel (Tha tant heil 
— .Schuldantheil) közötti különbség és ezeknek egymáshoz való viszo
nya világosabban előtérbe, mint az említett példában. A. és B. bűnös 
tevékenysége egy természeti erővel működött közre a bűnös eredmény 
létrehozására. A. tevékenysége az ő, és B. tevékenysége szintén az ő 
ténybeli részességét alkotja. Mindeniket a szándékos és. megfontolt aka- 
rat-irányzás terheli, mely tevékenységeiket előidézte és vezette. Ez a 
(belső) bűnösségi részök (Schuldantheil), mely egymásétól teljesen el van 
különítve, mert bár az együttműködésről volt egyoldalú tudomásuk : 
mégis hiányzott az egyiknek a másiknak akaratára és tettére való tuda
tos és akart szellemi behatása, következőleg hiányzott azon bűnösség, 
mely embertársunk bűnös elhatározásának megteremtéséből vagy foko
zásából áll. Mindenik magában hordja saját (belső) bűnösségi részét, de 
nem hord magában semmi közös (belső) bűnösségi részt, azaz nincs része 
a másik egj'üttműködő (akarati) bűnösségében. Ebből következik, hogy 
a beszámításnál és a büntetés kimérésénél A.-nak és B.-nek egyaránt az 
egész eredmény, mint bevégzett bűntett beszámítandó. Mindkettő az 
árvizokozás bűntettében bűnös. Megjegyzi Schütze, hogy ha például 
mindkettőt 8 évi fegyházbüntetésre ítélték : úgy, föltéve, hogy a tett 
alatt egymással értekeznek és összebeszélnek és a tevékenységet közö
sen folytatják : 10 évi fegyházbüntetéssel mindenesetre sújtandók lenné
nek, mert a szellemi behatás mindenesetre súlyosítja a büntetést.

Schütze a tulajdonképi részesség alapjául az akarategységet 
tekinti, és azt mondja, hogy valódi részességről csak akkor lehet szó, ha 
a concret tettben meg lehet állapítani a minden oldalról való szán
dékos részvételt, és akarategységet, keletkezzék ez a tett előtt vagy a 
tett alatt.

Az erkölcsi bűnösség, mely az akarategységben fekszik, megvaló
sul a más akaratára és tettére irányzott szándékos szellemi be- és vissza
hatásban. Az első kettős alakban léphet fel, u. m. először a bűnös elha
tározás megteremtésében — mely alak a bűnösebb — és másodszor a 
bűnös elhatározás megerősítésében, mely kevesbbé bűnös — a második 
t. i. a más tettére való szellemi behatás ellenben csak a kevesbbé bűnös 
alak lehet.

Már most azon kérdésre : miképen kell a részeseket büntetni, 
Schütze a következő szabályokat állítja fel.

Minden részest — úgy mond —- 1. a bűnös eredményen léte ített 
saját külső ténybeli részvételéért kell felelősségre vonni, azon részvéte
léért, melyet a külvilágba lépett tevékenysége (saját testi és lelki erőinek 
alkalmazása) mint ok az eredményen okozatkép fölmutat, 2. tekintetbe 
kell venni belső bűnösségi részét a bűnös eredményben, azon részét t. i., 
melyért akarati tevékenysége (az akaraterők alkalmazása) mint ok az 
eredményen előidézett okozatért felelős.

E belső bűnösségi rész azonban a következő alkotó ténye
zőkből áll :

a) minden egyén jogellenes akaratának causalitásából, tekintettel 
saját tevékenységére (az elszigetelt saját bűnösségi rész). Itt meg lehet 
különböztetni a tágabb értelemben vett szándékosságot és gondatlansá
got. Az előbbinél ismét az eltökélt és meg nem fontolt szándékosságot, 
az utóbbinál pedig a durva vigyázatlanságot és az egyszerű gondat
lanságot ;

b) minden egyén jogellenes akaratának okozatossága a többi aka-
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rátával és tevékenységével : más szavakkal ez az úgynevezett bűnös szel
lemi behatás (közös bűnösségi rész).

E szellemi behatás neme és mértéke szerint hordja az egyes a 
közös bűnösség terhét a bűntárs bűntett-részére nézve.

E tényezők együttvéve nyújtják a büntethetőség helyes mér
tékét.

Röviden tehát tekintetbe kell venni a tettben és a belső bűnösség
ben való részt, ez pedig áll a saját és.a közös bűnösségből. ’) 

íme ebből áll Schütze elmélete.

És most folytathatjuk ott, a hol a felhajtásról szóló tanát 
megszakítottuk, mit teljes lehetetlen lett volna megérteni, ha 
Schütze »Thatantheil« és »Schuldantheil«-féle elméletét előre 
nem bocsátom.

A felbujtó ténybeli részvétele tisztán szellemi. Csak is 
erkölcsi erők alkalmazásával hozta létre a tettes önelhatáro
zását. O teremtette az elhatározást és/ elkövetést. Nemcsak 
erősítő, de alkotó behatást gyakorolt. És ha ez sikerűit any- 
nvira, hogy a tettes az elkövetést megkezdte : akkor a tettben 
és ennek eredményében az ő szellemi tevékenysége is, melyet 
a tettes elsajátított, tovább él, a mint a vetőmag él a kalász
ban és gyümölcsében. Ha elismerjük ezt a segédnél : annál 
inkább el kell azt ismernünk a felbujtónál. De épen ezen tény
beli részvéte], mely mint együttélő lélek a tett testében el van 
rejtve, külső mérlegelést alig tűr meg, és így önmagától olvad 
lie a belső bűnösségi részije. I tt  irányadó 1. a felbujtó akarat- 
iránya, mely vagy megfontolt vagy rögtönös. Az utóbbi, mert 
ritkább, az elméletben kevés figyelemben részesül. Pedig a 
gyors elhatározásban a tett végrehajtásának küzdelmei között 
is keletkezhetik felbujtási szándék, és azonnal reábirhatja a 
jelenlevőt bizonyos tettre. Nincs biró, a ki kellő figyelembe ne 
venné a szándék rögtönösségét. Legtöbb nyire azonban a fel
bujtó megfontolva, bizonyos stádiumokon keresztül készíti elő

J) Schütze többször id. műve 29—33. §§-ig. 169—194. lapokon. 
E tárgyalását Schütze a következő szavakkal végzi : »Nicht die Schul
begriffe vom Urheber und Gehülfen, von Miturhebern schlechthin und 
Complottanten sind es, nicht das unselige Axiom (oder soll ich es Postu
lat nennen ?), jeder Komplottamt oder gar jeder Miturheber habe die ganze 
That als G-esammttliat zu büssen — dem Himmel sei gedankt — nicht 
Erwägungen dieser Art sind es, welche das richterliche Ermessen in 
Wirklichkeit leiten, mag immerhin von Schlagworten pro causa colo
randa Gebrauch gemacht werden.

Wo aber gesunder Tact den Richter in richtige Bahnen lenkt, im
mer gelenkt hat, da ist es recht eigentlich Aufgabe der Wissenschaft, klar 
Erkanntes in klaren Sätzen an die Stelle des dunkel Yorschwebenden zu 
setzen, das Rechtsgefühl zum Rechtsbewusstsein zu erheben m. E. W. 
wahrhaft Theorie zu sein. Mag dabei von den Schulhegriffen Manches 
über Bord geworfen werden, weil es die schnurgerade Fahrt hindert. 
Nicht Verlust ist das, sondern Gewinn.«
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és érleli meg a tettes elhatározását. Összebeszélés, bizonyos 
tervszerű megállapodások előzik meg a tett végrehajtását. 2. 
Elemeznünk kell a közös (belső) bűnösségi részt (Mitschuhl- 
antbeil). Annyi bizonyos, hogy a bűnös tett eredete a fölbujtó 
akaratában van, ő a megteremtője, életre keltője a tettes aka
ratának, és így szellemi atyja a tettnek, valóságos princeps 
delicti — vagy mint Cicero mondta »architectus, dux atque 
princeps sceleris» (Pro Terentio 22. in Verrem V. 16.) Leg
közelebbi czélját a felbujtó az életre keltő, megtermékenyítő 
szellemi behatás által éri el. Melyek azon hatályos indító 
okok : azokat felsorolni lehetetlen, hiában igyekeznek a Code 
pénal 60. §-át utánozva az újabb büntetőtörvények azokat 
kimeríteni. S ha van e törekvésnek valami jelentősége, az 
csupán abból áll, hogy a törvényhozások a felhozott példák
kal (mert azokat egyebeknek tekinteni nem lehet) bebizonyítják, 
hogy a felbujtáshoz hathatós indító-okok kivántatnak. A fel
bujtási módokat Schütze elméletileg két csoportba osztja. Az 
első csoportot képezik a fölbujtandő anyagi előnyei, illetve 
hátrányai, és a második csoportot az eszmei (lelki) előnyök és 
hátrányok képezik. Csak is a saját előny vagy a saját hátrány 
elhárítása lehet hathatós mozgató erő, mely a beszámítható 
szabad embert bűnös akaratra és cselekményre ösztönzi. E 
szerint a fölbujtási mód (eszköz) tartalma a lényeges, nem 
pedig annak alakja. Ezért a régi vitának, hogy a megbízás, 
parancs vagy tanács elegendő-e a felbujtáshoz — nincs semmi 
értelme, és azt nem is lehet eredménynyel megoldani, mert 
a kiindulási pontot tévesen a felhajtás puszta alakja képezte.

A mi a felbujtónak a tetteshez való viszonyát illeti, azt 
következőleg lehet jellemezni :

1. A tettesnek ténybeli részvétele lényegileg nagyobb, 
mint a felbujtóé. Ha csak külső oldaláról tekintjük a bűntettet : 
az úgy tűnik fel, mint a tettes egyedüli tette. Az egész elköve
tés olyannak látszik, mintha az eredmény/ csak a tettes szel
lemi és testi erőinek munkája volna. És bizonyos joggal 
állítják fel azt a tételt, hogy a bűntett a tettes ténye. Ámde reá
mutattunk — mondja írónk — hogy ha a tettet visszavezetjük 
okára, az akaratra : akkor meggyőződünk, hogy a felbujtó
akarat együttműködése a felbujtó akaratának megfelelő egész 
tettben benne rejlik, és a befejezésig együttműködik.

2. A tettes néha rögtöni, a felbujtó ellenben megfontolt 
szándékossággal cselekszik. Természetesen mindkettő bírhat 
egyenlő akarati minőséggel is. Ha előre összebeszélés előzte 
meg a tettet: akkor a felbujtott tettes megfontolása alig tekint
hető kizártnak. Ez csak akkor nem bizonyos, lia az összebe
szélést rögtön követi a tett.

A bünkísérlet és a bevégzett bűncselekmény. 12
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3. A fölbujtottnak közös (belső) bűnösségi része abban 
van, hogy fölhagyta magát bujtatni. Ha a felbujtó szellemi 
behatására fogékonynak mutatta magát : akkor azért bűnös, 
mert ezzel erősítő, bátorító visszahatást gyakorolt a fölbujtó- 
akaratra, és így,annak belterjességére, megizmosodására segéd
kezet nyújtott. Ámde a tettesnek ezen bűnösségi része eltörpül 
a »princeps sceleris« belső bűnösségi része mellett.

I tt  ismét igazolva van azon tétel, hogy a beszámítás 
mérlegében az akaratmozzanat szempontjából a felbujtót, és a 
ténymozzanat szempontjából a tettest kell súlyosabbnak tarta
nunk, és úgy az egyiknek, mint a másiknak büntetési mértékét 
a concret eset határozza meg. Objectiv szempontból a tettest, 
subjectiv szempontból pedig a felbujtót kellene bűnösebbnek 
tartanunk; azonban ezen objectiv és subjectiv-féle felosztás 
nem egyéb tévedésre vezető törekvésnél, s ez természetes is, 
mert áz semmi egyéb mint egyoldalú, eredménynélkűli töké
letlenség. Igazi fél-rendszabály.

Ezekben Schützenek a fölbujtó fogalmára vonatkozó 
fejtegetéseit előadtam. Az éles-elméjüséget senki sem tagad
hatja meg Schütze-től. A »Thatantheil« és »Schuldantheil« 
elméletéhez maga is kételylyel fogott, és nem lépett föl azon 
igénynyel, hogy a kérdést megoldásra juttatja. És tagadha
tatlanul sok életrevaló, termékeny gondolat található az ő 
elemző fejtegetéseiben. Ha tartalmilag nem is új, de minden
esetre a fölfogás és tárgyalási mód, melylyel a fölhajtónak, de 
általában a részeseknek saját és közös belső bűnösségi részét és 
a ténybeli részvételhez való viszonyát tárgyalja, oly emelkedett 
és annyira eredeti, hogy méltán okozott feltűnést. Kár, hogy 
Schütze a vétkes bűnrészesség kérdésében kissé ingadozó. 
0  a »szellemi behatás«-ra, mint a részesség egyik kétségtelen 
tényezőjére oly súlyt helyez, hogy mihelyt valamely viszonyban 
a »szellemi behatás« fogalmával találkozik — a mint kétség
telenül a gondatlan cselekményeknél is ily szellemi behatás 
létezik — úgy ő ^zonnal utat nyit az ily viszonynak a részes
ség területére. Ámbár nem tagadom, hogy csak nagyon szűk 
utat. Mert mindig föntartja a tulajdonképi részesség fogal
mát, melynek körébe csak a szándékos cselekményeket engedi 
beilleszteni. S épen abban téved, mintha azok, a kik a culposus 
cselekményeket kizárják a részesség területéről, az »egymásra- 
hatás«-t nem is akarnák elismerni a culposus bűntetteknél. 
Ezt pem tagadja tudtommal senki, de egészen más természetű 
a vétkes és más a szándékos egymásrahatás. Egymásrahatás- 
ból áll az egész élet. És senki meg nem tudja mondani, hogy 
cselekedeteink ős rugója hol működik, cselekedeteinket az 
együttélő társadalom lánczának mely lánczszemei tartják
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fogva. A z »egym ásrahatás«  eszm éjének ta g a d á sa  a legm eré
szebb és leg in d o k o la tlan ab b  á llítá s  volna. D e h a  v a lak it b ű n 
te t tre  és nem  valam i á r ta tla n n a k  látszó  cselekm ényre reáb irok , 
vagy b ű n te tté t  segítem  : mégis csak  m áskép  h a to k  reá, m in th a  
az t m ondom  : dobd le az e ltö rö tt v irág cse rep et az u tczá ra . A  
ki ledobja  és a  k i a  ledobást a já n lo tta , s lia  a cserép  testi sé r
té s t okozott : g o n d a tlan  te s ti sé rté sé rt a  b ü n te tési té te l k o rlá tá i 
között b ü n te th e tő , a nélkül, hogy fe lh a jtá s ró l , bűnsegélyrő l 
stb . ke lljen  beszélnünk.

É s  végre is nem  a bárm i m ódon ke le tkezett »egym ásra
h a tás«  a részesség de term ináló  tényezője. H a  egyszer idáig  
m ennénk  : úgy b e lá th a ta tla n  zavar és ig azság ta lan ság  ro n ta n a  
be a részesség te rü le té re . T á jék o za tlan ú l á llanánk . V alóban  
V o lta ire t, D id e ro t-t stb . kellene felelősségre vonni a  franczia  
fo rrada lom  á ld o za ta ié rt. D e fölösleges errő l többet beszélni. 
Schü tze  is valóban  csak az t a k a r ta  beb izonyítan i szellem es 
példáival, hogy azok tévedéseit igaz ítsa  helyre, k ik  a  culposus 
cselekm ényeknél a  szellem i be- és e g y m á sra h a tá s t tag ad ásb a  
vették. A  m i Sckü tzenek  az egyoldalú  és kéto lda lú  tu d a to s  
részességre vonatkozó á llá sp o n tjá t ille ti, az nem  új. A z t á tv e tte  
L u d en tő l és az t B e m e r, H ü lsch n e r ellenében védelm ezte. É s  
igen term észetesen  a felhozott p é ld ák k a l beb izonyíto tta , hogy 
igenis lehetséges oly együtt-m űködés, m elyben az egyik tu d  a 
m ásik  közrem űködéséről, de ez am an n ak  m űködéséről m it sem 
tud . T ovábbá lehetséges, hogy m indegyik  tu d  a  m ásik  közre
m űködéséről, de m indegyik  az t hiszi, hogy a  m ásik  nem  b ir  
tudom ássa l az ő közrem űködéséről. B e m e rn e k  te h á t a lig  van 
igaza, m időn m ég a lehetőségét is kétségbevon ta  ily eseteknek, 
de abb an  k é tség te lenü l igaza  van, hogy ezen esetek  sem m iféle 
új elm élet a lk o tá sá t nem  indokolják. Ig en  egyszerűen leh e t a 
beszám ítha tó sággal és a  bün te the tő séggel tisz táb a  jönni, és 
épen nem  a lk a lm asak  ezen esetek a rra , hogy a  részesség 
fogalm i a la p ja it  m egingassák . A  m ely közrem űködőre rá illik  
a  segély fogalm a : az a részesség törvényei szerin t büntetendő , 
a  m ely közrem űködő te ttes-cse lekedete t h a jt végre —  legyen 
egyoldalú  vagy ké to lda lú  a  tu d a to sság  —  kétség te lenü l az 
egész b ű n te tté r t  felelős. T ö b b é rt ped ig  nem  leh e t felelős. B izo
nyos sú ly t lá tsz ik  Schütze tu la jd o n ítan i azon ú jítá sán ak , mely- 
lyel a  p hy sik a i közrem űködést vegyes közrem űködésnek nevezte 
el. E z  csakugyan  szó-vita, m ert senki a  physikai kifejezés a la t t  a 
te s t p u sz ta  m echanikai, te h á t lé lek  nélkü li functió it nem  é rte tte . 
D e  a  m i igény telen  néze tünk  is az, hogy a  b ü n te tő jo g  te rü le té n  
a szavakkal já tsz a n i nem  szabad, s h a  a  szó rossz, ki kell küszö
bölni, m e rt az á r ta t la n  szóhoz h a m a r o d a tap ad  a m ár nem  á r t a t 
la n  fogalom. S g y ak ran  a rosszu l v á lasz to tt szavak a  jó l é r te t t

12*
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fogalmat megsemmisítik és a szó megkövetelve jogát, becsem
pészi a rossz fogalmat. A terminológia szabatossága mindenütt, 
de különösen a büntetőjog területén igen lényeges. (Mennyi 
bajt és viszásságot okozott a magyar bűntetőtörvénykönyv azon 
hiánya, bogy a »hivatalból« szónak majd azt a jelentőséget kel
lene tulajdonítanunk, hogy a büntetendő cselekmény nem 
indítványi vétség (Antragsdelict) — és ez a communis opinio 
szerint elfogadott terminológia — ; majd azt kellene tulajdoní
tanunk, hogy a vétség indítványi ugyan, de a »hivatalból« 
szónak csak az a jelentősége, hogy e vádat a kir. ügyész kép
viseli.) De ha egy helytelen szavat ki akarunk küszöbölni : 
akkor helyeset kell helyette ajánlanunk. Mi Schützenek 
»vegyes közreműködés« kifejezését nem tartjuk jól választott
nak, s tudtommal nem is barátkozott meg azzal senki. Mert a 
psychikai közreműködés sem tisztán lelki, hanem vegyes közre
működés. Eltekintve attól, hogy testi és lelki erők közreműkö
dése kívántatik minden psychikai részességhez : bizonyos 
tekintetben külső tevékenység nélkül semmiféle szellemi 
behatás sem gondolható, mert a szavakkal vagy Írásban való 
reábeszélés már semmi esetre sem ment minden physikai tevé
kenységtől. Más szóval a »vegyes közreműködés« nem fejezi 
ki világosan és határozottan az ellentétet a psychikai közremű
ködéssel, mert ez sem tisztán egynemű, ez is bizonyos tekin
tetben vegyes. Annyi jelentőséget nyert azonban ezen figyel
meztetés , hogy minden oly tévedésnek. mely netán a nyers 
physikai tevékenységet értette a physikai részesség alatt, 
elejét veszi.

IV. Térjünk most át annak vizsgálatára, miképen foglal
kozik kérdésünkkel a korunkban nagy befolyásnak örvendő 
Buri ? x)

Az intellectualis erők önmagok — úgymond Buri — 
képtelenek arra, hogy önmagoktól váljanak tárgyiasakká, azon 
testi erők pedig, melyek öntudat nélkül tevékenyek, mint eset
legességek, nem tartoznak a büntetőjog’ területére. Minden 
büntetendő eredménynek tehát oly physikai erőkből kell állania, 
melyeket intellectualis erők vezettek a concret eredményre. 
Az értelmi erők az eredményre nézve egyaránt oly lényegesek 
mint a physikai erők, és ezen nyugszik az értelmi és anyagi 
erők egyesüléséből származó eredmény objectiv egysége, vala
mint annak az egész eredményért való felelőssége, a kinek 
értelmi tevékenysége az anyagi erők vezetése által az eredmény 
alkotó részévé válik. Az értelmi erőknek az egész eredményért

J) Buri : Zur Lelire von der Theilnahme an dem Verbrechen und 
der Begünstigung. 28. és következő lapok.
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való felelőssége alapját tehát abban leli, hogg azok az anyagi 
erőknek eredményre való vezetése által az eredmény alkatrészeivé 
válnak, és így a physikai erők jellege nem irányadó, különösen 
mindegy, ha azok saját vagy idegen erők, és az utóbbi esetben 
beszámítható vagy beszámíthatlan emberek vagy állatok 
erői-e ? Ha beszámítható emberek testi erőivel jő létre az ered
mény. akkor ezek is felelősek, mert a felbujtás szellemi beha
tásának a szabad akaratelhatározás által lehetséges ellenállást 
ki nem fejtették, és mert így az ő intellectualis erejök is objec- 
tivisálva van az eredményben. A szabad akarat-elhatározás 
ezen lehetőségének azonban semmi módosító befolyása sincs 
azon értelmi tevékenység felelősségére, mely arra hatással volt, 
azaz : ha az felelős az egész eredményért akkor, ha nem szabad 
testi erőket vezet eredményre : ép úgy felelős akkor is, ha 
szabad testi erők hozzák vezetése alatt létre az eredményt. 
Más szóval, Buri azt tartja tévedésnek, ha azt állítják, hogy 
itt az értelmi tevékenység büntethetősége a szabad akarat deter- 
minálásában, a felhajtásban lelné alapját. Ha ez igaz volna 
— úgymond Buri — akkor a felbujtás önálló bűntettet képezne ; 
akkor a felbujtót, ha ez a felbujtottat megelőzve, a tettet maga 
hajtja végre : még a tett büntetésén kivűl a felbujtásért külön 
kellene büntetni, holott ez csak annyiban jöhet tekintetbe, a 
mennyiben a bűnös szándék megvalósításában nagyobb erély 
tanúsítását mutatja és így viszonylag súlyosabb büntetéssel 
lenne sújtandó.

Ha azonban az értelmi tevékenységnek az egész ered
ményért való felelősségére nézve egészen közönyös, akár beszá
mítható személyek physikai erőit vezeti eredményre, akár nem : 
akkor teljesen közönyös az is, hogy az értelmi tevékenység egy 
egészen határozatlan ingadozó vagy a bűntettre teljesen elha
tározott egyénre alkalmaztatik-e, mert az a döntő mozzanat, 
hogy a physikai erők az értelmi erők vezetése alatt álljanak.

Az anyagi bűnszerző (tettes) és anyagi segéd közötti 
különbség — folytatja Buri — nem az általok kifejtett külső 
testi erők különbségében, hanem a saját physikai erőire gyako
rolt értelmi behatásban leli alapját, a szerint, a mint bűnszerzői 
vagy segédi szándok vezeti. Ha pedig az eddigi fejtegetések 
szerint, tekintettel a bűnös eredmény felelősségére nézve, közö
nyös, hogy az saját vagy idegen testi erők által jött-e létre, és 
annak alanyisága, a ki idegen testi erőket vezetett eredményre, 
annak alanyiságától, a ki az eredmény czéljából saját testi 
erőit használta, lényegileg nem különböző, minthogy mind
kettő egyenlő alaki szándékkal bír : ennélfogva az absolut 
különbség egyrészről az értelmi segéd és az értelmi és physi
kai bűnszerző között, valamint más részről az absolut egyen-
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lőség az értelmi és a physikai segéd, továbbá az értelmi és 
physikai bűnszerző között az anyagi szándékból és a bűnös 
tevékenységnek ez által föltételezett önállóságából vagy önál- 
lótlanságából és az alaki szándékból levont bűnszerzői és 
segédi szándékon nyugszik. *)

Az, a ki valamely bűnös eredményért értelmi tevékeny
séget fejt ki, tudja, hogy annak bekövetkezése az anyagi bűn- 
szerző szabad akaratelhatározásától és tetszésétől függ, és bogy 
ennek tevékenysége, tekintettel az alaki szándékra, a túlnyomó. 
Ezért ö értelnii bűnszerzőnek csak akkor tekinthető, ha saját 
közvetlen érdekét akarja elérni, és ezzel értelmi tevékenysé
gének és alaki szándékának önálló értéket tulajdonít, ha más

9 Hogy Buri elméletét teljes egészében lássuk, szükséges meg
ismertetnünk Bari felfogását a bűnszerzői és segédi szándékról.

Annyi bizonyos — mondja Buri — bogy mindazoknak az akarata, 
a kik tevékenységet fejtettek ki bizonyos bűnös eredmény elérése czél- 
jából, kivétel nélkül arra van irányozva, bogy a bűntett létrejöjjön. Alaki 
szándékaik tulajdonképen egyenlő önállósággal bírnak, és lénjTeges kü
lönbséget még az sem idéz elő, bogy az egyiknek akarata a főcselek- 
ményre és a másiknak akarata csekélyebb tevékenységre van irányozva, 
mert a nagyobb vagy kisebb tevékenység az egyenlően akart eredmé
nyért, az egyes részesek között csak viszonylagos különbséget állapít 
meg. Ezen alaki szándékban azonban azonnal megtaláljuk a különbséget, 
lia annak megállapításánál az am'agi szándékból, a czélból, indulunk ki. 
Nem képzelhető, bogy bűntettre vállalkozzék valaki a nélkül, bogy 
egyúttal a bűntett fogalmának határain kívül fekvő czélt ne kívánjon 
elérni, és így a bűnös tevékenység úgy jelentkezik, mint törekvés ezen 
czél után, mint eszköz a czélra jutásra. Ha a bűntett egyik részese tevé
kenységével saját czélját akarja elérni, a másik részes pedig czélját 
abban találja, hogy az első elérje czélját, úgy ez czéljával együtt aláren
delte magát a másiknak, akarata ez által tekintettel az anyagi szándékra 
önállótlanná válik, és az önállótlanságnak ezen tulajdonságát szükség
szerűen nemcsak a bűnös tevékenységre, mint ezen önállótlan akarat 
kifolyására nyomja reá, hanem még az önállótlan bűnös tevékenység 
által elérni kívánt alaki szándékon is rajta van ennek bélyege. Ezen 
önállótlanságból következik ezen részesnek — a puszta segédnek — eny
hébb büntethetősége, jóllehet az ő bűnös tevékenysége tárgyias jellege 
szerint nem különbözik a bűnszerző tevékenységétől. Hogy az akarat 
önálló volt-e vagy önállótlan : azt nemcsak akkor lehet meghatározni, 
ha az alaki szándék megvalósíttatott, vagy épen a mikor az akarat az 
anyagi szándék elérése által teljes kielégítést nyert : hanem bizonyosak 
lehetünk arra nézve már akkor, midőn az bármely alakban a külvilágba 
lépett, mert már előre tisztában kell lennie a részesnek azzal, hogy ide
gen vagy saját czél érdekében működik-e ? Annak szándéka tehát, a ki 
e szerint az anyának házasságon kívül született törvénytelen gyermeke 
megöléséhez segédkezet nyújt, bárminő eredménye volt is tevékenységé
nek, mindig csak segédi marad, de bűnszerzőivé válik, ha a gyermek 
megölése által a majdan reászálló örökséget akarja az anyának biztosí
tani, mert ez által saját tevékenységének önálló értéket tulajdonít és 
önálló czélt akar azzal elérni, miért is már nem mint puszta eszköze a 
bűnszerzői czélnak szerepel, és sem tevékenysége, sem alaki czélja nem 
tekinthető önállótlannak.
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tekintetben egy értelmi vagy anyagi bűnszerző vagy egy nem 
részes harmadik czéljáért lép is föl.

Ha a physikai bűnszerző a reákató értelmi tevékenység 
alapjául szolgáló segédi szándékot bűnszerzőinek tartotta : 
ezen tévedés által a segédi szándék nem változik át bűnszerzői 
szándékká, de ha az értelmileg tevékeny egyén előrelátta, hogy 
ezen tévedés be fog következni, és az illető, lia nem is tisztán 
az ő indító okai, de ezzel kapcsolatos indító okok, talán saját 
érdeke által biratott reá a tettre, akkor már a szándék nem 
lesz segédi szándék, mert ő tényleg nem rendelte magát alá 
ezen egyén anyagi szándékának. A physikai tevékenységre 
felbújtott azon egyén, a ki egyedül cselekvőleg lép föl : fftindig 
bűnszerzői szándékkal bír, akarta légyen bár csak a felbujtó 
anyagi szándékát előmozdítani, mert az ő tevékenysége a főcse
lekmény elkövetésére van irányozva.

Az értelmi tevékenység a szerint, a mint annak bűnszer
zői vagy segédi szándék szolgál alapjául, bűnszerzői vagy 
segédi minőségben objectivisálódik az eredményben, és az 
egész eredményért való bűnszerzői vagy segédi felelősséget 
vonja maga után azonnal, mihelyt a physikai erők bármi 
tekintetben vezetése alatt állottak. Az ily vezetés lehetősége 
azonban egyenlő módon, habár viszonylag kisebb vagy nagyobb 
terjedelemben előfordul nemcsak a határozatlan vagy részben 
határozott bűnszerzőre, hanem a bűntettre elhatározott phy
sikai bűnszerzőre való tekintettel is. És ezért a bünszerzői 
vagy segédi szándékra nézve semmi befolyással nincs : vájjon 
az értelmi tevékenység határozatlan, ingadozó vagy a bűntettre 
már elhatározott physikai bűnszerzőre volt-e behatással. Töké
letesen igaz, hogy a bűntett talán sohasem lett volna elkövetve, 
ha az első lökést arra nem az értelmi tevékenység adta volna, 
ámde ezen körülményre nem lehet sokat építeni, mert minden 
erő, mely az eredményben található, arra nézve oly lényeges, 
hogy azon alakban, a miben történt, nem követtetett volna el 
soha, ha csak egy erőt, akármelyiket is, abból elvennénk. így 
értelmi bűnszerző lesz A. is, a ki B.-ről tudja, hogy szilárdan 
el van határozva saját házának felgyujtására, de A. fél, hogy 
B.-nek nem sikerűi a gyújtás és így az ő háza sem talál meg- 
gyuladni, holott szeretné is, ha az ő háza is elégne (természe
tesen a biztosítási összegért), miért is a bűntett biztos elkövet- 
hetése czéljából B.-t ellátja tanácsokkal. A. azért lesz értelmi 
bűnszerző — mondja Buri — mert a physikai erőket, a meny
nyiben B. tanácsa után járt el, A. értelmi erői vezették, melyek 
objectivisálódtak és az eredmény lényeges alkatrészeivé váltak.

De bűnsegéd lesz az, a ki valakinek, a ki bűntettre nem 
is gondolt, azt tanácsolja, hogy saját házát gyújtsa fel, mert
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a biztosítási összeggel segíthet pénzzavarán, és pedig bűnsegéd 
lesz azért, mert a szellemi tevékenység a tettes anyagi és alaki 
szándékának alá van rendelve.

Ez körülbelül, a mit Buri a felbujtó fogalmára nézve 
tanít !). Az ő elmélete szerint a felbujtó fogalmára nézve telje
sen közönyös, hogy a felbujtott egyén el volt-e már határozva 
a bűntettre vagy nem. O nem abban látja a felbujtó és értelmi 
bűnsegéd közötti különbséget : teremti-e az értelmi részes a 
bűntettet vagy csak előmozdítja, könnyíti, hanem szerinte az 
a kérdés : saját czél vagy idegen czél érdekében működik-e az 
értelmi részes ? Önálló vagy önállótlan-e tevékenysége ? Nincs-e 
alárendelve a szándék más anyagi szándékának ? Homlokegye
nest ellenkező e tan azzal, a mit mi vallunk magunkénak. 
Az érdek és a czél a legbizonytalanabb elválasztó vonal, mert 
a legtisztább subjectivi sinus. Ezen elmélet szerint az, a ki a 
bűntett gondolatát adta, a ki lelkében érlelte és mást annak 
elkövetésére reábirt — puszta segéddé lesz, mihelyt más érde
kében, másnak czéljáért működött — és viszont a z , a ki a 
bűntett elkövetésére szilárdan eltökélt embert hívja fel, de 
elég volt neki egy szó, hogy elkövesse a rég érlelt bűntettet : 
felbujtó lesz, mihelyt saját érdeke, saját czélja vezette szellemi 
erőit. Az ily elmélet nem a mi elméletünk. Biztosabb alapra 
kell helyeznünk az elválasztó vonalat, mert az érdekek és czé- 
lok — hiába mondja Buri, hogy az első pillanatban észrevehető 
a bűnszerzői vagy segédi szándékosság — nemcsak árnyala
taikban, de egész alakjokban is gyakran elrejtvék az emberi 
szem elől.

Buri felfogása szerint ki van terjesztve a felbujtó fogalma 
odáig, a meddig azt kiterjeszteni az igazságosság megsértése 
nélkül teljes lehetetlen. Elejti teljesen a redbírás determináló 
elemét. Szerinte minden a czéltól, az érdektől függ. Nem az a 
lényeges, mit tesz a részes, hanem az, mi czél, minő érdek 
vezérli, és így a hathatós indokokkal való meggyőzés segélylyé 
törpűl, mig az egyszerű tanács, mely a bűntettre rég elhatá
rozott embernél kapóra jön, felbujtóvá teszi a részest a szerint, 
a mint az érdek minősége változik. Nem akarunk ismétlésekbe 
bocsátkozni, s azért körülményesebben nem bocsátkozunk e 
helyütt Buri elméletének bírálatába. Egész fejtegetésünk állás- 
foglalás azon tanok ellen, melyeknek — elismerjük : ma legbe
folyásosabb és leglelkesebb képviselője épen Buri. Bészint

3) Zur Lehi’e von der Theilnahme am Verbrechen, Abhandlungen 
etc., továbbá a (îerichtssaal 1S67. és 1870-diki évfolyamai , és a 
Goltd. Arch.
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kifejtettük már, mit tartunk mi a felbujtó determináló elemei
nek, részint a következő fejezetek fogják megadni a választ, 
miképen gondolkozunk mi a felbujtó fogalmából levonható 
elvekre nézve. Most folytassuk elméleti szemlénket.

Közvetlen B u ri!) után legczélszerűbb lesz röviden a 
tárgyi okozatosság (objectiva causalitas) elméletének a felbuj
tóra vonatkozó részét megismertetnünk.

IY. A tárgyi-okozatosság elmélete szerint értelmi bűn
szerzőnek azt nevezik, a ki az anyagi bűnszerzőt a bűntett 
elkövetésére reábírja, és ez által a bűntettnek szükségszerű, 
elégséges okává válik. Értelmi bűnsegéd pedig az, a ki szellemi 
tevékenysége által a már elhatározott bűnszerzőt támogatja, 
és így a bűntettnek nem szükségszerű okát nyújtja. Ezen elmé
letnek kétségen kivűl elsőrangú hirdetője Feuerbach. Az ö 
tankönyvének 50. §-ában határozottan ki van emelve, hogy a 
bűntettre szándékosan irányzott tanács és útmutatás bűnsegély- 
lyé lesz, mihelyt az, a kinek a tanács vagy útmutatás adatott, 
a tettre már teljesen el volt határozva. Ebből természetesen 
következik, de a 46. §. 1-ső jegyzetében így is mondatik, hogy 
felbujtó a z , a ki jogellenes szándékossággal a más által 
elkövetett vagy megkisérlett bűntettnek okozója ; természe
tesen föltételeztetik, hogy ez a más a bűntett elkövetésére a 
felbujtás előtt elhatározva nem volt.2)

Tittman tankönyvének 102. §-ában értelmi bűnszerzőnek 
azt nevezi, a ki másnak az akaratát bűntettre elhatározóvá 
tette, tekintet nélkül arra, saját magának érdeke forog-e fönn 
vagy csak másnak érdekét kivánja szolgálni ; értelmi bűn
segéd pedig az, a ki puszta akarat-nyilvánítás utján tanács és 
ehhez hasonló eszközökkel mást a bűntett lényegét képező 
cselekménynél támogat. Grolman pedig tankönyvének 37. 
§-ában szintén a reábirás elemére helyezi a súlypontot, 
midőn azt mondja, hogy az értelmi bűnszerző és értelmi segéd 
között az a különbség, hogy amaz az anyagi bűnszerzőt elha
tározásra bírja valamely bűntett elkövetésére, emez pedig a 
már elhatározott bűnszerzőnek ügyét ugyanazon módokon, 
melyekkel a felbujtás szokott történni, előmozdítja, könnyíti.

]) Krug is subjectiv alapon áll, mert értelmi bűnszerzőnek azt 
nevezi, a ki az anyagi bűnszerzőt kérés, megbizás stb. által reá bírja, 
hogy részére (t. i. a felimjtó részére) kövessen el bűntettet. Ezzel Krug 
szintén azokhoz csatlakozott, a kik a bűnszerző és segéd közötti különb
séget a saját vagy idegen érdekben kifejtett tevékenységben találják.

5) Feuerbach épen nem hajol a subjectivismus felé ; nem mulaszt
hatom el azonban megjegyezni, hogy »B,evision«-jának (II.) 243. lapján 
egy kijelentést tesz, mely mindenesetre zavarólag hat. Ott ugyanis a 
bűnszerző ismérvéül a saját közvetlen érdeket« jelöli meg.
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Bármikép vélekedjenek is sokan a tárgyi okozatosság 
elméletéről, ennél határozottabbat és helyesebbet a subjectiv 
elméletek nyújtani nem képesek. A gyakorlati élet igényeinek 
is a legmegfelelőbb, mert nem óhajok, czélok és érdekek vizs
gálatát követeli, hanem kézzel fogható tevékenységek és azok 
okozati összefüggését teszi elméletének alapjául. Koránt sem 
mondjuk, hogy a főok és mellékok-féle felosztást helyeselnők, 
csak azt mondjuk, hogy alapjában helyesebbet és gyakorlati- 
abbat sem Berner, sem Köstlin, sem Henke, Krug, Buri stb. 
nem voltak képesek nyújtani. A modern törvényhozások egyike 
sem mert kisérletet tenni a felbujtó és szellemi bűnsegéd 
olyan-féle megkülönböztetésével, melyet a subjectiv iskolák 
tanítanak. El lehet mondani bátran, hogy az objectiv iskola a 
codificatióban mint győző emelkedik ki a nagy harczból.

Legalább a mi a felbujtó fogalommeghatározását illeti, 
nem ismerek újabb bűntetőtörvénykönyvet, mely a felbujtó 
fogalmának alkotó tényezőjévé a saját czélt, a saját érdeket 
stb. tette volna. A felbujtás lényegét mindenütt az képezi, hogy 
létoka legyen a bűntettnek : azaz : szellemi tevékenysége 
teremtse a bűnösben az elhatározást. E determináló elemet 
különböző alakokban ugyan, de mint láttuk, megtaláljuk a 
felbujtó fogalommeghatározásában. Ki tagadná, hogy ez sem 
tökéletes ?

Ki volna elég bátor azt állítani, hogy azon indokok, 
melyek valakit tettre indítanak, tisztán látható okozati össze
függésben állanak mindig előttünk? Ki merné azt állítani, 
hogy a tettes tisztán a felbujtó által előadott indokok alapján 
cselekszik, s legtöbbnyire nem játszanak-e közre más a tettes
ben rejlő indokok is a tett elkövetésére ? Én azt hiszem, ezt 
senki sem tagadja, senki sem követeli ezen elméletnek a csalha- 
tatlanság tökélyét, és épen azért az objectiv iskola felelőssé 
teszi a felbujtót akkor is, ha a tettest nem pusztán az ő moti- 
vumai, hanem ezeken kivűl még más indító okok is bírták a tettre. 
De természetesen a súlyos támadások nem hiányoznak. Kern 
kiván lehetetlent. A subjectiv iskolának természetes kiindulási 
pontját képezi az objectiv-okozatosság hiányainak föltárása 
— és ha a subjectivistáknak sikerűit is az objectiv-okozatosság 
árnyoldalaira reámutatni, azonnal inogni kezd egész elméletök. 
mihelyt a positiv alkotás terére lépnek. Elveiknek számtalan 
engedményeket voltak kénytelenek tenni, hogy szembetűnő 
igazságtalanságokat ne vonjon ki a gyakorlati élet tanaikból. 
Az érdek, czél stb. féle elveket már nem merték átvinni a 
főcselekmény elkövetőjére, és magok is visszariadtak azon követ
keztetéstől, hogy a főcselekmény elkövetője csak segéd legyen 
akkor, ha más érdekéhen működik. Csak azt csodáljuk, hogy
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a felbujtó tanában nem riadtak vissza tanuk azon sajátszerű 
következményétől, hogy felbujtónak tartják a bűntett véghezvi
telére már teljesen elhatározott és eltökélt emberre gyakorolt 
szellemi behatást, és a tettes egész büntetését mérik arra, a 
ki nem bujthatta fel a tettest, mert ez teljesen el volt hatá
rozva a bűntett elkövetésére. Sajátszerű volna mindenesetre, 
hogy az. a kinek reábeszélése egyenes okozati összefüggésben 
nem állott a bűntettel, mert az ezen rábeszélés nélkül is min
denesetre elkövettetett volna : úgy büntettessék, mint a tettes. 
Halállal például gyilkosság esetében. Ha más előnye nem volna r 
az objecvtiv-okozatosság elméletének, mint az, hogy a felbujtó 
fogalmát lényegileg szükebbre szorítja, mint a subjectiv elmé
letek, mert a már elhatározott emberre gyakorolt szellemi 
behatást sohasem engedi felbujtónak minősíteni : teljesen elég 
ok volna arra, hogy azt a subjectiv elméletek ős és javított 
kiadásainak egész gyűjteménye fölé helyezzük. A ki csak 
erkölcsileg, szellemi behatással vesz részt a bűntettben : ott 
helyén van, hogy a tettessel csak akkor tekintsük egyenlően 
bűnösnek a psychikai részest, azaz : csak akkor tekintsük fel
bujtónak, ha az ő szellemi behatása képezi a bűntett elsőrendű 
okát. Minden más esetben aránytalanul magasra helyeztetik 
a bűntett erkölcsi eleme, mert ennek egyik alkatrészét tartjuk 
oly súlyosnak mint az egész büntetendő cselekményt. Ezen 
viszásság megelőzésére nagyobb garantiát nyújt az objectiv 
elmélet, mint azon elmélet, mely előtt teljesen közönyös a fel- 
bujtás tulajdonképi lényege, a redbirás, mert oly esetekben is 
értelmi bűnszerzőséget (sit venia verbo !) állapít meg, midőn 
a bűntettre régen eltökélt, és pedig szilárdan eltökélt embert 
szólít fel valaki elkövetésre.

De folytassuk szemlénket.
V. Hälschner x) a tárgyi-okozatosság elveit teszi magáévá, 

midőn azt állítja, hogy az értelmi bűnszerző kelti föl a physi- 
kai bűnszerzőben a bűnös elhatározást ; ellenben az értelmi 
bűnsegéd ezen elhatározást nem idézi elő, hanem csak támo
gatja az anyagi bűnszerző által elhatározott bűntett elköveté
sét. Hälschner egész világosan kimondja, hogy a bűnös tevé
kenységnek egész terjedelmében az értelmi bűnszerző akarati 
tevékenységében kell alapját találnia. Más szóval : az értelmi 
bűnszerző felelős, mert a bűnös szándék az ő gondolkozási 
tevékenységében és a bűnös tett egész terjedelmében az ő aka
rati tevékenységében leli alapját.

VI. Köstlin 2) megkülönbözteti a valóságos értelmi bűn-

]) System etc.
2) »Neue Revision« etc. és »System« etc.
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szerzőséget (Anstiftung) az értelmi tevékenység által létreho
zott bűnszerzőségtől. Az utóbbi esetben a közvetlen bűnszerző 
büntethetősége azon alapszik, hogy a felbujtott alanyt úgy 
használta, mint egy a természeti törvények szerint működő 
akarat nélküli eszközt — az értelmi bűnszerző pedig a felbuj
tott alanyt mint önálló erőt használja fel, ki épen szabadságá
nál fogva vagy meghajol az értelmi bűnszerző szándéka előtt, 
vagy nem. Ha az első eset áll be : akkor keletkezik a részesség 
viszonya, a cselekvő (tettes) úgy jelentkezik, mint önelhatáro
zott képviselője a felbujtónak és mindkettőnek felelőssége 
egyenlő.

Eddig Köstlin ellen nem lenne kifogásunk. De már a 
mit azon esetről tanít, midőn a bűnszerzői szándékkal nyilvá
nuló értelmi tevékenység egy már elhatározott egyén irányában 
tétetik folyamatba, azt clhibázottnak találjuk. Mi az objectiv- 
okozatosság elvéhez hűen az ily esetben nem felbujtást. banem 
csak bűnsegélyt látunk, mert az értelmi tevékenység és a tett 
között a létrehozó okozati összefüggés hiányzik. Köstlin szakít 
a tárgyi-okozatosság elveivel és azt mondja, hogy ő az értelmi 
bűnszerzőség lényegét a részességnek a felbujtás által alapított 
azon viszonyára helyezi, mely a felbujtó és a felbujtott között 
keletkezik, és a felbujtót nem teszi közvetlen vonatkozásba az 
eredménynyel, miért is, habár az értelmi tevékenység az ered
ménynek egy alkatrészévé lön, mégis csak a felbujtás kísérletét 
látja az oly bűnszerzői értelmi tevékenységben, mely egy abűntett- 
re már elhatározott embert hivott fel bűntett elkövetésére. Köstlin 
tehát teljesen ellenkezőleg fogja fel a kérdést, mintáz objectiv- 
okozatosság elmélete tanítja, de a Buri-féle subjectivismus is 
egészen más eredményre jut, mert ezen tan szerint, ha egyszer 
az értelmi tevékenység bűuszerzői volt: ezen jelleget egész 
terjedelmében megtartja, habár az egyén, kire a szellemi 
behatás gyakoroltatott, a bűntettet már régen elhatározta és 
megérlelte.

Köstlin a középutat akarta elfoglalni.
Nem akarta azt sem, hogy az ily szellemi tevékenység 

bűnsegély legyen — de nem akarta azt sem, hogy teljes fel
bujtás, hanem felbujtási kísérletet fogadott el. Természetesen 
a subjectivisták ezen engedményt is örömmel constatálják. 
»Legalább fölbujtási kísérletet fogadott el Köstlin« mondja 
Buri. Mi pedig csak a »delictum sui generis«-nek kísérletét 
ismerjük. A felbujtás pedig nem külön bűntett. Előkészületi 
cselekmény mindaddig, mig a tett kísérlete vagy bevégzése nem 
követi. A tetttel van okozati összefüggésben a felbujtás. És 
a tett nélkül semmi. Puszta büntetlen előkészület. Lehet-e 
ennek kísérlete ? .......................................... Az értelmi bűnse-
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gélyről úgy nyilatkozik Köstlin, hogy annak a segély általános 
jellegét, mely a Mnszerzőnek mint factor principálisnak elis
meréséből áll, mindig meg kell őriznie. Föltételezi tehát, hogy 
a bűnszerző elhatározva legyen a bűntett elkövetésére, és ezen 
elhatározás megerősítése képezi a segélyt. Ámde föntebb lát
tuk, hogy felbujtási kísérletnek tart oly szellemi behatást is, mely
nek tényleg nem volt más eredménye, mint legfölebb a már elha
tározott szándék megerősítése. Természetesen ezen ellenmon
dást Köstlin a bűnszerzői és segédi szándék különféleségével 
iparkodik igazolni.

Y1I. Lássuk most, mikép vélekedik a felbujtás fogal
máról a nagy hírnek örvendő szász főügyész. Schwarze.x)

A felbujtás — úgymond — a felbujtó azon szándékát 
tételezi föl, hogy a tett elkövettessék. A fölbujtó azonban nem 
akarja azt maga elkövetni, hanem más által kívánja azt foga
natosítani, miért is reábir valakit, hogy ez a tettet kövesse el. 
A tett ennélfogva keletkezési okát a fölbujtó és a tettes aka
ratában egyaránt leli, de olyképen, hogy a tettes akaratát a 
felbujtó akarata determinálja, és mindkét akarat találkozik 
egymással a szándék ugyanazon irányában. Ha azonban a tettes 
önelhatározása fönn nem forog: akkor a részesség fogalma 
elesik. Szükséges, hogy a felbujtó szándékosan cselekedjék, szük
séges, hogy a behatás a másikra oly természetű legyen, mely 
annak szabad akaratát elhatározásra bírja, a bűntettnek ismert 
cselekmény elkövetésére. Ha nincs közös bűnös szándék, akkor 
a részesség lényeges mozzanata hiányzik. Teljes lehetetlen a 
vétkes cselekményre való felbujtás.

A felbujtó teremti meg a másiknak elhatározását a tettre, 
következőleg ő a tett oka. Az értelmi segély csak az idegen 
elhatározást támogatja, tevékenysége mindig csak másodrendű, 
mellékes. Nem fólbujtás az, ha a tettes a tettre már el volt 
határozva. A tettes elhatározásának megerősítése csak akkor 
képez felbujtást, ha az elhatározás még nem volt szilárd, s a 
szellemi behatás érlelte meg. A mint a tettre való elhatározás 
a felbujtás eredménye, épen úgy az elhatározásból származó 
tett is annak eredményét képezi. Causa causae est causa causati. 
A felbujtásnak mindig bizonyos büntetendő cselekményre kell 
irányulva lennie. A mi a felbujtó és értelmi bűnsegéd közötti 
különbséget illeti : arra nézve azt jegyzi meg Schwarze, hogy 
a segéd csak is a tettes által elhatározott tettet akarja támo
gatni. A segéd tevékenysége idegen tett segítésére szorítkozik. 
A z  objectiv és subjeetiv szempont elveinek egyesítése az, a mit 
Schwarze tanít.

’) Commentar zum Strafgesetzbuch für das deutsche Reich,
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V III. Langenbeck x) ellene nyilatkozik azon fogalom- 
meghatározásnak, mely szerint a felbujtó az, a ki másnak aka
ratát szándékosan a bűntett elkövetésére elhatározóvá teszi. 
Más akaratának determinatiójáról nem lehet szó. Az ok és az 
eredmény között mindig ott áll a felbujtottnak önelhatározása. 
Másnak az akaratát nem lehet úgy alkalmazni, mint egy esz
közt, mint a nyers természeti erőt ; mindenki csak maga 
határozhatja el magát. Helyesebb volna tehát felbujtónak azt 
nevezni, a ki másra szándékosan oly értelmi behatást gyakorol, 
hogy ez a bűntett elkövetésére magát határozza el. A felbujtó 
a bűnös szándék megteremtője, az ő gondolkozási tevékenysé
gében leli az eredetét. De ő azt nem követi el, hanem annak 
megvalósítása czéljából másnak tevékenységét használja fel. 
H a ez azonban, szemben a felbujtó szellemi behatásával, telje
sen szabad : úgy ez is bűnszerző lesz, ő követi el a bűntettet, 
melyet ő maga is akar, és nemcsak más bűntettét mozdítja elő, 
mint a segéd, hanem a saját bűntettét követi el. Hogy a két 
bűnszerző megkülönböztethető legyen, a felbujtót értelmi, a 
felbujtottat anyagi bűnszerzőnek vagy tettesnek szokták hívni. 
(Természetesen ezen szokás ma nagyot változott, mert ma 
épen a helyes megkülönböztetés czéljából felbujtónak hívjuk 
azt, a kit az előtt értelmi bűnszerzőnek hívtak, és tettesnek, a 
kit előbb anyagi bűnszerzőnek neveztek.)

Továbbá kifejti Langenbeck. hogy vétkes fölbujtást nem 
fogadhat el, mert akkor minden könnyelműen kiejtett szavat, de 
még a bibliát is felbujtónak lehetne tartani, mert annak is van
nak oly helyei, melyek másokat bűntettre csábítanak. xA kinek az 
a feladata, hogy egy idegen alanyt és ennek szabad causalitását 
használja föl eszközül, ezt csak bizonyos czél megvalósítása 
végett — tehát szándékosan — teheti. Valamint Langenbeck- 
uek ezen elve helyes : ép úgy helyes az is, midőn látszólagos 
felhajtásnak nevezi azon esetet, melyben a tettes nem birt 
beszámítható szabad akarattal.

A felbujtó és értelmi bűnsegély közötti különbséget 
Langenbeck abban találja, hogy a fölbujtó a bűnszerző bűnös 
akaratát megteremti, a bűnsegéd pedig a már tettre elhatá
rozott egyént buzdítja, bátorítja, serkenti stb. Atalában a segély 
fogalmát akkép határozza meg, hogy azon részes nyújt segélyt 
valamely bűntettre, a ki ennek elkövetését bármely módon 
előmozdítja, azonban azt nem saját, hanem idegen ügynek 
tekinti. A segéd mindig idegen ügynek áll szolgálatában, t. i. 
a bűnszerző ügyének, miért is tevékenysége minden önálló jogi 
jelleget nélkülöz, az nem egyéb, mint accessorium, mely a

’) »Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen.«
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bűnszerző cselekményének természete, mint — principale — 
által határoztatik meg. A bűnsegéd a többi részesektől nem 
annyira a közreműködés mérvében, mint a szándékban leli fel 
az elhatároló vonalakat. Ezen átalános elveket vallja Langen- 
beck magáénak a bűnsegéd és a többi részesek közötti különb
ségre nézve.x) Teljesen subjectiv fölfogás — és ennek daczára 
a felbujtó és az értelmi bűnsegéd közötti különbséget, mint 
láttuk, csak úgy fogja fel, mint a legmerevebb objectiv-causalista. 
Es a következtetések is, a miket a felbujtó fogalmából levon, 
p. a felhajtás kísérletének tagadása, a már elhatározott egyén 
föl nem bujtkatása stb. az objectiv-causalitás tanait képezik. 
Langenbeck az objectiv és subjectiv fölfogás között ingadozik, 
de mégis az első felé hajlik.

IX . A leghatározottabb az újabb objectivisták között 
Greyer.2) A milyen következetes subjectivista Buri, épen olyan 
az ellentétes sarkon Geyer. 0  már nagy tévedésnek tartja, ha 
a felbujtó lényegéhez azt is kívánják, hogy annak saját érde
kében kell cselekednie, saját ügyében kell eljárnia, s így termé
szetesen ellentétben áll Kruggal, Barival, Bernerrel, Geib-bal. 
de Langenbeck-kel is.

Szerinte felbujtó az, a ki a bevégzett vagy megkisérlett 
bűntett szándékos tettesét a bűntett elkövetésére szándékosan 
bírta reá. A felbujtási tevékenységre nézve határozottan elítéli 
az indeterminismus álláspontját, és abból indúl ki, hogy a fel
bujtott a felbujtó indokai által biratik reá a bűntettre, mert 
mint szabad akarattal biró, beszámítható lény fontolóra veheti 
a felhozott indító okokat s azokat visszautasíthatja, vagy általok 
tettre engedi magát biratni. A sikerült felhajtás által a fel
bujtó a tettel causalis összefüggésbe jő. Ezen okozati össze
függésnek azonban valódinak kell lenni. Ha kiderül, hogy a 
felbujtó indokai még csak részben sem voltak alkalmasok arra, 
hogy a felbujtott a tettet elkövesse, és ez egészen más indító okok
ból cselekszik : akkor elesik a felbujtó fogalma. De a felbujtó 
fogalma nem inog meg az által, ha a felbujtottat nem tisztán 
a felbujtó indító okai bírták reá a cselekményre. Elég — úgy 
mond Geyer — ha a felbujtói tevékenység a bűnös szándék 
keletkezésére együtt működött.

Az objectiv tant különösen ezen oldaláról szokták megtá
madni. Azt vetik szemére, hogy nem mer következetesen ragasz-

‘) Idézett művének 143. lapján a következő felosztást találjuk : 
»Theilnehmer betreiben das Verbrechen entweder als eigene Angelegen
heit oder als eine fremde, welche sie fördern und realisiren helfen wol
len ; erstere heissen Urheber, letztere Geholfen. «

2) Theilnahme etc.« czimű értekezése a Holtzendorff-féle Hand
buchban, »Erörterungen« etc. ; Goltd. Archiv. XVI. füzet.
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kodni azon elvhez, hogy felbujtónak csak az tartassák, a kinek 
indító okai egyedül elhatározólag hatottak a felbujtottra. A táma
dás tetszetős. Szó sincs róla, hogy azon erkölcsi tevékenység, mely 
kizárólag oka a bűntettnek, nagyobb súlylyal bir, mint azon 
erkölcsi tevékenység, mely nem kizárólagos oka a bűntettnek. 
Az utóbbi esetben az oközatossági folyamat már szétvál s kü
lönböző irányokban halad — míg az első esetben az okozatos
ság vonala szilárdan és egyeuesen viszi a tettet vissza a felbujtó 
tevékenységére. Ámde lehetetlen bárkinek is a felbujtó ezen 
nagyon is szűkre szabott köréhez ragaszkodni. s lehetetlen 
azon különbséget, mely a felbujtó indító okainak kizárólagos és 
nem kizárólagos hatása között jelentkezik, absolut minősítő 
tényezővé tenni. Lehetetlen pedig azért, mert bármilyen egyenes 
vonal vezesse is a tettet kizárólagosnak látszó okára, a felbuj
tóra vissza, mégis e vonalnak át kell húzódni a tettes akaratán 
is. Már pedig, ha a szabad akarattal biró lény maga határozza 
el magát valamely bűntettre, akkor azon okokon kivül. melyeket 
a felbujtó tárt elébe, mindig találkozni fog. találkoznia kell lel
kében egy indító oknak, mely megosztozik a felbujtó indító 
okainak hatásában. Ha csak úgy nem fogjuk fel az emberi aka
rattal biró beszámítható lényt, mint mechanikai eszközt — 
így pedig nem foghatjuk fel — akkor nem ragaszkodhatunk 
ahhoz, hogy felbujtónak csak azt tartsuk, kinek indokai kizá
rólag indították a tettest elkövetésre. De ez nem következet
lensége az objectiv elméletnek. Azon elmélet, mely szerint a 
felbujtónak a felbujtott szabad akaratát kell megnyernie a 
bűnös terv végrehajtására, nem lesz következetlen, ha a tettes 
egyéb indító okát is megtűri a felbujtó indító okain fölül. Sőt a 
tettesnek a fölbujtó okai által előidézett szabad elhatározása 
elvileg követeli azt, hogy a felbujtó fogalmát az említett, kel
leténél szűkebb határok közé ne szorítsuk. így tehát csak he
lyeselni és következetlenség vádjával nem lehet Geyert illetni 
a következő szavaiért : » . . . Dagegen haftet der Anstifter 
allerdings als solcher, sollte auch der Thäter nicht bloss durch 
die Motive, die der Anstifter auf ihn wirken liess, sondern 
ausserdem noch durch andere Motive sich zur That haben 
bestimmen lassen. Genug, wenn nur die anstiftende Thätigkeit 
mitwirkte zur Entstehung der verbrecherischen Absicht.« 
Hogy Geyer csak szándékos felbujtást ismer ; hogy nem tartja 
fejbujtásnak azt, ha már bűntettre elhatározott embert bir 
valaki a bűntettre, hogy a nem sikerült felbujtás szerinte nem 
büntethető : azt alig kell külön említenünk, mert fogalmi meg
határozásának következményeit képezik. A felbujtó és értelmi 
bűnsegéd közötti különbséget abban találja Geyer, hogy amaz
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a bűnös elhatározást életre kelti a tettesben — emez pedig a 
bűnös elhatározást megerősíti.

X. Lássunk most egy, a subjectiv és objectiv szempont 
között közvetítő álláspontot elfoglaló büntetőjogászt. Bar 1) a 
felbujtott személyt úgy fogja fel. mint a felbujtó eszközét a 
bűnös terv kivitelére, miből azután a következő elveket 
vonja le.

1. A felbujtónak akarata a bűntett elkövetésére irányul, 
és mivel mást eszköznek tekint: ennélfogva önmagát a bűn
tett okának tartja.

2. Más személyisége eszköz az elkövetésre. De mivel a 
személyiség fogalmában rejlik, hogy vonatkozással a bűntett 
elkövetésére szabad legyen : ennélfogva a felbujtónak az anya
gilag tevékeny alanyt szabadon cselekvőnek kell gondolnia. 
Ez azonban csak akkor áll be, ha a felbujtó a tettesben szabad 
elhatározást kelt életre, azaz : ha a felbujtott által teljesítendő 
tevékenység a felbujtó által szándékolt bűntett elkövetését 
jelenti. Ezen okból nem képez felbujtást :

a) ha valaki »vis absoluta« következtében valamely bűn
tett elkövetésére felhasználtatik ;

h)  ha a tettes föltétlenül kötelező parancs következtében 
van a cselekmény elkövetésére kötelezve;

c) ha a felbujtó a tettes tévedését vagy tudatlanságát 
használja fel akképen, hogy az utóbbira nézve véletlenség 
forog fönn.

A felbujtás és az értelmi bűnsegély közötti különbségre 
nézve azt mondja Bar, hogy a bűnsegéd más kész elhatározá
sához járul, a felbujtó pedig magát az elhatározást hozza létre.

Nagyon hosszúra nyúlna szemlém, ha megismertetni 
akarnám a német irodalom minden művelőjének tanát a fel
bujtó fogalmáról. E nehány mutatványból is látjuk, hogy igen 
szétágazó a felfogás a felbujtó fogalma körűi. A kérdés nehéz
ségét az képezi, hogy a határvonal a felbujtó és az értelmi 
bűnsegéd között könnyen elmosódik, és a törekvés oda irányul, 
hogy minél biztosabban lehessen kijelölni azon tényezőket, 
melyek a két fogalmat elkülönítik. Magunk előtt láttuk a küz
dők legjelesbjeinek munkáját, és meggyőződhettünk, hogy az 
elhatároló vonal körűi csoportosúl a küzdelem java. Talán 
nem csalódunk, ha a részletektől eltekintve a felbujtás tanára 
nézve két nagy csoportba sorozzuk a német bűntetőjogtudo- 
mány mívelőit. Az első csoportba tartoznak azok, a kik a fel
bujtó és az értelmi bűnsegéd közötti különbséget abban talál-

>) Zur Lehre vom Versuch und Theilnahme am Verbrechen etc.
A bünkisérlet és a beveszett bűncselekmény. 13
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jak, bogy a felbujtó saját, a bűnsegéd pedig idegen érdekben 
cselekszik, a másik csoport pedig az említett különbséget abban 
találja, hogy a felbujtó a tettes bűnös elhatározásának megte
remtője — az értelmi bűnsegéd pedig a már kész elhatározás
nak megerősítését viszi véghez. Ezen két főcsoport az, a mibe 
a büntetőjogászok sorozhatok. Az első csoportba tartozóak, 
mint láttuk például Krug, Buri, stb. — a második csoportba 
Bemer, Laugenbeck, Schütze, Hälschner, Greyer s tb .x)

Hogy ezen csoport közűi melyiket tartjuk mi a helye
sebbnek : azt elég határozottan körvonaloztuk fentebbi fejte
getésünkben.

Nem fejezhetem azonban be szemlémet, hogy legalább is 
Haus, Chauveau, Hélie, Boitard, Rossi, Carrara álláspontját 
meg ne ismertessem a felbujtó fogalmára nézve.

X I. Haus értelmi bűnszerzőnek (auteur intellectuel) 
nevezi azt, a ki a physikai bűnszerző elhatározásának a bűn
tett vagy vétség elkövetésére vonatkozólag életet ad. Maga a 
felbujtás — úgy mond Haus — csak akkor képez erkölcsi ré
szességet. ba a tettes legalább is kísérleti cselekményt követett 
el. Haus azon álláspontból kiindulva, hogy a belga bűntető- 
törvénykönyv limitativ sorolja fel a felbujtás módjait, csak azt 
tekinti felbujtásnak, mely a meghatározott módon eszközölte
tik (dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 
machinations ou artifices coupables). Más módon nem lehet 
felhajtást elkövetni.

Szükséges a felbujtás fogalmához — úgy moud — hogy 
a felhivás egyenes, közvetlen és határozott legyen. A felbujtó
nak meg kell jelölni határozottan a bűntettet. Az ajándék, 
ígéret, fenyegetés, a tekintély és a hatalom visszaélése által 
elkövetett felbujtás szükségszerüleg egyenes. De a »machina
tions ou artifices« segélyével eszközölt felbujtásnak nincs min
dig ezen jellege. Ez eszközökkel gyűlöletet, féltékenységet 
lehet támasztani, sőt átalánosságban bűntettre is lehet inge
relni ; mégis, ha a bűntettet az illető elköveti, nagyon kétes : 
lehet-e determináló oknak tartani azt, a ki a gyűlöletet stb. 
ébresztette. Felbujtó csak az, a ki a tettesnek bűntett elköve
tésére irányzott elhatározását megteremtette, a ki annak első 
— erkölcsi — szülő oka (cause morale, cause première, cause 
génératrice). A felbujtó már nem lehet oka a bűntettnek, ha

’) Megjegyzem, hogy ezen csoportosítás csak is a felbujtó és ér* 
telmi bűnsegéd közötti különbségre vonatkozik, és éjjen nem akar az álta 
lános sübjectiv és objectiv álláspont osztályozása lenni, mert ennek, mint 
a bűnsegély tanánál látni fogjuk — egészen más képe lesz. Azok közül, 
kik itt egy csoportban foglalnak helyet többen, egymástól külön válnak.
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a tettes már el volt határozva a bűntett elkövetésére akkor, 
midőn a felhívó lelkére akart beszélni. Ily esetben már a fel
hívó nem oka a bűntettnek, ő csak megerősítette a kész elha
tározást, és így már nem is felbujtó többé, hanem értelmi 
részes, bűnsegéd J). Haus körülbelül ugyanazon elveket tanítja, 
mint a német iskola azon csoportja, mely ellenzi a »saját és 
idegen érdek« alapján tett felosztást.

X II. Chauveau és Hélie »Théorie du Code pénal«-jában 
mint ezt a részesség átalános felosztásánál előadtam, a részes
séget — legyen az előző, egyidejű, erkölcsi vagy anyagi — két 
főcsoportra találjuk felosztva, a fő- és mellékes részességre. 
A főrészesek a bűnszerzők ; a mellékes részesek a segédek. 
»Les premiers seraient — mondja szóról szóra — ceux, qui 
auraient été la cause ou l'une des causes du crime ; les autres 
seraient ceux, qui lui auraient prêté leur aide ou leur assi
stance, mais sans que leur concours en eût déterminé l’exé
cution.« A felbujtó tehát az, a ki oka a bűntettnek, a ki meg
teremti a tettesben a bűntett elhatározását. K á r , hogy e 
kitűnő franczia büntető jogászok a felbujtó fogalmát a bűn
szerzőség fogalmába foglalva határozták meg. Természetesen 
nem elégedhettek meg azon fogalommeghatározással, mely 
szerint bűnszerző az, a ki oka a bűntettnek és ezért casuistikus 
modorban további meghatározásokba bocsátkoztak.

»On devrait considérer, comme auteurs principaux ou 
coauteurs :

Ceux, qui donnent l’ordre d’exécuter le crime à des per
sonnes, qui sont soumises à leur autorité ;

Ceux, qui à l’aide de dons, de promesses ou de menaces, 
provoquent une autre personne a le commettre.«

E  két categoriába foglalták a felbujtó fogalmát. Nem 
tudták magokat e kitűnőségek sem függetleníteni a Code befo
lyása alól. A felbujtási módokra, az alakra igen nagy súlyt 
helyeztek. Féltek, hogy a fogalommeghatározás hiányos lesz, 
ha kimaradnak abból a »dons, promesses, menaces« kifejezések. 
Oly annyira fontosnak tartották e felbujtási módok tüzetes 
felsorolását, hogy a parancsot nem is foglalták a többi cate
goriába, hanem — mint láttuk — az engedelmességgel tarto
zónak adott parancsot kiemelték a többi felbujtási módok 
közűi. De még tovább mentek. Az értelmi bünsegély és a fel-

9 »En effet ou peut provoquer à un crime une personne, qui 
avait déjà formé le projet de le commettre. Dans cette hypothèse, le 
provocateur n’est pas la cause du crime ; il a facilité l’action conçue et 
exécutée par un autre en corroborant la résolution criminelle de l’agent ; 
il n’est donc pas à proprement parler auteur, il est seulement complice 
par acte moral.«

13*
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bujtás között nem láttak más különbséget, mint azt, hogy az 
előbbi alatt oly felhívást értettek, melynek eszköze nem volt 
ajándék, ígéret, fenyegetés. »Ceux, qui provoquent au crime, 
mais sans employer les dons, les promesses et les menaces.« 
Tisztán a franczia code és a franczia iudicaturâ befolyása alatt 
állottak ezen elméletekkel, mert magok idézik más helyütt 
(456. lap) a semmítőszéknek 1812. szeptember hó 3-án hozott 
határozatát, melyben ugyanezen elv van kifejezve: »unesimple 
provocation sans aucune des circonstances déterminées par la 
loi pour caractériser la complicité, ne suffit pas pour autoriser 
l'application des peines portées contre l’auteur du crime.«

Es hogy a föntebb említett felosztás az említett íróknak 
elméleti tanát képezi, és hogy az nem tekinthető a franczia 
code commentár-jegyzetéül : az kitűnik az említett felosztást 
tartalmazó fejezet végszavaiból: »Telles sont les régies qui 
doivent résumer, suivant- nous, la théorie de la complicité. 
C’est a l’aide de ces premiers principes que nous allons exa
miner maintenant le système et les dispositions de notre code 
pénal.«

A franczia jogászok legnagyobb része megtámadta ugyan 
a franczia code igazságtalan rendszerét, kimutatták, hogy tulaj
donképen az »auteur és complice «-féle felosztása is csak szójá
ték, mert a büntetés elvileg egy és ugyanaz — mondom — 
bátran és helyes érvekkel szálltak síkra a »purificatio« tűr
hetetlen rendszere ellen : de meg is elégedtek bizonyos hatásos 
szónoki képletekkel a nélkül, hogy mélyebben foglalkoztak 
volna a részesség, de főképen a részesség fajai közötti határ
vonalak problémáival. Semmi esetre sem kielégítő az elméleti 
szempontból, a mit a franczia elsőrendű jogászoknál találunk.

X III . Boitard *) — midőn a code 60. §-áról szól, körül
belül következő megjegyzésekkel kiséri kérdésünket : Láthat
juk — úgy mond — hogy egy közös fogalomba a részesség 
különböző alakjai foglaltattak. A franczia törvény kikerülni 
óhajtván a külföldi törvényhozások által tett különbségeket, a 
részesség különböző fajainak fokaira, árnyalataira kevés súlyt 
helyezett. Lehetetlen azonban fel nem ismerni, hogy az 59. §. 
szerint (»Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis 
de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de 
ce délit, sauf le cas ou la loi en aurait disposé autrement«) a 
tettek egész tömege bűntettetik ugyanazon büntetéssel, melyek 
egymással összehasonlítva épen nem tanúsítják ugyanazon tá r
sadalmi veszélyt vagy erkölcstelenséget. A törvénynek nem

9 Leçons de droit criminel contenant l ’explication complète 
code pénal et d'instruction criminelle par Boitard etc. ICG. lap.
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lett volna szabad ezt félreismerni. S azután szóról szóra így 
folytatja : »Par exemple, la provocation lente, préméditée, celle, 
qui a fait naître la première pensée du crime dans l’esprit de 
celui qui s'en est ensuite rendu coupable, la provocation, qui 
l’a déterminé, encouragé, par des dons ou des promesses, qui a 
combattu tous ses doutes, résolu ses objections, vaincu son 
irrésolution, peut-elle être raisonnablement comparée et assi
milée à un encouragement donné dans un moment de dépit, de 
colère, à l’exécution d’un crime déjà résolu et au moment de 
s' accomplir? Les deux provocateurs sont assurément coupa
bles, mais cependant il est vrai de dire que, sans le second, sans 
l'encouragement, sans la promesse, sans les renseignements 
qu’il a donnés, le crime déjà médité, déjà résolu, n’en fût pas 
moins, sans doute, arrivé, à son but ; que sans le premier, au 
contraire, il est certaine, (pie le crime n’aurait pas été commis. 
L'assimilation du second provocateur avec le coupable lui 
même est évidemment trop sévère ; l’assimilation du premier 
n'est au contraire rien que de raisonnable.«

Boitard ezen futólagos megjegyzésében könnyedén ugyan, 
de mindenesetre helyesen van kifejezve a felbujtó és értelmi 
bűnsegéd közötti különbség. A ki lassan érleli magában a 
felhajtás gondolatát, a ki a bűntett eszméjének létet adott, a 
ki a tettes minden kételyét legyőzte, ellenvetéseit megczáfolta, 
határozatlanságát eloszlatta, a kinek értelmi tevékenysége nél
kül a bűntett gondolata nem támadt volna a tettesben : az a 
felbujtó, a ki pedig a bűntettre elhatározott embert serkent, 
bátorít a bűntett elkövetésére, és a kinek tevékenysége nélkül 
is elkövettetett volna a bűntett: az az értelmi bűnsegéd.

így Boitard.
XIV. Rossi *) azon lelki tevékenységet érti felbujtás 

alatt, melylyel valaki másokat az általa óhajtott bűntett elkö
vetésére reábír. E lelki tevékenység abból áll, hogy oly in
dító okokat hoz mozgásba, melyek alkalmasak a tervezett bűn
tett elkövetésére való reábírásra. Ezen indokok ezer alakban 
jelentkezhetnek.

Maga a felhívás önmagában nem egyéb előkészületi 
cselekménynél.2) De ha a felhívó terve végrehajtatott, akkor 
természetes, hogy az, a ki a cselekménynek egyenes okozója,

q Traité de droit pénal etc. XXXVI. fejezet.
2) »L’ imputer un provocateur avant l’éxécution, parce qu’il est 

parv.enu à trouver un agent, c’est condamner comme meurtrier 1’ homme 
qui vient d’acheter l’arme avec laquelle il se propose d’ôter la vie à son 
ennemi Mais doit-on imputer au provocateur le crime pro
voqué, avant que le crime ait été exécuté ? Doit-on imputer l’effet avant 
que la cause l ’ait produit ? Nous ne le pensons pas.«
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felelős a cselekményért, és bogy az anyagi tett neki beszámit- 
tattik. »Éne fois le fait matériel exécuté — mondja Rossi 
la résolution prend dans la personne du provocateur la valeur 
morale et légale du crime consommé. La provocation est le 
lien par lequel le fait d'autrui se joint et se rattache á la 
résolution du provocateur.«

A felbujtó és szellemi bűnsegéd közötti különbséget 
Rossi is abban találja, bogy ez nem a bűntett gondolatát 
nyújtja, nem megteremtője a bűntettnek, hanem csak erősítője, 
bátorító] a a már kész elhatározásnak: »Ceux qui se bornent 
à approuver, à encourager les auteurs d’un projet criminel, 
ceux, qui ne donnent aux auteurs de ce projet que des conseils, 
ou qui ne leur adressent que des exhortations tendant à les con
firmer dans leur dessein, sont complices par participation 
morale.«

XV. Carrara ]) a felbujtót a bűntett erkölcsi okának 
mondja. Nem a bűntett puszta gondolatát számítjuk be. mert 
okszerű büntetőjog belső tényeket nem üldöz, de ha a belső 
tényeken fölül külső tett is fordul elő, akkor már a gondolat 
nyilvánítása annyiban beszámítható, a mennyiben a törvény
sértő külső tettre ösztönzés gyanánt szolgált. Hogy az erkölcsi 
részvétel beszámítható legyen, föltétlenül szükséges, hogy e rész
vételben ama bűntett elkövetésére vonatkozó ösztönzést föl 
lehessen ismernünk. E czélból szükséges, hogy a bűnös gondo
lat bármely alakban közöltessék a tettessel, úgy bogy ezt 
cselekvésre hajtsa. Ekkor természetesen az is felelős a tettért, 
a ki mit sem cselekedett, mert másnak tette rá. mint okra vezet
hető vissza. A felbujtó bűntette nem olyan, melynek nincs phy- 
sikai ereje. Az erő másban van ugyan ; de ez is elég. mert az 
erők közti különbség ép abból áll. hogy a pbysikai erő a része
sek közt, ha erkölcsileg közrehatnak, e közrehatás föltételei 
szerint megosztható. »Ha a kérdésbe mélyebben pillantunk 
— úgymond Carrara — a mást bűntett elkövetésére rábírónak 
büntetendő cselekménye is bír különös pbysikai erővel, habár 
a reábíró hatalmába keríti, s bűntett elkövetésére hajtja más 
akaratát. E pbysikai mozzanatnak meg kell történnie szó, vagy 
irás által, parancs, tanács vagy fenyegetés alakjában ; s mindig 
léteznie kell. mert külső tett nélkül két akarat egymással nem 
közlekedbetik ; e közlekedés föltétlenül szükséges eszköze a 
rábírásnak, melylyel a rábíró akarata hatott a tettes bűnös 
elhatározására, s a rábírás egyetlen alapja annak, hogy a rábíró

') Programm 439. §. (Programma del corso di diritto criminale. 
Parte Generale.) L. Beksics sikerűit fordítását.
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felelősségre vonathassák a tettes által elkövetett bűntettért.« 
(Beksics ford.)

íme főbb vonásokban a jelenleg uralkodó tanok képe 
a felbujtás fogalmáról. Az egyes részleteknél az említett 
elméleti írók véleményére kiváló gondot fordítok. 

Foglalkozzunk most a kérdés részleteivel.

o. §. A felbujtás módjai.

Említettem, hogy törvényhozási szempontból nem lehet 
fontosságot tulajdonítani azon rendszernek, mely a felbujtás 
módjainak limitativ meghatározását tűzi ki feladatául. Nem 
lehet pedig egyszerűen azért, mert a felbujtási módok ezernyi 
változatait lehetetlen limitativ módon megállapítani. Minden 
büntetőtörvény, mely ezen rendszert követi, »salvificatoria 
clausula« val told ta meg a fogalommeghatározást, mely nagy 
átalánosságban tartva a már egyenkint felsorolt módokat is 
felöleli. Ekkor pedig fölöslegessé válik minden részletes felso
rolása a felbujtási módoknak. A mi azonban a törvényhozás 
szempontjából helyesen mellőzhető a felbujtó fogalmi megha
tározásában : azt nem mellőzheti az elmélet, melynek útmu
tatást kell adtiia épen azon kérdésekre nézve, melyek a 
törvényhozásban categoricus imperativus alakjában megoldásra 
nem jutnak. Az elméletnek kétségen kivűl feladatát képezi 
kutatni, fürkészni : melyek azon legalább közönségesen előfor
duló alakok, melyekben a felbujtási módok jelentkeznek ? A 
régebbi elmélet túlságosan nagy súlyt helyezett az alakokra, 
holott épen a tartalom az irányadó, t. i. a reábírási tevékenység, 
mely annyiféle lehet, a mennyi a szellemi élet uvilvánulása. 
Ezeket pedig egyes categoriákba osztaui teljes lehetetlenség. 
A régebbi elmélet, részint magánjogi, részint bölcseleti jog- 
czimeken, óriási vitát zúdított fel azon kérdés körűi, hogy a 
szellemi behatás egyik másik alakja alkalmas-e a felbujtásra? 
Köstliu *) nagy szorgalommal állította ősszé azon scholasticus 
megkülönböztetéseket, melyeket az olasz practikusok e téren 
fölmutattak. De abban nem sok köszönet van. Azok annyi 
controversiát szültek, melyektől a büntetőjognak mentnek 
kellett volna maradnia, ha a formák és formulák nem födték 
volna el a régebbi büntetőjogászok előtt a lényeget, a tartal
mat. A legújabb büntetőjogi fejlődés tisztította el ezen schola
sticus irány elől a ködképek egész tömegét. Hálschner 2), Ber-

’) System 306. lap.
-) System I. 34-8. lap.



200 A FELBUJTÓ.

n e r 1). S c h ü tz e 2), G e ib 3), S c h w a rz e 4) stb. k im u ta ttak , hogy 
szűk ca tego riák  k ere téb e  nem' lehe t a  fe lbu jtási m ódokat beil
leszteni. hanem  ink áb b  m inden concre t esetben az az irányadó , 
vájjon a  fö lha jtó  szándékának  m egfelelőleg az ő szellem i b eh a
tá sa  képezi-e egyikpndító  o k á t a  te tte s  b ű n te tt  elkövetésére való 
e lh a tá ro zásán ak . É s  helyesen teszi hozzá G e y e r5), hogy a fel
b u jto tt  és fe lbu jtó  nagyobb vagy csekélyebb bün tethetőségének  
m egíté lésére  nézve nem  leh e t közönyös, a  h a tá ly o sság n ak  m inő 
fo k á t fejti ki az u tó b b i, és hogy az előbbi gyengébb vagy 
erősebb e lle n h a tá s t g y ak o ro lt-e?  M ásképen  kell m eg íté ln i a 
gazdag  ú r  v iszonyát a  ban d itáv a l, a  ki m in tegy  kész szo lgá la t
ta l  v á rja  a  gy ilkosságra  való felh ívást, és m ásképen  a  m epkis- 
tophelesi csáb ító  ravasz fondorkodásaival kö rü lh á ló zo tt s a 
b ű n te tt  elkövetésére ir tó z a tta l  induló  te tte s  viszonyát. A  fel- 
b u jtá s  külső  a la k já ra  nézve figyelem rem éltó azon körü lm ény 
is, hogy a  fe lbu jtó i tevékenység á tm eneti, fu tólagos term észetű-e, 
egy odadobo tt szóból vagy je lbő l á ll e az egész, vagy az össze
függő cselekm ények egész so ro za tá t képezi-e a  te rv szerű  fe lbu j
tási m esterkedés ? A z utóbbi eset ren d sze rin t a  fe lbu jtó i a k a ra t  
nagyobb eré ly é t té te lezi föl, és r i tk á n  van  ilyenkor tá m p o n t 
a r ra , hogy a  felbu jtó  in d u la tb a n  já r  el. D e  nagyon  csalódnék, 
a ki abból az t következtetné, hogy egy szó vág) je l  nem  volna 
a lk a lm as a  legerélyesebb a k a ra t  és a  leg h ig g ad tab b  e lh a tá ro zás 
kifejezésére.

A  fö lö tt is soka t tép e lő d ö tt a  régebbi elm élet, hogy a  
fe lh a jtá s  csak k im ondo tt és íro tt  szavakkal eszközölhető-e, 
vagy a  concludens cselekm ények is a lka lm as m ód já t képezik-e 
a  fe lh a jtá sn a k  ? M a e fö lö tt senki sem tépelődik , hanem  elis
m eri, hogy a  tények  csak  oly a lk a lm as m ódjai a  fe lh a jtásn ak , 
m in t a  szavak. M ind  ennek egyszerű k ijelentésével azonban 
nem  elégedhetik  m eg az e lm élet ; szükséges, hogy lega lább  is a 
fe lh a jtá s  főbb m ó d ja it külön tegyük  vizsgálódásunk  tárgyává.

L á ssu k  ezen a la k o k a t egyenkint.
I. A  m egbízás (m andatum ). E z  a  fe lbu jtási m ódok leg 

rég ibb  a lak ja . Ügy, hogy a  fe lb u jtás  ta n a  a  m egbízás a la k ja  
k ö rű i fejlődött ki. M agán jog i p á rhuzam ok  tévesz te tték  m eg a 
bün te tő jogászokat, és így le t t  a  m egbízás a  rég i trad itiókhoz  
híven a  fe lbu jtás  m in ta  a lak ja . P e d ig  jó l jegyzi m eg G eyer, 
hogy a  p u sz ta  m egbízás m ás eszközök igénybevétele nélkü l

]) Theilnahme 275. lap.
2) Notlnvendige Theilnahme 252. lap.
3) Id. mű II. 343. lap.
4) Commentar etc. 186. lap.
5) Theilnahme mehrerer etc. Holtzendorf Handbuch II. kötet 350. 

351.lapok.
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csak ritkán lesz felhajtássá, Ha ilyenné lesz, már más viszo
nyok játszanak közre. Tekintély, kegyelet, befolyás, belső von
zódás a rendes mellékkörülmények, a melyek a megbízó szavá
nak a felhajtás erejét kölcsönzik.

A megbízás nemcsak szóval, hanem jelekkel és cselek
ményekkel is adható.*) Hogy minők legyenek ezen jelek és 
cselekmények : az átalánosságban meg nem határozható. Csak 
az lényeges, hogy a felbujtandó előtt érthetők legyenek a jelek 
és jelképes cselekmények. Vannak bizonyos jelek, melyeket 
mindenki ért vagy csak bizonyos osztálya a társadalomnak ; 
továbbá lehetséges, hogy semmi kétely sem fér az illető jelhez 
vagy jelképes cselekményhez, mert az már előre megállapítta
tott, 2) De hogy a felbujtás bizonyítása adott esetben igen 
nehéz : az természetes, és különös figyelmet kell a bírónak arra 
fordítani, hogy nem egyszerű segélyt képez-e az adott jel vagy 
jelképes cselekmény? A felsőbbségi és alárendeltségi viszony
ból származik a megbízásnak egy önálló alakja, a parancs.

') Mint jelképes megbízást azt emlegetik a büntetőjogászok, me
lyet Livius szerint Tarquinius fiának Sextusnak adott, midőn ez azon 
kérdéssel küldött hozzá követet, mit cselekedjék G-abii-ban : -»Itaque 
postquam satis virium collectum ad omnes conatus videbat, tum e suis 
unum sciscitatum Romam ad patrem mittit, quidnam se facere vellet, 
quandoquidem, ut omnia unus Gabiis posset ei Dii dedissent. Huic nuntio, 
quia, credo, dubiae fidei videbatur, nihil voce responsum est. Rex, velut 
deliberabundus, in hortum aedium transit, sequente nuntio filii, ibi, in
ambulans tacitus, summa papaverum capita dicitur baculo decussisse. 
Interrogando expectandoque responsum nuntius fessus, ut re imperfecta, 
redit Gabios, quae dixerit ipse, quaeque viderit, refert : seu ira, seu odio, 
seu superbia insita ingenio, nullam eum vocem emisisse. Sexto ubi, quid 
vellet parens, quidve praeciperet tacitis ambagibus, patuit, primores civi
tatis, criminando alios apud populum, alios sua ipsa invidia opportunos 
interemit.«

2) A jelvênÿes cselekmények többnyire conventionalis természe
tűek és nem az ember veleszületett tulajdonságai. A régi görögök például 
fejők hátravetésével fejezték ki a tagadást, sőt az olaszok még most is 
használják a tagadás ezen kifejezését. Az Otahajtiába valók, ha valakit 
üdvözölni akarnak, az orrukat az ujjok közé szorítják. Hogy a jelképes 
beszéd mily kevéssé vehető átalános, mindenki által érthető természetes 
beszédnek, annak fényes bizonysága azon eset, melyet Römer a Guineá-t 
ismertető értekezéseiben beszél el. Frempung az akemisták királya, 
Kamp Miklósnak, egy előkelő dán embernek, audientiát adott. Másnap 
reggel Frempung királynak, épen midőn néhány száz felesége között 
volt, bejelentik, hogy az előkelő dán hódolatát akarja tenni, üebocsátot- 
ták. Frempung egy alacsony széken ült. Midőn a dán megtudta, hogy a 
király az, a ki a széken ül, európai modorban üdvözölte, levette kalapját, 
mélyen meghajolt előtte, és lábával a szokott chassé-t megtette. Frem
pung azonban azt hitte, hogy Camp azért hajol meg, hogy a többi vad 
majmok szokása szerint, fejére ugorjék, miért is rögtön hasára feküdt a 
király, hogy így rajta keresztűlugorjék. (Ezen példát Berner idézi »Theil- 
nahme«-jében (278. lap).
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Erről ugyanaz áll, a mi a megbízásról. De természetes, hogy 
annak cselekménye, a ki a parancsnak engedelmeskedik, 
esetleg büntetlen maradhat, és pedig vagy azért, hogy ellen- 
álhatatlan »vis compulsiva «-t gyakorol a parancsoló, vagy lega
lább is azon tévedést kelti az alárendelt helyzetben levő enge
delmeskedőben, hogy nem büntetendő cselekmény vau szóban. 
Azon felfogás, hogy a föltétien engedelmességgel tartozó, 
minden körülmény között mentve vau a tett büntetőjogi 
következményei alól, téves, mert a mala fide cselekvő, ha alá
rendeltségi viszonyban és a föltétien engedelmesség pressiója 
alatt cselekedett is. még sem menthető. Igen helyesen hozza 
fel Brauer a Gerichtssaal-ban (1856) megjelent értekezésében, 
és ezt Geyer is idézésre méltónak tartja, hogy »a rendőrhiva
talnok, a kinek meghagyatott valakinek elfogatása, és tudja, 
hogy ez a főtitsztviselő hoszuvágyából vagy gonoszságából 
történt, és a börtönfelügyelő, a ki az elfogott leányt főnöke 
parancsára elővezeti, de tudja, hogy erőszakos nemi közösülés 
az elővezetés czélja : a nyert parancsra saját igazolásuk végett 
még akkor sem hivatkozhatnak, ha a parancs törvényes alak
ban adatott is ki.« ()

’) A régi német jogban ez másképen volt . Ha valakinek parancsa 
következtében hajtott végre oly személy bűntettet, ki alárendeltségi 
viszonyban állott a parancsolóhoz, az büntetlenül maradt (L. Saxon. XI. 
§. 1. L. Frision. 1. 14.) sőt, ha egy nem szabad ember, urának jelenlété
ben követett el bűntettet, az utóbbi tartozott felelősséggel. (Edict. Ro- 
tharis. c. 253.) A mit egy szabad ember királyának parancsára tett : az 
nem volt beszámítható (L. Bajavar. IT. 8.) Az angol-szász törvényben 
olvassuk a következő intézkedést: »Wenn ein Kerl Vieh stiehlt und in 
sein Haus trägt und man findet es daselbst, so ist er für seinen Theil 
schuldig mit Ausschliessung des Weibes, denn sie soll ihrem Vorgesetzten 
gehorchen.« (Langenbeck : Die Lehre von der Theilnaliine 154. lap).

Carrara szerint megbízás (mandato) akkor támad, midőn a kizá
rólag saját számunkra és hasznunkra szolgáló bűntett elkövetését másra 
bízzuk ; parancs pedig a bűntett elkövetésére adott oly megbízás, melyet 
a fölebbvaló tekintélyével való visszaélés mellett ád alantas közegének. 
A kényszer pedig a súlyos bajjal való fenyegetés mellett adott megbízás. 
A parancs és kényszer oly megbízást képez, melyet vagy a fölebbvalói 
tekintélylyel való visszaélés, vagy a félelemgerjesztés minősít.

Az erkölcsi részesség e két alakjának — folytatja Carrara — azon 
sajátossága van, hogy a mily mérvben nagyobb volt a tettes lelkére a 
fölebbvalói tekintély, vagy a fenyegetés által gyakorolt hatás, oly arány
ban kisebbé lesz a tettes beszámítása, és gyarapodik annak felelőssége, a 
ki a bűntett erkölcsi oka volt. E növekvés s illetőleg fogyás eljuthat 
azon pontig, hol a tettes felelőssége teljesen megszűnik, s a bűntettet 
teljesen erkölcsi okának számítjuk be.

Carrara az érdek szempontjából különbözteti meg a megbízás 
(meghagyás, megrendelés, fölbérlés) fogalmát a tanács vagy a szövetség 
fogalmától, mert véleménye szerint, ha a bűntett erkölcsi okának (fel
bujtó) érdekében követtetett el, akkor támad a megbízás ; ha az elköve
tés csak a physikai ok (tettes) érdekében történt, tanács forog fönn, ha
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I I .  A jándék és ígéret — (de k ü k  nősen a  fölbérlés). A fel- 
b u jtá sn a k  egyik igen h a th a tó s  m ó d já t képezi az ajándékozás 
és Ígére t —  m elyek a  franczia code nyom án több  b ü n te tő tö r
vényben kü lönösen is k iem elte tnek . A z egészen közönyös, hogy 
a  fe lha jtó  te lje s íte tte -e  íg é re té t vagy nem , a  lényeges az, hogy

pedig a tettes és felbujtó közös érdeke forog fönn, akkor keletkezik a 
szövetség fogalma.

A megbízásnál mindig föl kell tenni, hogy a megbízottnak nem 
volt érdekében a bűntett elkövetése. A bűntett föoka tehát a megren
delő. A megrendelés nélkül a megbízott bizonyára nem követte volna el 
a bűntettet, melyhez semmi érdeke sem fűződött. Ez volt azon eszme, 
melyre a modern iskolák és törvénykönyvek alapították a megbízó és 
megbízott teljesen egyenlő beszámításának tanát. Ez az körülbelül, anit 
Carrara Programmjában a megbizásról elmond.

Berner különösen hangsúlyozza »Theilnahme«-jében , hogy a 
hallgatólagos megbízás, ha csak jelképes megbízást nem értünk alatta, 
semmi esetre sem fogadható el felbujtási módnak.

Kléinschrod is helyesen jegyzi meg, hogy másnak a cselekményét 
nem teszi az ember az által magáévá, ha hallgatag szemlélője annak, 
nem állíthatja a tettes, hogy a szemlélő veszélyére cselekedett, mert 
nem tudhatja mi a szándéka, magára vállalja-e a tett következményeit, 
egyáltalában ismeretlen előtte a hallgatás oka. Köstlin nem tagadja 
annak lehetőségét, hogy így is lehet valaki bűnszerzőtárs. Erre jegyzi 
meg Berner : »Dergleichen freigelassene Möglichkeiten sind aber blosse 
Hinterthüren. die man sich offen erhält, weil man seine Sache nicht klar 
genug gefasst hat und eben deshalb derselben nicht vollkommen 
sicher ist.«

Berner Mittermayernek a »Neues Archiv« III. kötetében megje
lent »über Begriff. Arten und Strafbarkeit < czimű értekezésében tett 
azon állítását, hogy a megbízás önmagában sohasem képez elég elhatá
rozó okot arra. hogy más a bűntettet elkövesse, az abstract tárgyias oko
zatosság régi elméletében rejlőnek állította, és felhoz példákat, midőn a 
tiszta megbízás már elegendő a bűntett elkövetésére, ilyen eset p. az. ha 
egy kedves barát ad valamire megbízást, vagy ha egy nagy szellemi fel- 
sőbbség ad megbízást egy oly embernek, kiben már a tett elkövetésére 
a hajlandóság megvolt.

A parancsra nézve megjegyzi Berner, hogy a »vak engedelmesség 
evangéliuma« ma már nem menti meg a bűnöst. Mindenkinek köteles
sége megvizsgálni, hogy a parancs nem törvényellenes-e. Puszta eszközzé 
egy embernek sem szabad magát lealacsonyítani. Hivatali viszonyban 
kivételesen előfordul, hogy a tettes felelőssége egészen átháramlik az 
elöljáróra, de az alantas közeg csak akkor van fölmentve annak vizsgá
latától, hogy bűntettet képez-e a megbízás, ha hivatali szolgálati szabá
lyai egyenesen arra kötelezik, hogy a megbízás természetét megítélnie 
nem szabad. (Theilnahme 281. lap).

Haus a parancsot (l’ordre) megkülönbözteti a megbízástól és a 
tanácstól. A parancs egyrészől fölebbvalói viszonyt, másrészről aláren
deltséget tételez föl. A tekintélynek két nemét különbözteti meg Haus, 
t. i. a törvényes tekintélyt, melynek forrása a törvény, ilyen p. a férj, az 
atya, anya, a gyám és gondnok hatalma, és az erkölcsi tekintélyt, mely 
a viszonyokból és a személyes állásból származik, ilyen p. a felmenők 
tekintélye a lemenőkkel, a gazdának cselédjeivel, a tanítóknak növen
dékeikkel szemben.
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a megbízott akaratára kellő hatással legyen a bűntett elköve
tésére nézve.

Hogy az ígéret és ajándékozás a tettes akaratára kellő 
befolyást gyakorolhasson : szükséges, hogy azok a bűntett 
bevégzését megelőzzék. Ha már a tett végrehajtatott és vala-

Senki sem tartozik föleb bvalójának engedelmeskedni, — folytatja 
Haus — lia a törvényekkel ellenkezik a parancs. (Nul ne doit obéissance 
aux ordres de son supérieur, quel qu'il soit, lorsque les ordres sont con
traires aux lois.) Azon alantas közeg, a ki a parancs bűnösségét ismerte 
és végrehajtotta, tudatos és szándékos okává lön a bűntettnek, beleegye
zett abba, hogy a felhivónak puszta eszköze legyen, következőleg felelős 
tettének kövétköízményeiért is. Még a hierarchicus engedelmesség köte
lessége is megszűnik, ha a parancs büntethetőségét az alárendelt közeg 
tisztán fölismerhette.

»Chauveau és Hélie« Théorie etc. czimű műben körülbelül a kö
vetkezőket tanítják kérdésünkről : az, a ki parancsot ad valamely bűn
tett elkövetésére, mindenesetre bűnszerző. Már Farinacius, Julius Clarus 
stb. azt közeli oknak nevezték. A közeli ok alatt értették azt, mely nél
kül a bűntett nem lett volna elkövetve, a távoli ok pedig az, mely csak 
mellékes okul szolgált. A megbízást természetesen megkülönböztetik 
a parancstól. »Le mandat diffère de l’ordre ou commandement en ce, 
que le mandant n’a aucune autorité sur le mandataire ; c’est, par l ’appât 
d’une récompense qu'il provoque le crime.« A megbízás két teljesen sza
bad egyén részességét tételezi föl — »deux contractants, qui stipulent 
spontanément une convention criminelle.« Tiszta megegyezés kívántatik 
tehát a megbízás létrejöttéhez, melynek határozott egyenes felhívásból 
kell állnia. Mind a megbízó, mind a megbízott bűnszerzők, mert l’un 
abuse de son autorité, l’autre se sert de moyens corrupteurs pour arriver 
au crime : tous les deux en sont également la cause ; ils doivent être 
rangés parmi les auteurs.«

Rossi (Traité de droit pénal) azt mondja, hogy a parancs vala
mely bűntett elkövetésére kétségen kívül a legegyeneseob felhívás, a 
mi csak képzelhető. Nehéz elképzelni, hogy valaki a felhajtás ezen mód
ját válaszsza, ha csak nem tudja előre, hogy akár félelemből, akár vak 
bizalomból engedelmeskedni fog az illető. Mind a parancsoló, mind az. 
kinek a parancs adatott, bűnszerzők. »Nous ne dirons pas cependant — 
folytatja Rossi — que le degré de culpabilité spéciale de ces deux indi
vidus soit exactement le même dans tous les cas. Le principe dirigeant 
pour l’évaluation de leur culpabilité relative est évidemment celui ci : 
La culpabilité de l ’homme, qui ordonne le crime est en raison directe 
de son autorité sur celui, qui reçoit l’ordre et du mal qui menace ce 
dernier, en cas de désobéissance ; pour l’exécuteur, elle est en raison 
inverse de cette autorité, et du mal qu’il pourrait raisonnablement 
craindre, en cas de désobéissance.«

A megbízást megkülönbözteti a parancstól. »Le commettant 
n’ impose pas sa volonté, il en requiert l’exécution, il ne commande pas. 
il traite«. A megbízó és megbízott bűnszerzők, és egyenlő büntetéssel 
sujtandók . . . »mais généralement parlant, le cas du mandat est un de 
ceux, ou il \T a le moins à distinguer, aux yeux de la justice humaine, 
entre les codélinquants. Le mandat ne suppose pas, comme l’ordre donné, 
supériorité d’une part, infériorité de l’autre : ce sont deux agents par
faitement libres, deux contractants qui stipulent spontanément une 
convention inique.«
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kinek érdeke ez által hathatós előnyben részesült, és ezért jutal
mat ad : az már nem lehet a bűntett részese, mert a bűntett 
létrehozásához semmivel sem járult. Természetesen óvatosan 
kell az ajándék és ígéret esetét megítélni, mert ez sokszor nem 
egyéb bűnsegélynél. Lehet, hogy a tettes már el van határozva, 
és az ajándék vagy ígéret csak az elhatározás megerősítésére 
szolgál. »En effet -— mondja Hans — si celui, qui a provoqué 
h l'action est le plus souvent coupable de participation prin
cipale, pour avoir fait naître dans la personne du mandataire 
la résolution commettre cette action, il peut cependant arriver, 
que la provocation ait seulement pour but et pour effet de 
corroborer une résolution déjà arrêtée, d’engager une personne 
à persévérer dans son projet criminel. Dans ce cas le juge ad
mettant des circonstances atténuantes punira le provoquateur 
comme simple complice.«

Itt hivatkozik Haus a E ossi]) által hivatkozott követ
kező esetre. Egy nő a férje rossz bánásmódja és kegyetlensége 
fölött érzett dühében elhatározza, hogy férjét megöli. Elkese
redettségében kezét ígéri annak, a ki ezen szörnyeteg hatalma 
alól kiszabadítja. Ha valaki ennek folytán a nőt özvegygyé teszi : 
úgy a nőt nem szabad felbujtónak tartani, hanem csak mint 
segéd büntetendő.

Egyébiránt alig kell megjegyeznünk, hogy a megbízott
nak el kell fogadnia a megbizó tervét, mert csak így fűzi őket 
össze a solidaritas köteléke. Ha valaki visszautasítja a javas
latot és azután megváltoztatva szándékát, a nélkül, hogy a 
megbízóval érintkezésbe tenné magát, a bűntettet elköveti : 
akkor tisztán saját felelősségére cselekszik.2) Természetesen 
elegendő a terv hallgatag elfogadása is.

Nem ritka itt azon eset — mondja Geyer — hogy a 
tettes teszi meg az első lépést, a mennyiben szolgálatát meg
felelő jutalom vagy Ígéret mellett felajánlja. A tettes tehát 
föltételesen van a bűntettre elhatározva, azaz : helyesebben 
mondva, ő még csak a teljesítendő föltételtől teszi függővé, 
vájjon el fogja-e magát határozni a tett elkövetésére. 3) Mal
most ha valaki azon föltételt szándékosan teljesíti: igen termé
szetes, hogy nem bűnsegéd; hanem felbujtó lesz, mert a bűn- *)

*) Traité de droit pénal 388. 389. lapok.
2) Haus »Principes Généraux« etc. I. kötet 402. lap és Eossi: 

Traité de droit pénal 388. 389. lap »En conséquence, si l’individu, auquel 
avait été adressée la proposition, après son réfus, change d’avis, et sans 
consulter de nouveau l’auteur de celle-ci, exécute le crime, c’est unique
ment pour son compte, qu’il agit.«

3) Ily felfogása porosz gyakorlatban érvényesült. így a többi között 
a fötörvényszék 1804. június bú 29-én hozott ítéletében fölfejtette a 
> bedingungsweise« fogalmát.
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te t t  elkövetésének valódi oka a  b ű u te tt  lé tre jö ttén ek  m eg te
rem tője.

S o k a t v ita tk o z tak  a  ra tih a b itio  fölött.
H a  valak i bűnös szándékot táp lá l lelkében, és ezt közli 

m ég a  te t t  e lő tt valakivel, p. oly szem élylyel, a  k inek  különös 
tek in té lye  és befolyása van  az ille tő re  : úgy h a  az utóbbi helyesli, 
he lybenhagy ja  a te rv eze tt szándékot, és az illető  főképen ezen 
helyeslés, helybenhagyás következtében h a tá ro z ta  el m ag á t a 
b ű n te ttre , úgy nem  szenved kétséget, hogy az e lkövete tt b ű n te tt 
fö lbu jtó jának  tek in th e tő  az, a  ki tek in télyével és befolyásával 
a  fö ltételesen e lh a tá ro zo tt egyént h a tá ro zo tt, sz ilá rd  e lh a tá ro 
zásra  és te t t re  b írta . I t t  term észetesen  igen óvatosan kell 
e ljá rn i a  b írónak , nehogy az é rte lm i bűnsegédet fö lbu jtónak  
m inősítse. C sak  az e m líte tt és hozzá haso n ló k ra  m o n d h a tta  
U lp ian  » In  m aleficiis ra tih a b itio  m andato  com para tu r.«  így  
fog ja ezt föl H effter, L uden , B öhm er, B e m e r, G eyer stb.

Bemer nem tagadja, hogy a »ratihabitio« a római jog
ban mindenütt valamely megtörtént dologhoz való hozzájáru
lást jelent, és Dirksen helyesen határozza meg a »ratihabitio« 
fogalmát, midőn arról azt mondja »consensus, quem negotio 
antea jam contracto accommodamus.« A civilistáknál nem is 
fordúl ez elő más értelemben. A »L. 7. pr. Cod. ad. 8. C. Maced. 
(4. 28.)« szerint »omnis ratihabitio prorsus retrohabitur.« 
Ámde a büntetőjogban, a fönforgó esetre vonatkozólag, meg
történt dolognak csak a szándéknak az elkövetés előtt tett 
nyilvánítása tekinthető. Ez az, a mire a ratihabitio vonatkozik. 
Teljes lehetetlen a római jogra reáfogni oly felfogást, mely 
szerint a tett utáni helyeslés, helybenhagyás egyenlő vonalban 
álljon a tett előttivel, mely szándékosságával tényleg a cselek
ményben érvényesült. Egy gazdag fösvényt meglopnak, egy 
tisztességes római hallja ezt és kijelenti, hogy jól tették, meg
érdemelte, miért volt oly szerfölött fukar ? Hiheti-e valaki -  
kérdezi Bemer — hogy Ulpian, a kitől az »in maleficiis rati
habitio mandato comparatur« szólama származik, azt akarta 
kimondani, hogy a fösvény tiszteletreméltó ellensége lopásban 
válik részessé és a praetori jog szerint »Quadruplum«-ban 
vagy »Duplum«-ban marasztaltassék. Ha mai nap egy bünte
tőjogász azt mondaná, hogy a dicséret az alaki megbízással 
egyenlő felbujtási tevékenység, bizonyára senkinek se jutna 
eszébe a dicséret alatt mást érteni, mint azon dicséretet és 
helyeslést, mely a végrehajtandó szándékra vonatkozik.1)

') »Unser Criminalist — mondja erre vonatkozólag Bemer — 
würde sich wenigstens an seiner Amtselire gekränkt fühlen, wollten wir 
seine Worte anders und in dem läppischen Sinne nehmen, den man doch 
einem Ulpian unterzuschieben keinen Anstand genommen hat.
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U lp ia u ra  azoubau többen  reá fo g ták  ezen képtelenséget. 
D e m inő sikerre l, az t lá tju k  B e rn e r fen tebbi szavaiból is.

I I I .  T an ács. A  fö lö tt szin tén  soka t v ita tk o z tak  a b ü n 
tető jogászok, bogy a tanács a lka lm as m ódja-e a  fe lbu jtásnak , 
vagy csak é rte lm i bűnsegély t képez-e ? LegtÖ bbnyire szem be
á llí to ttá k  a  ta n ácso t a  m egbízással, és am an n ak  je lleg é t abban  
ta lá ltá k , hogy az idegen érdekben  a d a to tt. Á m de  az é rdekre  
való te k in te t épen nem  le h e t irányadó . A z ügyes fe lbujtó  igen 
jó l tu d ja  ta n á c s  a la k já b a  ön teni önző érdekeinek  előm ozdí
tá s á ra  szán t reá b írá sá t. A  ki m ást reábeszél, a  k i a  b ű n te tt 
előnyeit fö ltá rja , a ki a  veszély nehézségeit könnyen legyőzhe- 
tőknek  tü n te ti föl, végre a  ki az a lka lm as eszközöket a b ű n te tt  
elkövetésére k ije lö li : oly tevékenységet fejt ki, m elyet a róm ai 
jogászok »persuadere , im pellere, in s tru e re  consilio« kifejezé
sekkel je lö ltek  meg. V a ló b an  az ilyen nem  egyéb, m in t a  te t t  
szellem i m egterem tője. É s  tökéletesen  m indegy, vájjon  a tan á - 
csot-adó kereste-e  fel először a  te tte s t, vagy ez am azt, és meg- 
volt-e a  b ű n te ttn e k  cs irá ja  a  te tte sb en  m ég a  tanácsadóval 
való összejövetel e lő tt vagy az csak a  tanácso t-adó  b e h a tá sa  
fo ly tán  k e le tk eze tt ? C sak az a  lényeges, hogy a tan ácsn ak  in 
concreto  m eg h a tá ro zo tt b ű n te ttre  kell irányu ln ia . Á ta lán o s  
tanácsok  (m enjen lopni, elég gazdag em ber van, seg íth e t nyo^ 
m oráu  stb .) nem  képeznek a lk a lm as fe lbu jtási m ódot. A  ta n á c s
osai leg többny ire  az elkövetésre a lk a lm as eszközök m egjelölése 
párosu l. T ovábbá a  tan ács  u tas ítá ssa l, o k ta tá ssa l j á r h a t  karö ltve . 
Ig e n  helyesen figyelm eztet m ég H en k e  a r r a  is, hogy legtöbb 
em ber, h a  m ár rég  tisz táb an  van szándékával és rég  e lh a tá ro 
zo tt va lam it : ak k o r szokott ta n á c sé r t folyam odni m á sh o z .J)

P Az előadott tanokkal szemben, melyeket Henke után Geyer is 
magáénak vall, Bemer » T heil n ah me '< -j ában a következőket jegyzi meg : 
Her Grundmangel der angeführten Henkesehen Erörterungen liegt aber

mals in der Theorie der objectiven Causalität. Aus ihrer Annahme sind 
namentlich die falschen Forderungen hervorgegangen, dass der Rath 
mit Angabe der Mittel der Ausführung verbunden und überdies so 
geartet sein solle, dass durch ihn die Ausführung erst möglich wurde. 
Diese objective Wirksamkeit ist nichts weniger als indifferent, doch 
liegt in ihr nicht das Critérium der intellectuellen Urheberschaft. Ohne
hin sind das Ueberreden und das Antreiben keine Species des Rathes. 
Wer Jemand zu überreden trachtet, will ihn nicht selbstständig sich 
entscheiden lassen ; er bringt eine eigene Absicht mit ; er will den 
Anderen durch Grunde bestimmen, sei es Etwas zu glauben , sei es 
Etwas zu thun. Auch d«r Antreibende will in der Regel den Ande
ren bestimmen. 1st aber der Rath nur Mittheilung einer Ansicht, nicht 
einer Absicht, wiewohl er einer Absicht dienen will : so greift er nicht 
als Gattungsbegriff über das impellere und persuadere ; er erschöpft 
seine Bedeutung schon vollkommen in dem instruere consilio, ja auch 
das instruere consilio eröffnet ihm schon ein zu weites Gebiet, denn 
unter consilium verstanden die Römer auch die Absicht.
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Berner egyenesen azt vitatja, hogy a szoros értelemben vett 
tanácscsal értelmi bűnszerző nem lebet senki. Az lehetséges, 
hogy az értelmi bűnszerzőség a tanács alakját veszi föl.

A »tanácslom neked« stb. kifejezések mögött rendesen 
ott áll a fenyegetés és parancs. De ez már nem az igazi tanács, 
mely a legtisztább segéd-akaratból áll. Hogy a bűnszerző gyak
ran a tanács » incognito «-jában jelenik meg: azt senki sem 
tagadhatja, de ezt nem is lehet tanácsnak tekinteni. Szinlett 
ügylet forog fönn, és valamiut a szinlett vétel nem igazi vétel, 
ép úgy a szinlett tanács nem igazi tanács,

Készünkről csak annyiban osztozunk Bemer fölfogásá
ban, hogy a tanács a legközönségesebb alakját képezi az értel
mi bűnsegélynek, de ebből semmi esetre sem következik az, 
hogy a tanács nem volna a felbujtás alkalmas módja. Oly 
értelemben, a mint a tanácsot Henke, és utána Geyer magya
rázzák, nem férhet kétely ahhoz, hogy az igen alkalmas felbuj
tási tevékenységet képez.

Egyébiránt már az olasz practicusok, mint ezt a tan 
történetében láttuk, a tanácsot a felbujtás alkalmas módjának 
tartották. Farmacius következő szavaiból : »Differt praecipue 
consilium a mandato, quia consilium respicit gratiam et utili
tatem delinquentis et mandatarii sed mandantis« következik, 
hogy meg kell különböztetni azon esetet, midőn az értelmi tevé
kenység saját szándékát valósítja meg, vagy pedig idegen szán
dék szolgálatában áll, és innen származik e jelszó: »plus delin
quit mandans, quam consulens,« de tévedne az, ki ebből azt kö
vetkeztetné, hogy a »mandatum« mindig felbujtást képezett, és a 
»consilium« mindig csak segély volt, mert mindig megkülön
böztették a »consilium alias non facturo datum « esetét a »con
silium alias facturo datum« esetétől. Az előbbi a rendes, teljes 
büntetéssel sujtatott, az utóbbi pedig, mint segély rendkívüli 
büntetéssel bűntettetett.x)

A római jog (L. 50. §' 3. D. de fúrt) »instruit consilio« 
kifejezése adott okot arra, hogy több régebbi német büntető
jogász különösen az oktató, utasításokkal bővített tanácsot 
emeli ki, mint a felbujtás alkalmas módját. így különösen 
kiemelik ezt Stübel, 2) Grolman,3) Kleinscbrod, 4) Mitterma- 
yeiy5) Tittm au,6) Jarcke,7) B auer8).

’) Langenbeck : Die Lekre von der Theilnahme am Verbrechen 157. 
lap. Érdekes erre nézve Köstlinnek fejtegetése a iSystem«-jének 302. lap
ján, mely szerint az »alias facturus« részére adott megbízás segélyt képez.

■) Thatbestand 59. §. — 3) Id. mű 33. §.
*) Entwickel. der Grundbegriffe des peinl. R. I. 332. lap.
G) Neues Archiv V ili. kötet 339. lap.
c) Handbuch I. 108. §. — ’) Handbuch I. 226. lap.
8) Abhandlungen I. 437. lap.
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H íius *) is fö lem líti, hogy a  rég i büntető jogászok  m eg
kü lönbözte tték  a »consilium  nudum « és »vestitum « fogalm át. 
S azu tán  így  fo ly ta tja : » L ’école m oderne a conservé ce tte  
d istinc tion  qui est fondée su r  la  n a tu re  des choses. O n peut, 
en effet, se b o rn e r à  exposer aux  personnes que l ’on veu t p ro 
voquer à  un  crim e, les m otifs, qu i doivent les eugager à  le 
com m ettre . 11 y a a lo rs conseil sim ple, don t la  persuasion , 
les ex h o rta tio n s e t in stiga tions ne son t que des m odalités. L  
conseil qualifié com prend le conseil frau d u leu x  e t le conseil 
in stru c tif, comme d isen t les docteurs. L a  loi p u n it comme 
a u te u r  de l ’action  qualifiée crim e ou délit, celui qui a  em ployé 
des m ach ina tions ou artifices coupables pou r d é te rm in e r l ’a g e n t 
à  su ivre ses conseils. E lle  p u n it comme com plice, celui qui a 
donné des in s tru c tio n s p o u r com m ettre  ce tte  action.« T e rm é 
szetes, hogy az, a k i tan ácsáv a l a b ű n te tte t  m e g te rem te tte , az 
m in t fö lha jtó  bün tetendő , e llenben  a  k i tan ácsáv a l csak  m eg
e rő s íte tte  a te tte s  e lh a tá ro zásá t, nem  tek in th e tő  egyébnek, m in t 
bűnsegédnek.

IV . A  kérelem  szin tén  fe lbu jtási mód. A  m in t a  p a ra n c s 
ban  m egbízás re jlik  — m ondja  B e rn e r — de oly képen, hogy 
a  m andans a  m an d a ta riu sn a k  fö lebbvalójakép je len tkezik , 
épen úgy a kérelem ben  is ily m egbízás fog la lta tik , de úgy, hogy 
a m andans a  m a n d a ta r iu s t tek in ti fölötte állónak. T a g a d h a 
ta tla n , hogy a kérelem  igen h a th a tó s  fe lb u jtási mód lehet. 
M itte rm ay e r egyenesen az t m ondja, hogy a  kérelem  m ég h a t 
ha tó sabb  fe lbu jtási m ód, m in t a p a ran cs  és m egbízás, k ü lönö 
sen, h a  szünet nélkü l és k ita r tó a n  kér, sü rg e t az illető. A  
k ö n y e k , a  kérő szerencsétlen  helyzetének  élénk szinezése, 
hizelgések, ravasz fondorkodások, különösen h a  m ég szem élyes 
okok, m in t rokonság, b a rá tság , szerelem  stb. já ru ln a k  hozzá, 
nem  utolsó eszközei annak , hogy m ás a  b ű n te tt  e lkövetésére 
legyen b í r h a tó .2)

J) Principes généraux I. kötet 410. lap.
2) Mittermayer felhozza a következő esetet : »Valaki bűnügybe 

keveredett. Közeli rokona megkér egy harmadik személyt, ki mint tanú 
lesz az ügyben kihallgatva, hogy ne valljon rokona terhére, hanem az 
igazsággal ellenkezőleg, a gyanúsított előnyére tegyen vallomást.« Ter
mészetes, hogy a kérő itt mint felbujtója bűntettetik a hamis tanuzás- 
nak. (Kitka az akkori jognézet szerint ezt hamis eskünek tekintette.) 
Meg kell jegyeznem, hogy Bemer ezen esetet és a föntcbbi állítást, 
hogy a kérelem hathatósabb felbujtási mód, mint a megbízás és parancs 
stb. Kitkának tulajdonítja, holott Kitka szóról szóra vette azt át Mit- 
termayernak a »Neues Archiv« III. kötetében (141. lap) megjelent érte
kezéséből. E körülményt egyébiránt már Geyer is constatálta a ré- 
szesséoről irt értekezésében. (Holtzendorf, Handbuch II. kötet 356. lap 
12. számú jegyzet.)

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 14
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Greyer B e rn e rre l és követőivel kü lönösen L angenbeck-kel 
szem ben m egjegyzi, bogy épen nem  szükséges a  k é re lm et úgy 
jellem ezni, m in t e lre j te t t  m egb ízást : »bei welchem  der M an 
d a n t den M a n d a ta r  a ls  den Ü b ergeo rdneten  d a rste llt.«  m ert 
egyenesen a  m egbízás fogalm ával e llenkezik  a kérelem  fogalm a. 
E g y ik e t a  m ásikba  fog laln i —  valóságos erőszak. É s  m ié rt ? 
T a lá n  a  kérelem nek  csak ak k o r vau ereje, h a  a  m egbízás a la k 
j á t  erő szako ljuk  re á  ? T a lá n  az anya, a  testvér, a  szerető  
könyörgése k isebb h a tá s t képes gyakoro ln i, m in t a m egbízás 
vagy p a ran cs ? B izonyára  n e m .1) E g y é b irá n t a  kérelem  és 
rábeszélés között oly vékony h a tá rv o n a l van, hogy tu la jdon - 
képen a  körülm ényesebi) és szavakban  k ife jeze tt k é re lm e t 
rábeszélésnek  tek in tjü k .

Y . A  reábeszélés, mely különösen a  rég ibb  ném et p a r t i 
cu laris  tö rv én y h o záso k b an , m in t a  fe lbu jtás külön  m ódja 
(Ü b erred u n g ) k iem e lte te tt, szin tén  a  fe lbu jtás egyik eszköze. 
E z  az, a m i a  róm ai jog  »persuadere»  fogalm ának  felel meg. 
E z  term észetesen  épen úgy követhető  el szóval, m in t írásb an . A 
m egbízás és a ta n á c s  fogalm ából m indenese tre  m eg leh e t a 
fe lbu jtás  a la k já t  is kü lönböztetn i. A  rábeszélés rendesen  a r r a  
szolgál, hogy valaki előkészíttessék  valam ely  tan ács  követésére, 
vagy m egbízás e lfogadására.

M in d en ese tre  nem  egy és ugyanaz a p a rancscsa l, m e rt 
a  rábeszélő , m in t olyan, nincs a m ásik  fölé helyezve, és nem  
parancso ló lag  lép föl. A  rábeszélés és csábítás között is csak  
egy vékony ha jszá l van, a m ennyiben a csábítás szóval tö rtén ik . 
M e rt ennek leh e tn ek  szám ta lan  m ás eszközei is. A  c sáb ításn á l 
a  szó igen a lá re n d e lt szerepet já tsz ik . A  csáb ításn á l csak  úgy, 
m in t m inden  fa jú  fe lbu jtásná l, e lő fo rdu lha t az is, hogy a 
fe lbu jtó  a fe lb u jto ttá l szem élyesen nem  is érin tkezik . H a rm a 
dik  szem élyek fö lhaszná lha tók  a r ra , hogy a  b ű n te tt  elköve
tésére  vonatkozó e lh a tá ro z ás t é le tre  keltsék  a te ttesben , és 
ped ig  a n é lk ü l , hogy e fe lh aszn á lt egyéneknek a  b ű n te tt  
b eszám ítha tó  lenne. »D ie d ram a tisch e  L i t te r a tu r  — m ondja 
G eyer —- und  g u te  wie sch lech te R om ane w im m eln von B e i
spielen  d ieser A rt. G e b ra u c h t ja  oft der R änkeschm ied  das 
ausersehene O pfer se lber als W erk zeu g , um  einen A n d eren  
gegen dieses zu böser T h a t  anzureizen. (G lo s te r B a s ta rd  im 
K ö n ig  L ea r.)

Y I . V is com pulsiva. Szorosan m eg kell kü lönbözte tn i 
az erőszakot, fenyegetést, m in t a lka lm as fe lbu jtási eszközöket

’) Stübel egy esetet mond el, melyben egy nő addig ostromolta 
kérésével férjét, hogy gyújtsa fel A.-nak házát, mert ez öt megsértette, 
hogy végre engedett és a gyújtás megtörtént. Mindkettő halállal 
bűntettetett.
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ii — vis absoluta — fogalmától, mely a kéuyszerített, erősza
kolt, fenyegetett embernél a beszámítást kizárja, s így nem 
is foroghat fenn tulajdonképi reábirás : azaz : felbujtás. Fel- 
bujtás csak akkor fordul elő, ha a fenyegetett, erőszakolt 
ember öntudatos lelki állapotban van , mert lia azt sem 
tudja, mit cselekszik, akkor nem lehet a bűntettet neki beszá
mítani.

Ha azonban a római jogban használt kifejezés »coactus 
voluit« (L. 21. §. 5. D. 4. 2.) reáillik a fenyegetett, erőszakolt 
ember lelki-állapotára, akkor, mivel szabad akaratelhatáro
zással követte el a cselekményt, mindenesetre tettes lesz, és 
az, a ki a cselekvésre reábirta, fölbujtókép büntetendő. »Dem 
Bedrohten — mondja Langenbeck — hat ja nicht die Fähig
keit gemangelt, unter mehreren Entschlüssen eine W ahl zu 
treffen, er konnte was der Drohende verlangte, thun, oder er 
konnte es unterlassen und das gedrohte Uebel dulden, oder 
aber er konnte versuchen, das letztere abzuwehren.«

Kétségen kivűl óvatosan kell a felbujtás ezen eszközét 
megitélni, mert valamint minden fenyegetés vagy erőszak nem 
menti fel a tettest a beszámítás alól, ép úgy lehetetlen a közvet
len és elháríthatlan veszélyességi erőszak vagy fenyegetés nyo
mása alatt cselekvőt másnak, mint puszta akarat nélküli esz
köznek tekintenünk, a midőn természetesen maga az erőszakot 
és fenyegetést gyakorló válik a bűntett közvetlen tettesévé. x) 
Igen okosan mondja Haus 2) : »Le point de savoir si les mena
ces étaient de nature à faire impression sur la personne mena
cée, est une question de fait, dont la solution est abandonnée 
à la conscience éclairée des jury et du tribunal correctionnel 
qui auront égard aux circonstances, particulièrement à la

P Ha valaki másnak karját fölemeli s azzal üt valakit halán
tékon, úgy bizonyára a használt kar semmi egyéb mechanikai eszköz
nél. Ilyen esetben nem lehet részességről szó.

Henke a fenyegetés — mint felbujtási mód fogalmához megkí
vánja, hogy a fenyegetés a fölbujtottra vonatkozólag elegendő elhatá
rozási okot képezzen és az előidézett félelemnek igazinak és olyannak 
kell lennie, hogy az alkalmas legyen a bűntett elkövetésétől való 
iszonyodást fölülmúlni. Berner erre vonatkozólag megjegyzi, hogy elég, 
lia a fenyegetés valóban a bűntett elkövetésére indította a tettest , és 
hogy a fenyegetésben az »animus instigandi« benne legyen.

Henkevel szemben a következőket mondja : ........ so liegt hierin
(t. i. Henke említett tanában) ein dreifacher Irrthum, nämlich erstens 
der, dass zur Begründung der Urheberschaft auf die alte objective 
Causalitätstheorie recurrirt wird — zweitens die stillschweigende An
nahme der Feuerbachschen deterministischen Imputationsansicht — 
drittens eine Vermischung der Begriffe von Handlung und Strafbarkeit.« 
(Theilnahme 284. lap)

2) Principes généraux I. köt. 405. lap.
J4*
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position sociale, au caractère, à la constitution, à l’âge, au 
sexe du provocateur et du provoqué.«

Nem szenved természetesen kétséget, liogy az erőszak és 
fenyegetés segélyével létrehozott felbujtási viszonyban a testes, 
a bűntettre szabott büntetési tételek korlátái között., viszony
lagosan enyhébben büntetendő a tettesnél.

Fraucziaországban és Belgiumban, hol a fenyegetés a 
felhajtás külön módjakép van megjelölve, napi renden van, 
hogy a rendkívüli enyhítő körülményeket alkalmazzák azon 
tettesre, aki bár beszámítható állapotban követte el a bűntettet 
és arra nem ellenállhatatlan erő kényszerítette, de mégis a féle
lem és fenyegetés hatása alatt cselekedett.*)

VII. Tévedésnek szándékos előidézése vagy felhasználása 
szintén alkalmas felbujtási mód, ha az alatt azon eseteket 
értjük, melyekben valaki hamis állítások által szándékos bűn
tett elkövetésére indíttatik. Ilyen eset p. ha A. hamis állítá
sokkal B.-t C. ellen fölizgatja, minek következtében B. nyilvá
nos helyen C.-t megveri, a mely sértés tulajdonképen A.-nak 
képezte czélját, — vagy A. elhiteti B.-vel. hogy C. tulajdon- 
képen II., a kire B. már régen haragszik, és hogy most alkal
ma volna rajta bosszút állani — B. elveri C.-t. Mindkét 
esetben a tévedés szándékos előidézése által indíttatik az illető 
te ttre .2)

V III. A felbujtási módok egyik alakjául szokták meg
jelölni a kívánság kifejezését is, mely — mint Bemer mondja — 
oly viszonyban van a kérelemhez, mint a tanács a parancshoz. 
Némelyek a kívánságban nem látnak felbujtási eszközt, mert 
nézetök szerint, az még a tettre való határozott irányzatosságot 
nem foglalja magában. 3) Azt azonban senki sem tagadja, hogy 
a kifejezett kívánság magában rejtheti a leghatározottabb

*) Ugj’ancsak Haus mondja : »Toutefois la situation morale dans 
laquelle il se trouvait par suite des menaces, si elle n’est pas de na
ture à effacer la culpabilité, doit cependant exercer une grande influence 
sur la. mesure de la peine. Aussi, tout en punissant sévèrement le pro
vocateur, le juge admettra-t-il des circonstances atténuantes en faveur 
du provoqué.«

2) Geyer még a következő példát hozza fel : A. úgy tűnteti föl a 
dolgot B. előtt, hogy C. neki vetélytársa, ellensége, különben is haza- 
áruló stb. és igy föltüzeli C. meggyilkolására. Tagadhatatlan, hogy B. 
tettes, A. pedig felbujtó, és természetesen, mit sem változtat a dolgon, 
hogy A. tévedésből a meggyilkolt említett tulajdonságaiban hitt, azaz : 
igaznak tartotta azt, hogy hazaáruló stb., de világos, hogy ezen körül
mény a büntetés kimérésénél kellő figyelembe veendő.

3) »Bios als solcher ist der Wunsch kein Anstiftungsmittel ; die 
Willensbewegung, die gewöhnlich in dieser Form liegt, ist so zu sagen 
eine taube, der noch keine Tendenz zur That innewohnt (Berner Theil- 
nahme 288. lap).
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szándékosságot és alkalmas lehet a kívánság alakja is arra, 
hogy valaki az elkövetett bűntett fölhajtója legyen. A kit a 
szerelem szenvedélye köt le, az szerelmi tárgyának legtúlzot- 
tabb kívánságait is kész teljesíteni, és vágyai úgy hathatnak 
reá, hogy a kifejezett vágyakat azonnal tett követi. Maga 
Bemer is elismeri ezt. és épen vele szemben helyesen jegyzi 
meg Langenbeck, hogy Bemer felhozott példáival és későbbi 
fejtegetéseivel maga czáfolja meg tétel gyanánt felállított azon 
elvét, hogy a kívánság kifejezése nem lehet felbujtási mód.1) 
Részünkről is alkalmas felbujtási alaknak tartunk minden
nemű módot, mely a felhajtás tartalmát kimeríti, t. i. lia az 
animus instigandi fönforog, és ez oly hatással vau az illető 
belvilágára, hogy a bűntett elkövetését elhatározza és elköveti : 
nincs ok, miért vonnók kétségbe a felbujtási alak alkalmas 
voltát, és ha kétségbevonuók is, a valódi esemény állana czá- 
folólag annak útjába.

Bemer minden áron minden felbujtási viszonyt a meg
bízás alakjának színén keresztül tekint,-Fölhozza ugyan például 
Herodes leányát, kinek kívánságára Herodes dánost lefejez
tette, de hozzá teszi: . . . »Hier tra t aber der eigenthümli- 
che Umstand ein, dass der Augestiftete sich durch sein im 
Voraus gegebenes Versprechen selbst gebunden hatte, so dass 
mittelst des Wunsches der Tochter seine eigene Autorität auf 
ihn zurückgriff, mithiu die Anstifterin als förmliche Auftrag
stellerin zu beurtheilen ist. Uebrigens haben wir hier gerade 
einen Fall der Anstiftung zur Anstiftung, indem der Wunsch 
der Tochter eine Folge der intellectuellen Einwirkung der 
Mutter war. Vater, Mutter und Tochter hatten, wenn auch 
nicht gleiche Strafe, so doch jedenfalls sämmtlicli die Strafe 
der Urheberschaft verdient.« Berner igen nagy súlyt helyez 
az alakra, és feledi, hogy a felhajtás alakja egészen közönyös 
és semmi esetre sincs kizárva, hogy az egyszerű kívánság, 
mihelyt természetesen a bűntett elkövetésére irányzott szán
dékosság vezeti, alkalmas felbujtási eszköz lehet.

IX . Végül föl lehet még említeni a fölbujtás különös 
alakjakép azt is, midőn a felbujtás éppen az ellentétesség lát
szata alatt történik. Lehetne talán negativ felbujtásnak nevezni.

J) »Auch das Ausspvechen eines Wunsches wird von den meisten 
Criminalisten mit Recht als ein Mittel dev Anstiftung angesehen, Für 
das Cfegentheil entscheidet sich Berner, denn die Willensbewegung, die 
in dieser Form liege, sei so zu sagen, eine taube, der noch keine Ten- 
<lenz ihnewohne. Indess in dem, was Berner weiter beifügt und was 
er beispielsweise anführt, ist m. E. das Cfegentheil enthalten, und in 
allen Fällen wird Anstiftung angenommen werden müssen, wo den con- 
creten Umständen nach am animus instigandi dessen, der seinen Wunsch 
äussert, nicht zu zweifeln ist.
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Ez abból áll, hogy a parancs, megbízás, tanács, kérelem külső
leg úgy szól, hogy valamit ne tegyünk, és ennek daczára ez alkal
mas módja lehet a felhajtásunk. És ez — mint Geyer mondja 
— kétféleképen történhetik. Vagy az egész beszédből kivehető 
a fölbujtó valódi szándéka, tudja az, kihez a szó intéztetik, a 
külső látszat daczára a lényeget, vagy a felbujtó tudja, hogy 
csökönyös, makacs, vastagnyakú emberrel van dolga, és ismerve 
természetét, tudja, hogy ez mind annak ellenkezőjét szokta 
tenni, a mit ajánlanak, tanácsolnak, parancsolnak neki, és 
ezen okból intézi szavait akképen hozzá, hogy ezt vagy azt ne 
tegye, mert az helytelen, czél nélküli stb. Megvallom, én a 
büntetőjogi gyakorlatban hasonló példával nem találkoztam, 
és igen kételkedem, hogy ilyen mód (főképen az utóbbit értem) 
csakugyan felbujtásnak vehető-e ? Maga Geyer is ritkának 
tartja az ilyen büntetőjogi esetet, hogy azonban a vígjátékiro
dalomban és közönséges életben az ily módon gyakorolt psy- 
chikai behatás napi renden van, azt senki sem tagadja.

Az első mód : azaz, midőn a szavakból határozottan 
kivehető a felbujtó szándékossága, és a szavak kétségen kívül 
úgy vaunak intézve az illetőhöz,, hogy ez világosan megérti a 
felbujtó szándékát, sőt egyenesen e szellemi behatás követ
keztében határozza el a bűntettet és el is követi azt, nézetem 
szerint teljesen alkalmas a felbujtásra. f)

Ezek lennének a főbb felbujtási módok, melyekkel az 
elméleti Íróknál találkozunk. De mint már előadtam, néhány 
t. i. az ajándék, ígéret, fenyegetés ; a tekintélylyel és hatalommal 
való visszaélés, bűnös üzelmek vagy mesterkélések 2) a franczia,

3) Ilyen esetet idéz Abegg a N. Archiv XIV. kötetében 458. lap 
alatt. Geyer még a fogadás alakjában is lehetőnek tartja a felbujtási.

s) Érdekes mindenesetre ismerni, minő értelmet tulajdonítanak a 
»machinations ou artifices coupables« kifejezésnek ott. a hol ezek. mint 
külön felbujtási módok vannak a törvényben kijelölve. Haus-t — a 
nagy belga tekintélyt idézem — miképen nyilatkozik e tárgyról : »Ha 
e szavakat — úgy mond — a legszélesebb értelemben veszszük, akkor 
a tanács, az exhortatio és instigatio mindenesetre alatta értendők. Az. a 
ki a felbujtás e módját veszi igénybe , föltárja azon egyén előtt, kit 
a bűntett elkövetésére akar bírni, azon előnyöket, melyek azzal járnak ; 
megczáfolja azon indító okokat, melyek az illető egyént a bűntetttői 
visszatartanák, kételyeit, inngadozásait igyekszik legyőzni. Ha sikerűi, 
ha törekvését siker koronázta, teljes joggal el lehet mondani, hogy a 
tettes bűnös elhatározásának bűnös üzelmek, vagy mesterkélések által 
adott létet.

Ámde a törvény ezt sokkal szükebb értelemben veszi »elle entend 
par à la fraude, le déguisement, la ruse, dont on fait usage pour trom
per celui qué l’on veut déterminer à commettre un crime«. Bűnös üzel
mek és mesterkélések által bűntettre lehet bírni valakit azzal, hogy a 
cselekmény törvényes vagy erkölcsi jellegére nézve tévedésbe ejti az
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belga, luxemburgi stb. törvénykönyvekben is felsoroltatnak és 
maga a tudós Haus is azt biszi, hogy ezek a felbujtási módok 
limitatiV meghatározásai. Mi nem vagyunk képesek ezekben 
limitativ meghatározást látni. Sőt teljesen meghiúsultnak 
tekintünk minden ez irányban tett kísérletet is. »Auf den 
Inhalt des Anstiftungsmittels kommt es an, m icht auf deren 
Form« — mondja az éles elméjű Schütze. És Schütze ezen 
állítását nem czáfolta meg még senki. Annyit azonban látunk, 
hogy az, a mi az olasz praktikusok és a régebbi német bünte
tőjogászok legkedvenczebb búvárkodásának szolgált anyagául 
— t, i . , hogy a tanács, megbízás, parancs stb. alkalmas alak
jait képezik-e a felbujtásnak vagy nem: ma már alárendelt 
kérdését képezi a részesség tanának, sőt az uralkodó tannak 
csaknem — communis opinio-ja az, hogy limitativ felsoro
lás sem elméletileg nem lehetséges, sem törvényhozási szem
pontból nem szükséges, mert minden a felbujtási tevékenység 
tartalmától, nem pedig alakjától függ.

4. §. A látszólagos felbujtás esetei.

Kifejtettem a felbujtó és a tettes közötti viszonyt. Meg
jelöltem azon alkotó tényezőket, melyek a felbujtás fogalmához 
megkívántainak. Különösen kiemeltem, hogy mind a felbujtó 
tevékenységét, mind a felbujtottét szándékosságnak kell vezet- 
uie. A felbujtottuak a felbujtó szellemi behatása következtében 
kell magát a bűntettre elhatároznia. Van azonban számos 
alakulat, mely könnyen tévedésbe ejthet. Első pillanatra a fel
bujtási viszony alakjában tűnnek fel ezek, s ezért nem fölösleges

illetőt, elhiteti vele, hogy semmi törvény sem tiltja a tervezett cselek
ményt, vagy hogy a fönforgó körülmények között az nem képez bűn
tettet, vagy hogy a vallás, erkölcs, becsület érdeke követeli a tervezett 
tett végrehajtását. Egészen mindegy, hogy valaki másnak ténybeli téve
dését kizsákmányolja, vagy azt életre kelti a bűntett elkövetése 
czéljából.

A bűnös üzelmek és mesterkélések, bármily vétkesek legyenek is, 
önmagokban nem állapítják meg a részesség fogalmát. Tévedésbe lehet 
ejteni valakit a nélkül, hogy a tévedésbe ejtőnek bűntett elkövetése ké
pezné czélját............ egyenes és határozott felhivás kívántatik a bűntett
elkövetésére. »11 n’est donc pas nécessaire — folytatja Haus —- que, 
dans la question posée au jury les machinations et artifices soient qua
lifiés de coupables ; car la provocation directe, qui est venue se joindre 
aux maneuvres et qui doit être énoncée dans la question, les caractérise 
suffisamment, en leur imprimant une criminalité, qu’elles n’auraient, pas 
sans cetté circonstance.«

Látjuk tehát, hogy a »machinations ou artifices« afatt a tévedés 
által előidézett felbujtási módot kell értenünk.

A »machinations és artifices« kifejezések synonim jelentőséggel
bírnak.
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az elmélet azon törekvése, mely a látszólagos felbujtási esetekre 
különös gondot fordít, s óva figyelmeztet azoknak a valóságos 
felbujtási esetekkel való össze nem zavarására.

Több ilyen esetet szoktak a tudományban megkülönböz
tetni. Lássuk ezeket.

I. Minthogy azon elmélet szerint, melyet mi is magun
kénak vallunk, okvetlenül szükséges a felhajtás fogalmához, 
hogy ne csak a felbujtó, de a tettes is szándékosan cselekedjék ; 
ennek igen természetes következménye, hogy az. a kinek tettét 
elmebeli állapota vagy életkora miatt (p. ha 12 éven alul van) 
beszámítani nem lehet, szándékos tettesnek tekinthető nem 
lévén, azon szellemi tevékenység sem tartható felhajtásnak, 
mely Ível a beszámíthatlan állapotban levő ember tettre indít
tatott. Puszta physikai erő, mechanikai eszköz ilyenkor az 
ember másnak hatalmában. Az, a ki ezen physikai erőt hasz
nálja — az lesz a bűntett tettese. Részességi viszony, mely 
akarategységet tételez föl, mely valamennyi tényezőnek szán
dékosságára van alapítva, ily esetekben elő nem fordul. Hiány
zik ilyenkor a felhajtás fogalmának lényege: a reábírás. Midőn 
valaki mást, mint puszta, tudatosság és szabad akaratelhatá
rozás nélküli testet hoz mozgásba bűnös tervének megvalósí
tása czéljából, csak oly szempont alá esik, mint ha saját testi 
erőit használná.

II. Nem tekinthető egyébnek látszólagos felbujtásuál 
azon eset sem. midőn valaki mást vagy szándékosan tévedésbe 
ejt vagy másnak tévedését szándékosan felhasználja valamely 
bűntett elkövetésére, föltéve természetesen, hogy annak, a ki 
tévedésbe ejtetett, vagy a kinek tévedése felhasználtatott, szán
dékosság nem esik terhére. Az a lényeges, hogy oly tévedés 
forog-e fönn, mely a szándékosságot kizárja? Mert ha nem 
terheli a tettest szándékosság, úgy felbujtási viszony, melynek 
lényeges követelménye a felbujtott tettes szándékossága, fönn 
nem forog. Az teljesen közönyös, hogy a tévedésben levő vagy 
tévedésbe hozott egyén tette olyan-e, mely a büntetőjogi gon
datlanság beszámítását vonja maga után vagy nem? Akár 
egészen ártatlan a tévedésben levő, akár terheli gondatlanság, 
az teljesen irreleváns körülmény, mert ha egyszer szándékosság 
nem terheli a tettest, úgy az, a kinek szellemi behatása okozta 
a tényt, felbujtónak nem tekinthető. Azonban igen természetes, 
hogy maga válik a bűntett tettesévé. Még pedig ő nem vétkes 
tettes, hanem szándékos tettes lesz, mert a gondatlan tettes 
valóban csak eszközkép szerepelt hatalmában. A. és B. például 
vadászaton vannak. A. meglátja a bokrok között ellenségét 
O.-t és figyelmezteti B.-t, hogy lőjjön oda, ott a vad. Ez lő és 
C. halva rogy össze. B.-t semmi esetre sem terheli szándékos
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ság, következőleg részesség, és így felhajtás sem foroghat fönn. 
Az, hogy B.-t nem terheli-e gondatlanság : az egészen közönyös 
annak megítélésénél, forog-e fönn felhajtás vagy nem ? B. lehet 
esetleg a gondatlanság által okozott emberölésben bűnös, A. 
pedig gyilkosságért fog bűntettetni — de mindkettő mint tettes.

Egy más példa divatos a tanszékeken és a mi törvényja
vaslatunk indokolása is felhasználja. x) Egy nő bájitalért fordul 
szomszédjához, s megnevezi előtte a férfit, a kit e szer által 
magához fűzni akar. A megkeresett ellensége lévén a megne
vezettnek. mérget ad a nőnek s feldicsérve ennek bájoló erejét, 
egyszersmind a használatmódjára nézve utasítást ad. A nő 
az utasításhoz képest cselekedvén, a férfi a hájital gyanánt 
beadott méreg következtében meghal. Természetes, hogy a 
szomszédot felbujtónak tekinteni nem lehet. A nőt nem terheli 
szándékosság. Ennek és a szomszédnak akaratját éppen nem 
jellemzi egység. Bészesség pedig csak ott fordulhat elő. a hol 
többen szándékosan közreműködnek valamely bűntett elköve
tésére.

Ezen esetekben is úgy tűnik fel a tettes, mint a látszó
lagos felbujtónak puszta eszköze, miért is a látszólagos felbujtó 
a tettes által elkövetett bűntett tettesévé válik. Helyesen figyel
meztet azonban Geyer, hogy előfordulhatnak oly esetek, midőn 
a látszólagos felbujtott által létre hozott bűntettet nem lehet 
a látszólagos felbujtónak oly minőségben beszámítani, a miben 
az viszonyítva a látszólagos felbujtottál jelentkezik. A látszó
lagos felbujtó esetleg egészen más bűntettért vonandó felelős
ségre, mint a mit külső jellege szerint a látszólagos felbujtott 
elkövetett. Ilyen eset például a Goltdammer Archiv VI. köte
tében felhozott eset, mely a porosz iudicaturának képezte tár
gyát, A. egy őrizetében nem levő idegen ingó dolgot eladott a 
jóhiszemű B.-nek, és ezt fölbiztatja, hogy az általa megvett 
dolgot a tulajdonostól vegye el. Megtörtént. B.-t teljes lehe
tetlenség tolvajnak tartania, következőleg A. sem felbujtója a 
lopásnak, de őt a lopás tettesének sem lehet tartani. A porosz 
főtörvényszék 1858. évi május hó 14-én csalásnak minősítette 
A. tettét — B.-t pedig természetesen semmi sem terheli.

Geyer még azt is megjegyzi, hogy ha a látszólagos felbuj
tónál hiányoznak azon személyes tulajdonságok, melyek a terve
zett bűntett tényálladékáboz tartoznak, úgy az ilyen bűntet
tekre (p. hivatali bűntettekre) vonatkozó látszólagos felbujtó

') Mittermayer az »Archiv etc. < III. kötetében 142. lapon hozza 
fel ezen példát — de azzal a különbséggel, hogy ott egy férjes nő sze
repel, a ki férjének elvesztett szerelmét akarta a bájital beadása által 
visszavarázsolni. Ezt csak a történeti hűség kedvéért jegyzem meg, mert 
büntetőjogi szempontból e különbség teljesen irreleváns.
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nem lesz ugyanazon bűntett tettese. Más szóval : a tévedésbe 
ejtett hivatalnok által elkövetett bűntett nem ezen jellege 
szerint számíttatik be a látszólagos felbujtónak, bauem esetleg 
egészen más bűntettnek lesz tettese. Példáúl ha A. tévedésbe ejt 
egy közhivatalnokot oly irányban, hogy ez kötelességének tartja 
B.-t saját hivatali hatáskörénél fogva elfogatni és letartóztatni : 
úgy A. nem a személyes szabadságnak közhivatalnok által, 
hanem annak magánszemély által véghezvitt megsértéséért lesz 
felelős.

III. Semmiesetre sem tekinthető felbuj tásnak termé
szetesen az sem, ha valaki mást physikai vagy mechanikai 
kényszer (vis absoluta) segélyével indít valamely bűntett elkö
vetésére. I tt  valódi lélekjelenlét és tudatosság nélküli mozgó 
erővé válik az ember, következőleg szabad akaratelhatározással 
nem bírván, a szándékosság is kizártnak veendő. Werner még 
az 1820-ban megjelent »Handbuch des peinl. Rechts« czímü 
művében (574. lap.) hozott fel egy esetet, melyet Bemer, Lan- 
geubeck is idéznek. *) Ez az, midőn valaki mást úgy hatalmá
ban tart, hogy ennek öklével lit agyon valakit. Természetes, 
hogy részességről itt, a hol egyik ember hatalmában tartja a 
másikat úgy, hogy karját bot gyanánt használja — szólni nem 
lehet. Vagy lehetne-e részességről szó akkor, midőn X. úgy 
annyira hatalmába kerítette Y-t, hogy ennek kezét vezetve, 
aláirat vele egy hamis tartalmú okmányt ? Mindezen esetekben 
a physikai vagy mechanikai kényszer alkalmazója maga válik 
a bűntett tettesévé.

A felbujtási módok között fölsoroltuk a »vis compul
siva«-!. is, azaz : a csekélyebb mérvű physikai erőszak alkalma
zását, de ezzel nem keveredtünk ellenmondásba, mert már 
ott jeleztük a különbséget a »vis absoluta« és a »vis compul
siva« között. Ha, a tettes szabad önelhatározása alapjában nem 
ingattatütt meg. ha az erőszak oly mérvű volt, mely elől kitérni 
lehetett, mely a physikai szabadságtól nem fosztotta meg az 
illetőt : igen természetes, hogy felbujtás forog fönn. Ezt elis
merik Heffter, Breidenback, K itka , Bemer, Langenbeck, 
Geyer. Schwarze, szóval az alig képezi kétely tárgyát, hogy 
az erőszak is lehet felbujtási mód. Csakhogy a »vis absoluta« 
sohasem fogadható el ilyenuek, mert ez valóságos gépszerű 
működéssé alacsonyítja le az emberi szervet, észszel és akarat
tal biró tevékenységet. A látszólagos felbuj tásnak tehát nem 
minden erőszak alkalmazása utján más által létrehozott bűn
tett viszonya felel meg, hanem csak is a »vis absoluta« esete,

') Feuerbach ezt irományszerüleg tárgyalja (aktenmässige Dar* 
stell. merkw. Verbr. 3-dik kiadás 1849).



A FELBUJTÓ. 219

azaz : midőn az emberi akaraterő minden ellenállási erejét 
elvesztette.

A fenyegetést is felsoroltam a felhajtás alkalmas módjai 
között. Sőt a »menaces« a franczia és belga büntetőtörvény- 
könyvekben kifejezetten is előfontál a felhajtás eszközei között. 
Mégis a látszólagos felbujtás esetének kell tartanunk azt. ha 
a fenyegetés oly természetű, hogy a psychikai szabadságtól, az 
önuralmi képességtől teljesen megfosztja az illetőt. Ez esetben 
az. a ki a fenyegetést alkalmazza, tettes. De természetesen, ha 
a fenyegetés olyan, mely a psychikai szabadságot el nem 
rabolja, hanem csak részben korlátozza, úgy a fenyegetés 
tagadhatatlanul alkalmas felbujtási módot képez, és a fenye
getést alkalmazó felbujtónak tartandó.

IY. Látszólagos felbujtás forog fönn akkor is, ha a tettes 
fóltétlen kötelező parancs következtében jár el. Hogy a pa
rancs alkalmas felbujtási módot képez : azt említettem, de 
kétségen kivűl lehetnek oly viszonyok, midőn a parancs elől 
kitérni teljes lehetetlenség, és az akaraterő a parancscsal 
szemben érvényesülni nem képes. P. a katona, a ki fölebbvaló- 
j ától rendszeres katonai parancsot kap, azt meg nem tagad
hatja. Valamely csoportosulásnál a fegyver használatát ve
zényli a tiszt : igen természetes, hogy a legénység azért nem 
fe le lő s ,v a g y  a bírósági szolga, a ki egy alakilag helyesen 
kiállított bírói parancs következtében valakit letartóztat, szin
tén nem vonható felelősségre, mert puszta eszköze a bírói 
hatalomnak és nem bocsátkozhatok a bírói végzés fölülbirá- 
lásába.

Ha azonban mala tides terheli az • alárendelt közeget, 
nézetünk szerint nem menekülhet a büntetés alól a parancsnak 
tartozó engedelmesség kifogásával, a mit egyébiránt föntebb 
bővebben kifejtettem.

Bemer nem tartja látszólagos felhajtásnak azon esetet, 
midőn valaki kötelező parancs következtében jár el, mert az 
értelmi és a physikai bünszerző fogalmai teljes épségben fönn-

') Jellemző erre nézve a York lierczeg életrajzában előadott kö
vetkező kis vázlat, melyet Abegg után Bemer is közöl »Theilnalnne« 
czimű művében : >Ha a főliadparancsnok — mondja egy fiatal tiszt —- 
olyant parancsolna, mely a polgári törvényekbe ütköznék, úgy nem ha
boznám annak eleget tenni.« — »En azonban nem engedelmeskedném 
— feleli az öregebb tiszt — és inkább kitenném magamat azon veszély
nek, hogy a főparancsnok agyonlövetne, mintsem hogy a törvények és 
közszabadságok megsértése miatt fölakasztanának.« A herczeg helye
selte ezen elvet és azt mondta : Az a tiszt, a ki másképen cselekednék, 
mindkettőt : a golyót és a kötelet is megérdemelné. De bízom abban, 
hogy britt tiszt épen úg\' nem fogna törvénytelen parancsnak engedel
meskedni, a mint hiszem, hogy nem fog találkozni főparancsnok, a ki 
ilyen parancs kiadására vállalkoznék.
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állanak, mivel beszámítható állapotban van az, a ki a paran
csot teljesítette, csak hogy büntetés nem éri. De éppen az a 
kérdés, miért nem éri ? S erre nem lehet más a válasz, mint 
az. hogy nem szabadon cselekedett az illető, hanem a felsöbb- 
ség formailag helyes parancsának vakon engedelmeskedett, 
következőleg nem számítható be neki a tett. Azon kérdés : 
mikor föltétlenül kötelező valamely parancs, szoros összefüg
gésben áll a végszükség állapotának büntetőjogi kérdésével. 
A bírónak az adott esetben kell kikutatni azon körülményeket, 
melyek a föltétien engedelmességet követelték, vagy a melyek 
miatt épen nem mentheti magát valaki a vak engedelmesség 
kifogásával. Annyi bizonyos, hogy a vak engedelmesség köre 
az egyéni szabadság, az alkotmányos eszmék fejlődése mellett 
mindinkább szükebb körre szorul, és a polgári életben csak 
ritkán fordulhat elő eset. midőn valaki a vak engedelmességre 
való hivatkozással menekülhet tettének következményeitől.

V. Alig kell említenem, hogy az sem egyéb látszólagos 
felhajtásnál, midőn valaki szándékosság nélkül mást veszélyes 
cselekmény elkövetésére indít, melynek vétkes eredménye van. 
Az utóbbi is gondatlanságért vonatik felelősségre csak úgy, 
mint az előbbi — de felhajtásról, melynek egyik lényeges 
alkotó elemét a szándékosság és a bűntettnek ismert cselek
mény elkövetésére való reábírás képezi — szólni nem lehet.

5. §. A már elhatározott egyén (alias facturus) felhajtása.

Mi azon elmélethez csatlakoztunk, mely felhajtást nem 
fogad el oly esetekben, midőn a tettes már a bűntett elköve
tésére el volt határozva. Ilyenkor az, a ki a bűntett elköveté
sére mást fölhív, már nem úgy jelentkezik, mint a bűntett 
megteremtője, hanem legfölebb, mint értelmi bűnsegéd, a ki 
az elhatározást esetleg megerősíti, biztosabbá teszi. Ámde elis
mertük azt is, hogy nem éppen szükséges, hogy a tettest kizá
rólag azon indító okok bírják reá a bűntett elkövetésére, melye
ket a felbujtó tartott elébe, hanem felbujtó marad a bűntett 
elkövetésére fölhívó egyén akkor is, ha a tettes még más indító 
okok által is engedi magát vezéreltetni. Sőt elmentünk egész 
addig a határig, hogy elegendőnek tartottuk a felbujtás fogal
mához azt is, ha a felbujtási tevékenység a bűnös szándék 
keletkezésére együtt-működött. Mindez azonban nem azt jelenti, 
hogy felbujtónak tartsuk azt is, a ki a bűntettre már elhatá
rozott egyént ugyanazon bűntett elkövetésére fölhívja. I tt  már 
a felhívó nem a bűnös szándék keletkezésére működik közre, 
hanem a már kész elhatározással, kész bűnös szándékkal áll 
szembe. Itt már nem más motívumokkal közösen működnek
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közre a felbujtó által felhozott indító okok a bűnös elhatározás 
megfogamzására, hanem az övéitől egészen független indító 
okokból származó kész elhatározásra talált a bűntett gondolatát 
lelkében hordó felhívó. Miképen kelljen már most ennek azon 
tevékenységét, melylyel eszközt keresett czélbavett bűntettére, 
beszámítani : az képezi az előttünk fölmerülő kérdés tárgyát ? 
Ha A. fölbérli B.-t, hogy ölje meg C.-t, ezt pedig már előbb 
ugyanezen czélból fölbérelte D., de ő erről hallgat és A.-tól 
is elfogadja a pénzt : kérdés, miképen minősül és számítandó 
be A. tevékenysége?

Berner »Theilnahme« czimű művében e kérdésre egye
nesen azt válaszolja, hogy igen különböző nézetek nyilvánultak 
e tárgyban, de ő egyiket sem osztja.

Némelyek azt állították, hogy a második felbujtó mint 
segéd büntetendő. De ez Bemer szerint nagy tévedés, mert ha 
a felhívónak bűnszerzői akarata volt, azaz : ha a második fel
bujtó önálló szándékossággal bírt a bűntett létrehozására, vagy 
a mi azzal egyértelmű, ha azt akarta, hogy más az ő részére, 
az ő érdekében kövesse el a bűntettet : akkor az ő tevékeny
sége semmi szin alatt sem tekinthető segédi-tevékenységnek, 
és így nincs igaza Grolmarmak, ki a második felbujtó tevékeny
ségében tisztán segélyt látott. Sietünk megjegyezni, hogy mi, 
a kik a subjectivismus azon felfogását, mely a felbujtót az 
érdek szempontjából határolja el a szellemi bűnsegédtől, téve
désnek tartjuk : nem osztozunk Bemer azon kárhoztatásában, 
melylyel Grolmant illeti. Mi a felbujtó lényegét a felbujtási 
tevékenységben, a reábírásban, a bűntett megteremtésében 
véljük föltalálni, és reánk nézve teljesen közönyös az érdek, a 
bűnszerzői szándékosság ingadozó alanyi szempontja.

Mások, mint p. Köstlin, a második felbujtó tevékenysé
gében kísérletet látnak. Ezt igen helyesen ellenzi Bemer I) 
és saját álláspontját a következőkben fejti ki :

Az akarat — úgymond — csak is az elhatározás által 
lesz valódi akarattá. Az elkövetés előtt csak határozatról lehet 
szó. A tanácskozás a határozatok folytonos hozatalából s azok
tól való elállásból áll. Mielőtt a határozat elhatározássá vagy

') »Wenn die Thätigkeit des Mandatars gar nicht als die des 
Mandanten betrachtet werden soll, weil der erstere schon vor der Anstif
tung durch den zweiten seinen Beschluss gefasst hatte, so ist der Man
dant auch gar nicht bis zu einem realen Anfänge der Ausführung gekom
men ; denn seine Handlung kann erst im zweiten Rhytmus, der vom 
Beauftragten ausgeht, die Objectivität betreten. Da sie nun an disem 
zweiten Rhytmus gar keinen Theil hätte, so wäre sie gänzlich straflos 
zu lassen, oder doch nur als gefährliche Handlung, welche das objective 
Recht noch nicht verletzt hat , mit einer polizeilichen Strafe zu 
ahnden.«
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elkövetéssé nem lesz : nem is leket az akaratot valóban, reálisan 
elkatározottnak tekinteni. Már most, ka valaki azt, a ki határo
zatot kozott, felbujtja, úgy annak valamint minden későbbi fel
bujtónak az elkövetés előtt tanúsított tevékenysége teljesen hatá
lyos, mert közreműködik arra, hogy a puszta határozat elhatá
rozássá legyen (. . . der blosse Beschluss Entschluss werde) 
Valakinek akaratát más absolute nem teheti elhatározóvá. Az 
akarat mindig ön-elhatározást tételez föl. A pliysikai bűnszerző 
is mindig maga határozza ei magát. Már most, ha a második, 
harmadik felhajtásnak hatályossága kétségbe nem vonható : 
akkor mindig azon fordul meg a kérdés, hogy a felbujtott a 
felbujtó akaratát valóban elfogadta-e, és így azt elhatározásá
nak közös indító okává tette-e, következőleg egy vagy pedig több 
felbujtó nevében viszi-e végre a bűntettet ?

Sejus a) — a physikai bűnszerző — folytatja Berner -  
midőn a reábizott bűntettet végrehajtja, mind Semproniusnak 
mind Gajusnak akaratát megvalósítja, következőleg az ő ténye 
által háromszoros akarat válik bűntetté, még pedig úgy, hogy 
az mind a három személynek teljesen beszámítandó. Gajus 
csak úgy lesz bevégzett gyilkosságért büntetendő, a mint 
ugyanez terheli az első felbujtót : Semproniust és a physikai 
bűnszerzőt Sej üst.

Sőt tovább megy Bemer. Azt is állítja, hogy a physikai 
bűnszerző, annak, a ki őt felbujtani jő, nyiltan ki is mondhatja, 
hogy ő már azon bűntettre fel van bujtva, vagy hogy arra 
saját szántából régen el van határozva. Ezen esetekben is a 
második felbujtó, illetve a már önszántából elhatározott egyén 
felbujtója az egész bűntettért felelős, mely a physikai bűnszerző 
cselekménye által az ő nevűkben is az objecti vitas terére 
lépett.

Bemer e felfogását, melyről ő maga azt mondja 
»über die richtige Ansicht kann gar kein Zweifel obwalten« 
Bar 2) szigorú kritikának vetette alá. Először is azon kérdést 
veti föl : mikor tekinthető valaki elhatározottnak ? A Bemer 
által hirdetett tan értelmében csak az tekinthető elhatározott
nak, a ki a véghezvitelt megkezdette vagy a bűntettet bevégezte. 
Az utóbbi eset itt nem jöhet tekintetbe, minthogy a bevégzett 
bűntett ratihabitio-ja bűnszerzőséget nem képezhet. De az első 
eset sem illik ide. Mert a physikai tettes vagy önként hagyott 
fel a kísérlettel, a mely esetben, daczára a felbujtó felhívásának, 
elhatározva még nem volt, vagy pedig folytatta azt, a mely

’) Berner a következő példát bocsátja elő : Glajus felfogadja Sejust, 
hogy ez Titiust gyilkolja meg. Sejus elfogadja Gajus tói a pénzt, jóllehet 
őt már Titius meggyilkolására Sempronius fölbérelte.

2) Zur Lehre von Versuch und Theilnahme am Verbrechen 53. lap.
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esetben a felbujtó a felhívást megelőző tény-mozzanatokért 
nem felelős, mert különben a puszta ratihabitio által valaki 
az elkövetett cselekmény bűnszerzőjévé válhatnék; a mi pedig 
az utóbb következő tény-mozzanatokat illeti, a felbujtott ezekre 
meg épen nem is volt elhatározva, következőleg itt nem lehet 
szó a már elhatározott egyén felbujtásáról. A fogalom tehát, 
a mit Berner okoskodásának alapjául vesz, nem alkalmazható, 
mivel a szerint a tettes a bűntett elkövetésére akkor volna 
elhatározva, ha azt bevégezte.

Bar ezzel szemben megjegyzi, hogy az ő nézete szerint 
nemcsak az tekinthető elhatározottnak, a ki a véghezvitelt 
megkezdi, hanem az is, a ki valamely határozott cselekményre 
megfelelő indokokkal vél birni ; az pedig, hogy ezen indító okok 
valóban elégségesek-e vagy nem, teljesen közönyös, és e fölött 
csak akkor lehet Ítélni, ha az elhatározott egyén a cselek
ményhez tényleg hozzá fog. E szerint az »alias facturus« fel- 
bujtása esetében a felbujtó oly egyénhez intézi felhivását, a ki 
a bűntett elkövetésére elegendő indító okokkal vél birni. Mint
hogy a felbujtó, vonatkozással a felbujtott akaratára, mindig 
csak motívumul szolgál : úgy azon indító okokhoz, melyeket a 
felbujtott önmagokban is hatályosoknak vél, egy másik motí
vum is járul. Ha az első indító okok valóban elégségesek, úgy a 
felbujtó által nyújtott indító ok fölösleges, és így az a physikai 
tettes cselekményében nem is nyilvánul, vagy más szavakkal : 
a felbujtó által közlött akarat a felbujtott cselekményében nem 
érvényesül, következőleg büntetlen. De ha az első indító okok 
egyáltalában elégtelenek voltak, úgy a felbujtó közlött akarata 
képezi azon indító okot, mely a physikai tettest tettre ragadja, 
és mint mozgató erő jelentkezik az a tettes cselekményében. 
Ilyenkor a felbujtó, mint bűnszerző felelős.

Ha azonban a fönforgó indító okok a felbujtó által tett 
felhíváskor elégségesek, de mégis ellenkező irányú közel fekvő 
okok — p. a véghezvitel nehézségei — által könnyen ellen
súlyozhatok: akkor, ha az utóbbi indító okok hatályosságát 
a felbujtó tevékenysége előre semlegesíti, p. oly körülmé
nyekről ad értesítést, melyek a véghezvitelre nézve kedvezők 
-  a felbujtó közlött akarata ugyan a physikai tettes cselek

ményének nem mozgató lelke, de nem is egészen hatálytalan, 
mert a tettes bűnös akaratát megerősíti, következőleg a fel
bujtó segélyért lesz felelős.

Ebből következik, hogy a felbujtó az itt szóban levő 
esetben a körülményekhez képest vagy teljesen büntetlen lehet, 
vagy mint értelmi bűnszerző vagy értelmi bűnsegéd vouatik 
felelősségre. Azon körülményeket természetesen, melyek a 
különböző indító okok erejére nézve az egyes esetben fölvilágo-
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sítást nyújthatnak, nem lehet in abstracto, hanem csak is in 
concreto meghatározni.

Bar minden egyes esetre példát hoz fel. A. a ki szorult 
vagyoni viszonyok között van, és adóssági börtöntől fél, elha
tározza magát a reábizott pénzek elsikkasztására. Valaki A-nak 
sem gondolkozási módját, sem szűk anyagi viszonyait nem ismer
vén, azon javaslatot teszi, hogy a reábizott pénzt sikkaszsza el, 
és azzal vegyen részt egy részvénytársaság alapításában. E 
javaslat a legcsekélyebb befolyást sem gyakorolja A.-ra, mert 
el van határozva, hogy csak szükség esetén nyúl a pénzhez. A 
legközelebbi napokban esedékessé vált adóssága, és midőn a 
birósági végrehajtó megjelent nála, elővette a reábizott pénzt 
s abból kielégítette adósát. A felbujtónak felhívása A. cselek
ményével semmi összefüggésben nem áll. és ezért büntetlen 
marad.

Ez az első példa.
A. a kit B. egy korábban készített végrendeletben örö

kösévé nevezett ki, attól félt, hogy a végrendelkező az ő hátrá
nyára megváltoztathatja a végrendeletet, elhatározza ennél
fogva magát, hogy B.-t megmérgezi. C. a ki A.-nak a B. 
halálához kötött érdekéről mit sem tud, de más okokból 
kívánja B. halálát, A.-nak, a kit különben örökös pénzzava
rokban szenvedő és büntettek elkövetésére hajlandó embernek 
ismer, jelentékeny pénzösszeget igér, hogy B.-t mérgezze meg. 
A. a ki ez által kettős nyereségre vél szert tehetni, elfogadja ezen 
ajánlatot a nélkül, hogy előbbi önálló tervéről csak egy szóval 
is említést tett volna. Rövid idővel a bűntett szándékolt elkö
vetése előtt megtudja, hogy azon végrendelet megsemmisítte- 
tett és egy másik neveztetett ki örökössé. C. fölhívása nélkül, 
minthogy B. halála már érdekében nem állott, fölhagyott volna 
mindenesetre tervével, de a kilátásba helyezett jelentékeny 
pénzösszeg, kapcsolatban pénzzavarával, mégis arra indítják, 
hogy a bűntettet elkövesse.

Ezen esetben C.-nek felhívása mindenesetre A. cselek
ményének mozgató ereje, következőleg, mint felbujtó (értelmi 
bűnszerző) vonatik felelősségre.

A harmadik példa pedig a következő •
A. ismeretes X. városban, mint szokásos tolvaj, és el is 

határozza magát B. házába betörni, de a ház helyi viszonyait, 
különösen azon helyet, a hol a pénztár van, nem ismeri. C., a 
ki A. tervéről mitsem tud, fölkeresi A .-t, hogy ugyanazon 
bűntett elkövetésére fölbujtsa, de egyúttal fölvilágositásokat 
is ad B. házának helyiségeire nézve. Ezen esetben C. mint se
géd büntetendő.

Ez Barnak példákkal fölvilágosított álláspontja a fölvetett
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kérdésben. Nem érdeknélküliek azon megjegyzések sem, me
lyekkel Bar az ellentétes nézeteket kiséri.

Köstlin *) is, Bemer 2) is — mint említettem — azon 
nézetben vannak, hogy a felbujtó, mivel magát bűnszerzőnek 
tartja, csakis, mint ilyen büntethető. A ki pedig segélyt nyújt, 
úgy tekinti magát, mint a más bűntettének eszközét. Ha tehát 
a cselekvő szándéka felbujtásra van irányozva, úgy tekintettel 
arra, hogy az értelmi bűnsegély és a felbujtás közötti különb
séget a cselekvő szándéka állapitja meg, a felbujtás nem ala
kulhat át segélylyé és az »alias facturus« felbujtója mindig 
bűnszerző marad (vagy kísérlet vagy bevégzett bűntett bűn
szerzője).

Ezekre Bar a következő megjegyzéseket teszi : A részes 
subjectiv nézete itt tényleg nem a kizárólag döntő mozzanat, 
mert az is, a ki bár eredetileg segéd akar lenni, és bár azon 
véleményben van, hogy csak segélyt nyújt, mihelyt a főcselek
ményt maga hajtja végre, már mint bűnszerző büntetendő. Ha 
megfigyelésünket nemcsak a bűntett területére szorítjuk : úgy 
nem lehet kétség arra nézve, hogy érdemteljes cselekmények 
nem annak érdeméül tudandók be, a ki a már rég elhatározott 
egyént mitsem mondó érvekkel azokra felhívja. Az érdemtel
jes és büntetendő cselekmények között pedig, tekintettel a 
beszámításra, nincs különbség. A tanácsadónak tehát, ak i azon 
nézetben bár, hogy a felhívottban uj elhatározást kelt életre, 
azt csak a már kész határozatában megerősíti : nem ugyan a 
teljes, de többé vagy kevesbbé jelentékeny érdem mindenesetre 
osztályrészéül esik. A beszámítás fogalma ezt így kívánja.

Valakiuek bizonyos tettet beszámítani egyértelmű azzal, 
mintha azt mondanők, hogy valaki valamely külső jelenség 
szabad okát képezi, miért is embernek csak azt lehet beszá
mítani, melyben az ő szabad egyénisége mint működő ok föl
fedezhető, és semmi esetre sem szabad azt beszámítani, a miben 
a tőle származó hatályosságnak nyoma sem található. Ha nem 
ez képezi minden beszámításnak szükségszerű föltételét, úgy 
tényleg nem lehet belátni, miért ne tehetné mindenki pusztán 
azon szándékkal és nyilatkozattal, hogy más az ő nevében cse
lekedjék, ez utóbbinak cselekményeit magáévá, és miért ne 
lehessen a bevégzett bűntett ratihabitiója következtében a 
beleegyezését és helyeslését nyújtó egyén is bűnszerző ?

Az érzéki világ területén nem lehet ugyan fő- és mellék
okokat megkülönböztetni, a szellemi szabad világban azonban 
— mondja Bar — ily megkülönböztetés nemcsak lehetséges,

J) Neue Revision 484. lap.
-) Theilnahme etc. 293. lap.

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény.
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hímem a positiv jog követeli is. a mennyiben a bűnszerzőt és 
segédet különféleképen bünteti. A bűntett szabad okát képezi 
mindkettő (t. i. segéd és szerző) és azon bűntett, melyet a se
géd akar, nem idegen — mert ha idegen volna, azért nem 
lenne felelősségre vonható — hanem sajátja, mely azonban 
neki enyhébb fokban számíttatik be, és ennél fogva mint mel
lék-ok szerepel, míg a bűnszerző a fő-okot képezi. A segély és 
bűnszerzőség nem ellentétes fogalmak, hanem csakis kisebb és 
nagyobb felelősséget jelentenek, és mivel egy gyakran alkal
mazott tétel szerint a több a kevesebbet mindig magában fog
lalja : úgy előfordulhat azon eset, hogy a cselekvő, habár bűn
szerzőnek tartja is magát, bizonyos körülmények között mint 
segéd jő tekintetbe.

Végül azon büntetőjog-politikai ellenvetésre, hogy az ő 
tana szerint igen nagy nehézséggel jár az egyes esetek meg
vizsgálása, Bar nem mond egyebet, mint arra utal, hogy 
ezen nehézség csak olyan, mint mikor átalában valamely eset
ben meg kell határozni : fölbujtás forog-e fönn vagy nem ?

Nézettünk szerint Bar eltalálta a helyes álláspontot, 
midőn kifejtette, hogy az alias facturus felhivója majd felbujtó, 
majd segéd lehet, majd ismét egészen büntetlenül maradhat. 
Helyesen utalt Bemer azon tévedésére, mely a bűnszerzői 
akarat subjectiv alapján állította fel elméletét. Helyesen mu
tatta ki, hogy az elhatározás néni egy és ugyanaz a bűntett 
elkövetésének megkezdésével. Helyesen mutatta ki, hogy Köst- 
linnek azon elméletét, mely szerint az alias facturus fejbujtá- 
sáhan kísérletet vélt látni, egyetlen helyes érv nem támogatja. *) 
Mi, a kik mint alább látni fogjuk, büntetlennek tartjuk a nem 
sikerült felbujtást, mert az önmagában nem egyéb előkészü
leti cselekménynél : igen természetesen el nem ismerhetjük, 
hogy a felhívó azon tevékenysége, melylyel az alias facturus 
bűntett elkövetésére szólittatik fel, kísérletet képezzen. A 
legnagyobb ellenmondás volna, ha azt,a ki »alias non facturus«-t

’) Erre nézve Langenbeck a következőket jegyzi meg : »In dem 
Falle, wo Jemand einen alias jam facturus anstiften will einen Versuch 
anzunehmen, ist ganz verkehrt. Man hat dafür angeführt, der befeh
lende, der Mandant könne nie anders, als der Urheber gedacht werden, 
d. h. als solcher, der sich selbst als Zweck setze, was ja eben darin am 
deutlichsten liege, dass er einen Andern zu seinem Mittel machen wolle. 
Tretfe er nun mit seiner Thätigkeit auf einen bereits Entschlossenen, so 
sei sein Thun ein Versuch geblieben, weil in dem Kreise der äusseren 
Bedingungen Etwas (das Fürsichselbstentschlossensein des Andern) ein
getreten, was bewirke, dass die Handlung als Product des Mandanten 
nicht zur Existenz komme. Diese Argumentation hat sich also die Thä
tigkeit dessen, der anstiften wollte, gar nichts als die des Anstiftenden 
gedacht, mithin kann sie doch auch nicht sagen, der erstere sei bis zum 
realen Anfänge der Ausführung d. h. bis zum Versuche vorgeschritten.
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bujt föl, mindaddig büntetlennek tartanók, míg a felbujtott 
kisérleti cselekményt nem követ el, azt pedig, a ki »alias 
facturus«-t fölbujtani törekszik, azonnal büntetendőnek állí
tanék, holott az utóbbi esetben a fölbujtás mégJtevesbbé hatá
lyosnak látszik, mint az első esetben.

A mi egyedül helyes eredmény e kérdés szempontjából : 
azt Bar mondta ki, midőn kijelentette, hogy a concret eset 
körülményeihez képest az »alias facturus«-nak bűntett elköve
tésére való felhívása majd fölbujtást, majd értelmi bűnsegélyt 
képez, majd pedig teljesen büntetlen. Meg kell jegyeznünk, 
hogy az »alias facturus« kifejezést nem veszszük itt szoros 
értelemben. Mert ha e kifejezést szoros értelemben veszszük, 
úgy a felhívó felbujtónak nem tekinthető soha. Mert ha szi
lárdan el van valaki határozva valamely bűntett elkövetésére : 
úgy egy második felbujtás nem képzelhető. Helyesen mondja 
Schütze*) vonatkozással az alias facturus kifejezésre : »Hie 
Bezeichnung freilich ist mangelhaft, weil eine contradictio in 
adjecto enthaltend. Besser sagt man : das Anstiftungsunter
nehmen stösst auf einen bereits ganz oder halbwegs Ent
schlossenen.«

A kérdés egész tárgyalásán keresztül láttuk, hogy mi az 
»alias facturus« kifejezést ily értelemben vettük, azaz : alatta 
majd egészen, majd félig elhatározott egyént értettünk. A 
végeredményre nézve Schütze is csatlakozik Barhoz, és telje
sen helyesnek tartja azon álláspontot, mely szerint a concret 
körülményekhez képest majd felbujtás, majd értelmi bünse- 
gély vagy teljes eredménytelenség, és következőleg, teljes bün
tetlenség forog fönn.2)

’) Die nothwendige Theilnalime am Vei-brechen etc. 255. lap.
2) Langenbeck, ki mint említettük, hasonló álláspontot foglal el 

— a római jog forrásaira vonatkozólag — következőleg nyilatkozik : 
»Das L. 1. §. 4. D. de servo corrupto zu folgern, dass die Körner die An
stifter stets strafen, mag der Anzustiftende bereits für sieb entschlossen 
sein oder nicht, halte ich für bedenklich, weil diese Stelle ganz verein
zelt steht, den Fall eines Privat-delictes betrifft und die Rücksicht auf 
ein besonderes, bei uns ohnehin nicht mehr vorkommendes Verhältniss 
von Einfluss auf ihren Inhalt gewesen sein mag. Indem begegnet man 
einer Aeusserung des Ulpian, die von einem entgegengesetzten Principe 
anszugehen scheint. In L. 11. §. 6. 47. 10. heisst es : Átilicinus ait, et si 
persvasorius alicui alias uolenti, ut mihi ad iniuriam faciendam obediret, 
posse iniuriarum mecum agi, woraus man per argumentum a contraido 
zu folgern gesucht hat, dass, wenn der Andere ohnehin schon wollte, 
mich keine Strafe treffe. Sollte nun bei unserem Juristen dieser Gedanke 
im Hintergründe gelegen haben, so wird derselbe doch wohl nur auf den 
Fall, wo die Motive des Iniurianten , abgesehen von den Ueberredungs- 
künsten, schon zur Begehung des Delicts hinreichten und hinreichend 
blieben, beschränkt gewesen sein. Die Stelle gehört überhaupt zu den

15*
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6. §. A nem sikerült felbujtás.

E kérdés sok vitára adott okot. Az elmélet úgy, mint a 
törvényhozások hosszú vajúdáson és küzdelmen mentek keresz
tül, míg végre a nem sikerült felbujtás büntetlenségének vív
mányával dicsekedhetik a büntetőjog fejlődése. De még ma 
sem communis opinio az, hogy a felbujtásnak kísérlete nincs, 
következőleg az eredmény nélkül maradt felhajtás büntetlen
sége még ma sem átalánosan hirdetett dogmája a büntetőjog
tudománynak. Kiváló tekintélyek, mint Hepp 1), Heffter2), 
K östlin3), Hälschner 4), B u ri5), Geib 6) szorosan ragaszkod
nak a nem sikerült felbujtás büntethetőségéhez. Az újabbak 
pedig kivonhatták volna a tanúságot Zachariä példájából, ki 
»Die Lehre vom Versuche der Verbrechen« czimü müvének 
első kötetében 7) a felbujtási kísérlet álláspontján állott, me
lyet szükségesnek tartott már a II-dik kötetben 8) módosítani, 
míg végre a N. Archiv 1850-diki, 1853-diki évfolyamában 
megjelent értekezéseiben, továbbá a »Goltdammer Archiv H l. 
kötetében közlött czikkében teljesen szakított régi elméletével 
s azokhoz sorakozott, a kik sem a »felbujtási kísérlet« fogalmát 
el nem ismerik, sem a felhajtásban az elkövetendő bűntett bevég- 
zettvagybe nem végzett kísérletét nem látják, következőleg a nem 
sikerült felbujtás büntetlenségét tanítják. Tagadbatatlanúl Za
cbariä példája lendületet adott a »nem sikerült felbujtás« bün
tetlenségét hirdető elméletnek, és nem csalódunk, ha az ő irány
változtatásának a régebbi tan ellen támadt mozgalom megítélé
sénél kellő súlyt tulajdonítunk. De természetesen magában a 
tan igazságában rejlett annak győző ereje. És azon átalános 
irány, mely a büntetőjog területéről száműzni törekedett a 
rendőri elemet, hordta magában a régi elmélet bukásának s az 
uj tan diadalának zálogát. Bosskirt9), Breidenbacb 10), Greng- 
ler u ), Kitka 12) a kérdés lényegére nézve fölismerték a helyes

rücksichtlich der Interpretation bestrittensten, daher ich sie als eine ent
scheidende nicht ansehen mag.« (165, 166. lap id. mű).

J) N. Archiv 1836. 51. lap.
2) 82. §. 6. szám.
3) Neue Revision 484, 521, 543. lap és »System 305, 320. lap.
*) System I. 358. lap.
B) Theilnahme 31. 56. lapok. 
e) Lehrbuch II. 347. lap.
’) 56. lap.
8) 34. lap.
9) N. Archiv 1852. 378. lap.
10) Commentar 265. lap.
") Vergiftung II. 380. lap. 39. sz.
lä) Ueber das Zusammentreffen mehrerer Schuldigen hei einem 

Verbrechen und deren Strafbarkeit 45. lap.
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tant es oly tekintélyek, mint Berner x), Bar 2), Langenbeck 3), 
Temrne 4), John 5), Schütze 6) Oppenhof7), Geyer 8), Schwar
ze 9) stb. csatlakoztak a nem sikerült felbujtás büntetlenségé
nek elvéhez, és ezen tannak bnzgó, lelkes hirdetőivé lőnek. Ha 
a törvényhozások elé szánt javaslatokat a régi elmélet jár- 
szalagán látták csüngni : rögtön hadi lábra álltak, s a nem 
sikerült felbujtás büntetlenségének zászlaja alatt küzdöttek a 
régi tan ferdeségei ellen. Még az 1867-diki ausztriai büntető- 
törvényjavaslat 24. §-ában benfoglaltatott a nem sikerült fel
bujtás büntetése. De az uj elmélet hirdetői, élükön Geyerrel, 
résen állottak, és bírálatuk erejével ledöntették a régi elmélet 
tarthatatlan érveit. A későbbi háromféle javaslatban már 
hiába keresné bárki is a nem sikerült felbujtás büntetését. 
Melyek azonban azon érvek, melyeken a nem sikerült felbujtás 
büntetlenségének tana alapszik ?

Mielőtt erre válaszolnék, nem mellőzhetem a kiválóbb 
elméleti irók álláspontjának tüzetesebb ismertetését. Es első 
sorban Zaehariävel foglalkozom, mert az ő irányváltoztatása, 
véleményem szerint, a tan rövid történeti fejlődését jelenti.

I. Az említett mü első kötetében Zachariä még a felbuj
tás kísérletéről beszél, és a II-dik kötet idézett helyén már 
helyteleníti azon ̂  felfogást, mely megkisérlett és bevégzett fel
hajtásról beszél. És kárhoztatja az első kötetben elfoglalt állás
pontjával együtt Heppnek és Ludennak a felbujtás kísérletéről 
tanított tételeit. »A felbujtás — úgy mond — nem képez 
külön bűntettet. Nincs annak önálló téuyálladéka, hanem az 
a tettes által elkövetendő bűntett kísérlete gyanánt büntetendő. 
Sikerült és nem sikerült felhajtásról lehet szó, de ha a felbuj
tás kísérletéről beszél valaki : az épen annyi, mintha a kísér
let kísérletéről szólna, melyet sem a dolog természete, sem a 
közönséges jog szerint megkülönböztetni nem lehet, mert akkor 
véguélküli volna a kísérlet kísérleteinek hosszú sora. A felbuj
tás büntethetősége önállólag csak annyiban Ítélhető meg, a 
mennyiben az a tettes kísérletének büntethetőségétől függet
len.« E megjegyzés után azon kérdést teszi föl Zachariä, 
hogy másnak bűntett elkövetésére erőszakkal, fenyegetéssel,

') Theilnahme 292. lap.
-) Zur Lehre von Versuch, und Theilnahme etc. 44. lap.
3) Die Lehre von der Theilnahme etc. 160. lap.
4) Preuss. Strafrecht 341. lap.
5) Entwurf mit Motiven etc. 1868. 248. lap.
«) Die notliwendige Theilnahme etc. 255. lap és Lehrbuch 152. lap.
7) Commentar zum Nordd. Strafgesetzbuch a 43. §.-hoz 8. sz.
8) Erörterungen etc. 104. lap.
s) Commentai1 189. lap.
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megbízással, jutalomigéréssel stb. eszközölt fölbujtása a bűntett 
bevégzett vagy be nem végzett kísérletének tartandó-e? Ha 
különbséget teszünk — a mi egyébiránt a dolog természetében 
fekszik — a sikerült és nem sikerült felbujtás között: akkor 
világos, hogy a sikerült felbujtásra a bevégzett kísérlet fogalma 
illik. Mert a felbujtó mindent megtett, a mi részéről a bűntett 
létrehozásához szükséges volt, és ha a physikai bűnszerzőuél 
más emberi tevékenység hozzájárulásának szüksége a bevégzett 
kísérlet fogalmát ki nem zárja : akkor ugyanannak állnia kell 
a felbujtóról is. És ha a sikerült felbujtás a bűntett bevégzett 
kísérletének fogalma alá vonható: úgy a hozzájáruló physikai 
bünszerzőnek nagyobb vagy kisebb tevékenysége vagy annak 
teljes abbauhagyása, történjék ez a tettes saját akaratából 
vagy véletlen akadályok szüljék azt, nincs semmi befolyással a 
bűntett bevégzett kísérletének a felbujtóval szemben való meg
állapítására. Mert a felbujtott hasonló az akaratnélküli esz
közhöz, és a felbujtó nemcsak a bűntett elkövetéséhez szükséges 
eszközöket szerzi meg a felbujtás által, hanem teljes alkalma
zásba is veszi azokat.

Más kérdés azonbau az, ha a felbujtás megkezdetett, de 
az nem sikerült? I tt  a következő eseteket kell megkülön
böztetni.

Vagy félbeszakíttatik a felbujtó a felbujtás sikeréhez 
szükséges cselekményekben, a felbujtandó még nem nyilatko
zott készuek a bűntett elkövetésére, mely esetben világos, hogy 
a felbujtó bevégzett kísérletéről nem lehet szó, mert még valami 
tennivalója van. (nem tett meg mindent, a mi szükséges) p. az 
ígért jutalmat nem tartja elegendőnek a bandita.

Vagy a felbujtandó látszólag magára vállalta a megbízás 
véghezvitelét, de kezdetben azonnal el volt határozva arra, 
hogy a bűntettet nem fogja elkövetni. Itt merül fel a kérdés, 
hogy a felbujtót bevégzett vagy be nem végzett kísérlet terheli-e ! 
és minden habozás nélkül az utóbbi mellett nyilatkozik Zacha- 
riä. És az indokolás mindenesetre elég sajátságos. »Denn, 
sowie wir gesehen haben, dann dem Thäter, oder physischen 
Urheber des Verbrechens, nur ein unbeendigter Versuch 
zuzurechnen ist, sobald er sich eines untauglichen Mittels 
bediente, oder seine Handlung gegen ein vorsichtiges Object 
richtete, weil man nicht bios die subjective Meinung, sondern 
auch die äussere Beschaffenheit der That, als entscheidend 
betrachten muss, so kann auch in dem hier vorliegenden Falle 
die Entscheidung keine andere, als die gegebene seyn.« Még 
azt is megjegyzi Zachariä, hogy a nem sikerűit felbujtás nem 
esik tisztán az előkészületi cselekmények területére. De lehet, 
hogy az csak előkészületi cselekményt képez, p. nem haladt a
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tevékenység előbbre, mint az alkalmas személy kiválasztásáig, 
érzelmeinek, hajlamainak és szenvedélyeinek kipuhatolásáig, a 
tett előnyeinek előzetes megbeszéléséig stb.

Ez Zachariä régebbi álláspontja.
Az I-ső és a II-dik kötetben elfoglalt álláspont között 

az a különbség, hogy ott a felbujtás kísérletét önálló alakjában 
fogta fel, azt hitte, hogy a felhajtás önálló tényálladék, melyet 
bevégezui és megkisérleni lehet; a II-dik kötetben pedig 
már a felbujtást kapcsolatba hozza az elkövetendő bűntettel, 
és annak bevégzett vagy be nem végzett kísérletét látja a 
felhajtásban, vagy esetleg csak előkészületi cselekményt vél 
abban feltalálni. Odáig azonban, hogy a felhajtást az elköve
tett tettel hozná kapcsolatba, és az eredmény nélküli felhaj
tásban büntetlen előkészületi cselekménynél egyebet egyálta
lában nem látna — emelkedni nem tadott. Sőt a 165. §-t, 
melyben e' kérdést tárgyalja, következő szavakkal végzi ». . . 
. . .  a felhajtó nem hasonlítható össze azzal, a ki a bűntett 
elkövetésére eszközt keres, mert a felhajtás már elkövetést, 
az eszközök alkalmazását jelenti, és azzal állítandó párhazamba, 
a ki a mérget az étel közé kezdte keverni.«

Zachariä azonban tíz—tizenkét év malva nviltan. minden
/  » #

tartózkodás nélkül vissza vonta ezen tanait. »En magam is — 
így szól Zachariä — a kísérletről irt mankámban ezen com- 
mnnis opimót követtem, ámbár már akkor éreztem, hogy meny
nyire nehéz s mily mesterkélt és kierőszakolt fordulatokhoz 
kell folyamodni, hogy az iráuveszme fentartásával a felhajtás
nál is alkalmazhatók legyenek a kisérlet különbségei ; a 
különbségek a bevégzett és be nem végzett, a közeli és a 
távoli kisérlet között.« Továbbá még így szól Zachariä: 
»Mostani véleményem szerint a zavar csak az által fog meg
szűnni, s a végtelenig vitt casuistica csak úgy lesz kikerülhető, 
ha visszatérünk a közönséges jog forrásához, a mi által meg 
lesz szüntetve a fölösleges controversiák egész halmaza. Atalá- 
uos szabályul azt kell elfogadnunk, hogy az elkövetett bűntett 
felbujtója büntetendő ; s ez egyiránt vonatkozik a tettes, mint 
a segéd felbujtójára ; de ez által kiküszöböltetik a büntetőjog 
területéről a felbujtás azon esetének büntethetősége, midőn a 
tettes nem kísérletté meg a bűntettet, vagy azt nem vitte véghez. 
E tekiutetben nem tesz különbséget, hogy csupán szinleg 
vállalta el a felbujtott a megbízást vagy pedig a neki adott 
tanács által valódikig reábiratott a bűnös elhatározásra.1)«

’) Zachariä ezen visszavonó nyilatkozatára a magyar büntetőtör
vény előkészítője is nagy súlyt helyezett. A visszavonó nyilatkozat szö
vege megfelel a magyar törvény előkészítője által használt fordításnak.
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Zachariä tanának változatai tehát — nem tuloztunk 
íöntebbi állításunkkal •— a kérdés fejlődésének forduló pont
jait képezik. Majd a felbujtási kísérlet alakjában látjuk magunk 
előtt a nem sikerűit felbujtást, majd mint a felbujtó által elkö
vetendő büntetendő cselekmény kísérletét képezi az. majd 
végre »kiküszöböltetik a büntetőjog területéről a felhajtás azon 
esetének büntethetősége, midőn a tettes nem kísérletté meg a 
bűntettet, vagy azt nem vitte végre.«

íme előttünk áll a kérdés fejlődésének bárom stádiuma. 
De mint már föntebb említettük, azon álláspont, melyet Zacha
riä az ötvenes évek elején hirdetett — tehát Zachariä utolsó 
álláspontja — ma sem communis opinio. Kiváló és nagy befo
lyású büntetőjogászok majd az első, majd a második stádium
nál állapodtak meg és tanuk igazságába vetett bittel követelnek 
érvényesülést.

II. Ilyen első sorban a lipcsei Reichsgericht nagy hír
nek örvendő bírája : Buri, ki kárhoztatja a nem sikerűit fel- 
bujtás büntetlenségét. A mint az értelmi bűnszerző — mondja 
Buri — megkezdte szellemi behatásának a gyakorlását a 
felbujtandóra, már az általa tervezett bűntett kísérlete forog 
fönn, és ez bevégzettnek tekintendő, mihelyt a felbujtó azon 
meggyőződésre jutott, hogy minden további tevékenysége nélkül 
a felbujtott az általa kezdeményezett tettet végre fogja haj
tani. Az teljesen közönyös, hogy a pbysikai bűnszerzőt valóban 
elhatározásra birta-e, mert a bevégzett kísérlet csak subjectiv 
szempontból ítélhető meg. Az értelmi tevékenység hatása 
abban nyilvánul, hogy a felbujtott pbysikailag tevékeny lesz. 
és az eredményt létrehozza. A pbysikai tevékenység az értelmi 
bünszerzőnek, mint a kinek tulajdonképen az műve. egész 
terjedelmében beszámítandó, de minthogy bevégzett kísérlet 
különben is terheli : úgy bűnössége csak annyiban növeked- 
betik, mennyiben az anyagi tevékenységből valóban bevégzett 
bűntett származott, az azonban, hogy a pbysikai tevékenység 
a kisérletnél maradt, nem növeli a bűnösséget, mivel a bűntett 
bevégzett kísérlete különben is terheli a felbujtót.

De ha a felbujtó, még mielőtt a felbujtott pbysikai tevé
kenységét megkezdené, nem jutott azon meggyőződésre, hogy 
az minden további hozzájárulása nélkül a bűntettet el fogja 
követni, sőt inkább szükségesnek tartja részéről a tett pbysikai 
elkövetése alatt is értelmileg közreműködni : úgy a bevégzett 
kísérlet időpontja a pbysikai tevékenység folyamata alatt és 
pedig akkor áll be, ha azon meggyőződésre jut, hogy az ő 
további értelmi közreműködése teljesen fölösleges, de bevégzett 
kísérlet nem terhelné a felbujtót, ha a tettes a pbysikai tevé
kenységgel már ezen időpont előtt felhagyott és a bevégzett
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kísérletnél megállapodott. Ebből következik, hogy a büntet
hető kísérlet időpontja az értelmi bűnszerzőnél előbb kezdődik, 
mint a pbysikai bűnszerzőnél, sőt az elsőt már bevégzett 
kísérlet terhelheti, midőn még az utóbbi physikai tevékenysé
gével a büntethetőség területére sem lépett ; de megfordítva, 
a physikai bűnszerző a bevégzett kísérletig haladhat a nélkül, 
hogy az értelmi bűnszerzőre nézve azon időpont bekövetkeznék, 
midőn már őt is bevégzett kísérlet terheli. És ezzel is — mondja 
Buri — kitűnik azon tan tarthatatlansága, mely a felbujtás által 
teremtett akarategységet és a két bűnszerzőnek ezen elvből 
következő ugvanazouosságát és egyenlő büntethetőségét hirdeti. 
Mindenik bűnszerző inkább az eredményre befolyással biró 
saját tevékenysége szerint Ítélendő meg. Ez annál világosabb, 
minél inkább fontolóra veszszük, hogy mikép a bevégzett kísér
let, úgy annak minden közbenső foka és kezdete is nem a 
tevékenységnek az eredményhez való tényleg közeli vagy távoli 
viszonyától függ, hanem azon subjectiv nézet szerint mérendő 
meg. melyet a cselekvő erre nézve lelkében táplál, miből követ
kezik, hogy valamely objectiv közeli kísérlet távolinak minő
sítendő, ha azt a cselekvő ilyennek tartotta — és megfordítva. 
És ha ez így van : akkor a felbujtott physikai tevékenysége a 
felbujtónak ugyan kísérletül számítandó be, de nem vehető 
mérték alapjául arra nézve, minő foka a kísérletnek terheli 
a felbujtót, mert ezt, eltekintve a physikai tevékenységtől, 
különben is kísérlet terheli. Az értelmi bűnszerző kísérletének 
fokai tehát csak is értelmi tevékenysége szerint határozhatók 
meg, nem pedig a tettes anyagi tevékenysége nyújtja erre 
nézve a helyes mértéket.

Ez Buri álláspontja. A legtisztább subjectivismus. A 
legegyszerűbb előkészületi cselekményt, sőt tulajdonképen 
magát az elhatározást már kísérletnek minősíti. Teljesen figyel
men kivűl hagyja, hogy a részesség tengelyét a tettes által 
elkövetett cselekmény képezi. Ez az, mi körűi a felbujtás, 
segély forog. Önállóan önmagokban nem képeznek büntetendő 
cselekményt.

III. Helyesen mondja Bemer, hogy a felbujtó cselek
ménye önmagában, ha a felbujtott a felbujtó akaratát éppen 
nem objectivisálja, csak előkészületi cselekményt képez, de 
semmi esetre sem tekinthető az büntetőjogi kísérletnek. Addig, 
a mig a felbujtó akarata nem tárgyiasul, a felbujtó tevékeny
sége önálló s legfölebb rendőri szempont alá esik ; azon pilla
natban azonban, mihelyt a felbujtott a felbujtó akaratát 
objectiv területen hozza mozgásba, az utóbbi egészen új 
viszonyba lép. A nyert eszköz — mondja Köstlin — szabad 
alanyiság, a ki semmi esetre sem függ annyira a felbujtó
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akaratától, mint a puszta külső eszköz p. fegyver stb. Ellenke
zőleg épen a felhajtás sikere következtében, a felbujtó a felbuj
tott akaratától való függésbe kerül, átengedi magát a felbujtott 
diseretiójának, ennek cselekményeit és mulasztásait egyenesen 
magáévá teszi. A felbujtó tehát úgy tekintendő, mintha egy 
személy volna a felbujtottál. 0  nem lehet büntethető, a hol 
az őt képviselő felbujtott büntetlen. Sőt inkább minthogy a 
felbujtó énje a sikerült felbujtás következtében a felbujtott 
énjébe olvad, a felbujtó előzetes tevékenységét úgy kell tekin
teni, mintha az a felbujtott énjében zajlott volna le, és ez nem 
egyéb, mint a unda cogitatio, cuius poenam nemo patitur. Az 
értelmi bünszerző egészen a felbujtottól függ és ennek hatal
mában van az. hogy a befejezett bűntett teljes büntetése érje 
a felbujtót, ha csak ez vissza nem vonja a felbujtást. Ha már 
most in pejus a felbujtónak az említett függőség súlya alatt 
szenvednie kell, akkor az teljesen jogos és méltányos, hogy in 
mitius a büntetlenség előnyével bírjon akkor, ha külső esetle
gességek az egész vállalatot meghiúsították. Ezen okoskodás 
•— mondja Bemer — egészben véve helyes — a »pejus és 
mitius«-féle okoskodással azonban nem sokat nyertünk.*)

Köstlin ezen okoskodással meg akarta menteni a nem 
sikerűit felbujtásról tanított hamis tanát, mely szerint a nem 
sikerűit felbujtás a bűntett kísérletét képezi. Természetesen 
az hiábavaló fáradság, melyről alább Köstlin elméletének 
ismertetésénél bővebben szólok.

Az értelmi bűnszerzőség — mondja Bemer — úgy 
jelentkezik, mint ok. miut mozgató erő, az anyagi bűuszerző- 
ség pedig mint okozat, miut mozgásba hozott erő. De mivel 
az értelmi bűnszerzőség tulajdonképen az anyagi nélkül nem 
bűnszerzőség, a mint az ok nem ok okozat nélkül : annálfogva 
a physikai bűnszerzőség tulajdonképen az elhatározó, vonat
kozással az értelmi bűnszerzőségre, a mint az okozat határozó 
az okra nézve is. Az ok és okozat kölcsönhatásban állanak egy
mással. Az anyagi bűnszerzőség szerint kell az értelmit meg-

’) Erre nézve Bemer a következőket jegyzi meg : »Wenn das 
strafrechtliche Princip nicht überhaupt die criminelle Strafbarkeit der 
blossen Anstiftung ausschlösse, und die Beurtheilung des Anstifters von 
der realen Handlung des Angestifteten, also davon abhängig machte, 
wie weit die Anstiftung durch den Willen des Angestifteten objectivirt 
ist, so wurde sich diese Beurtheilungsweise nach gelungener Anstiftung 
schwerlich dadurch als gerecht erweisen lassen, dass der eine intellec
tuelle Urheber darunter in demselben Grade leidet, als ein anderer glück
licher dabei gewinnt. Setzt man hierbei das strafrechtliche Princip nicht 
schon als diese Beurtheilungsweise bereits Begründende voraus, so könnte 
ja das pejus des Einen ein Zuviel, das mitius des Anderen, ein Zuwenig, 
Beides also ungerecht sein.
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ítélni, mely tulajdonképen amannak mozgató ereje. A mint az 
eredmény (okozat) képezi mértékét az oknak, ép úgy a physikai 
bftnszerzőség képezi mértékét az értelminek. Ezen okoskodás 
képezi hátterét Bemer azon határozott elvi álláspontjának, 
hogy a nem sikerűit felhajtás, mint puszta előkészület, bünte
tőjogi büntetéssel nem sújtható.

IV. Nem érdek nélküli Bar érvelése, melylyel a nem 
sikerűit felhajtás büntetlenségét támogatja.

A »Zur Lehre von Versuch und Theiluahme am Ver
brechen« czimű művének 14. §-ában következőleg nyilatkozik: 
»Azeszköz.melyet a felbujtó alkalmaz, másnak szabad alanyi
sága. Ebből következik, hogy a felbujtónak a kiszemelt phy
sikai tettest bűntettre indító cselekménye és a bevégző cselek
mény között az utóbbinak a bűntett elkövetésére vouatkozó 
puszta felhívásakor folytatólagos összefüggés még nincs. A 
cselekvő, ki' a felbujtott alany szabadságát elismeri, és azt el is 
kell ismernie, maga is felhívásának eredményességét szabad 
októl teszi függővé, és így akkor határozza el magát véglege
sen, ha az utóbbi a bűntett elkövetésére készen áll. Azt lehetne 
talán következtetni, bűutethető kísérlet forog fönn azonnal, 
mihelyt a fölhívott a bűntett elkövetésére késznek nyilatkozott. 
E  következtetés azonban ellenkezik az akarat és annak 
érvényesüléséről szóló átalános alapelvekkel. Ezek szerint az 
határozta el magát valamely bűutettre, a ki az elkövetés kez
detén áll. és a kiszemelt physikai tettes a szó igazi értelmében 
akkor vau felbujtva vagy a bűntettre elhatározva, ha kísérleti 
cselekményt követ el. Ebből következik, hogy a felbujtó bün
tetlen marad addig, mi g a felbujtott kísérletért nem bűn
tettetik.

Ebből áll röviden Bar érvelése.
Bar nem elégszik meg azok érvelésével, a kikaüem sikerűit 

felhajtás büntetlenségét egyszerűen azzal indokolják, hogy az 
előkészületi cselekmény minőségéljen rejlik a büntetlenség oka. 
Nagyobi) súlyt kellene helyezniük azon körülményre, — úgy
mond — hogy itt szabad alanyiság alkalmaztatik eszközül. Es e 
tekintetben Bemert is szemrehányásokkal illeti. Bemer ugyan 
azt állítja, hogy a büntetőjogi reactio tárgyául csak akkor 
szolgálhat a felhajtás, ha az a felhajtott cselekményében 
tárgyiasul. Más helyütt ismét azt mondja : »Ha elhatározásra 
jő az akarat, úgy a külvilágot érinti, reális lesz, külső ered
ménynyel bir, és nem térhet többé vissza«; továbbá »ha a 
cselekmény csak részben valósul meg: kísérlet forog fönn.« 
Ezzel az van mondva, hogy az akarat a büntethető kísérlet 
területére lépett, mihelyt a külvilágot érinti. A külvilághoz 
tartozik azonban egy idegen személyiség is, és mivel a felbujtó
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a szándékolt bűutett elkövetésére való felhivás által azon 
személyijei érintkezésbe lép : úgy a megtörtént felhivás pilla
natában a felbujtó kísérletért lenne büntetendő. E követ
keztetésnek csak azzal lehet útját állani — mondja Bar — ha 
a jelen esetben érintett külvilágot, mint szabad alanyiságot 
fogjuk fel, és fontolóra veszszük, hogy a felbujtónak is így kell 
felfognia azt. így azon eredményre jutunk, hogy a felbujtó 
ugyan a bűntett elkövetésére irányzott külső cselekményt követ 
el, de olyant, melynek csak föltételes büntetőjogi jelentősége 
van, és mely csak akkor nyer hatályt, ha a szabadsággal biró 
személy a bűntettre elhatározza magát.

Azok pedig — úgymond Bar — a kik valamely bűntett 
elkövetésére irányzott minden külső tevékenységet kísérletnek 
tartanak, mint p. Köstlin, következetességgel dicsekeszuek, ha 
magában a puszta felbujtásban kísérletet állapítanak meg. 
Ezeknek azonban azt lehet felelni, hogy nézetük ellenmon
dásba jő a felbujtás fogalmával, mely nem képez külön 
bűntettet, hanem csak a bűntettek egyik elkövetési módját 
képezi.

Barnak érvelését nem hagyta szó nélkül Buri. Külö
nösen azon állítására, hogy a felbujtónak a kiszemelt physikai 
tettest bűntettre indító cselekménye és a bevégző cselekmény 
között az utóbbinak a bűntett elkövetésére vonatkozó puszta 
felhívásakor folytatólagos összefüggés még nincs, a következő 
megjegyzést teszi : »Bar értekezésének különböző helyein kife
jezetten állítja, hogy a felhajtást a physikai bünszerzőnek 
tettre való indítása képezi. Ha pedig a felimjtandóra ily behatás 
gyakorlása lehetséges : akkor a felbujtó cselekménye és a 
bevégző cselekmény között a folytatólagos összefüggés már 
akkor helyre van állítva, ha a felbujtó ezen behatást, mint az 
ő értelmi tevékenységének következményét, határozottan fölté
telezi, vagy pedig, ha kétségeskedik arra nézve, hogy értelmi 
tevékenysége életre fogja-e kelteni a felbujtandónál az elhatá
rozást, miután már akkor is dolus eventualis terheli. Ha valaki 
Bar nézetében osztoznék, azt. a ki másra kutyát uszít, — 
mondja Buri — nem lehetne előbb büntetni, mig a kutya a 
harapást meg nem kezdte, mert a kutya, ha nem harapós, 
nehezebben és így kétségesebben indítható támadásra, mint 
az ember, következőleg a kérdéses folytatólagos összefüggés 
nem lenne helyreállítva.

A példát nem tartjuk szerencsésnek, hisz Bar egész 
érvelését a használt eszköz szabad alanyiságára, a személyi
ségre helyezi. Azt veti egyenesen Bemernek is szemére : miért 
nem volt különös figyelemmel eredményében helyes tanának 
megállapításánál a használt eszköz, t. i. a felbujtott személyi-
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ségében rejlő jellemző tulajdonságokra ? A kutyát pedig nehe
zen lehet szabad egyéniségnek, személyiségnek tartani. Sőt az 
állati erők felhasználásában felbujtásról beszélni képtelenség
nek tartjuk. Mi felbujtást csak szándékos tettesség mellett 
képzelhetünk. A ki másra kutyát uszít, az tettes. Es a kérdés 
az : elkövetési cselekedet-e a kutya uszítása vagy nem ? Ha 
valaki harapós házőrző kutyát másra uszít, csak úgy használja 
az alkalmas eszközt, mint ha kést dob felé, és így/ bizonyára a 
kérdéses folytatólagos összefüggés kizárva nincs. És ha esetleg 
a reárohanó kutya elől elmenekül a sérteni szándékolt ember : 
az, a ki a kutyát uszította, kísérletért felelősségre vonható és 
éppen nem áll az, a mit Buri gúnyosan jegyez meg, hogy addig 
nem lehet az ebet uszító embert megbüntetni, míg az eb a 
harapást meg nem kezdette. Azon eset pedig, ha egy ártatlan, 
nem harapós vadászehet uszít valaki másra, talán nem képez 
más esetet, mint ha valaki alkalmatlan eszközt használ. Buri 
mindenesetre túlzottan fogja fel Bar álláspontját, s azért en
gedte magát úgy elragadtatni, hogy állatot hoz fel például oly 
tan czáfolatánál, mely az egyéniség szabadságára, a személyi
ségre van alapítva.

Bar-ral szemben azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 
nem sikerült felhajtás büntetlensége vagy annak, mint kísér
letnek büntethetősége szoros összefüggésben áll azon kér
déssel , minő állásponton áll valaki általában a kísérlet 
fogalmával szemben? A túlsubjectiv felfogást a szabad ala
nyiságra fektetett okoskodás nem képes megnyugtatni ; 
és épen azért, mi helyeseljük azok érvelését, a kik a lénye
get arra helyezik, hogy a puszta felhajtásnak előkészületi 
cselekményi jellegét emelik ki, és megelégszünk azon érvelés
sel, hogy a puszta felhajtásban — még a bűntett végrehajtá
sának, elkövetési cselekedetének kezdete nem foglaltatik, követ
kezőleg az nem képezheti a tervezett bűntett kísérletét. Sőt 
ha késznek nyilatkozik is a felbujtott, még akkor sem lehet a 
bűntett kísérletéről szólni. Mert a bűntett kezdete még nagyon 
távol áll az elhatározástól. És így természetesen mi azt sem 
fogadjuk el, hogy elhatározás csak akkor forog fönn, ha már 
a tett kezdetét veszi. Valaki el lehet határozva előbb, sőt el 
is kell határozva lennie, még mielőtt a bűntett elkövetését 
megkezdi ; a tett kezdete már az elhatározásnak következmé
nye. De az elhatározás és a bevégző tett között folytatólagos 
összefüggés még nincs. Óriási ür választja el az elhatározást 
a tettől. És épen azért, mivel a felbujtott és felbujtó csak 
akkor jutnak igazi elhatározásra, ha a felbujtott teljes kész
ségét nyilvánítja a bűntett elkövetésére: ennélfogva ezen stá
diumban — midőn csak elhatározás forog fönn — teljes lehe-
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teilen a bűntett kísérletéről szólni. Lássuk most röviden 
Köstlin tanát.

Y. Köstlin sikerült felbujtásnak nevezi azon esetet, ha a 
felbujtó a kiszemelt physikai tettest valóban rábeszélte. I t t  a 
felbujtó a tettessel azonossá válik, és épen úgy kell tekinteni, 
mintha a physikai bűnszerző cselekményei és mulasztásai tőle 
származnának. Mindkettő tehát akkor lesz büntethető, ha a 
tettes büntethető kísérletet követ el, és ezen időponttól kezdve 
mindkettőnek büntethetősége a bevégzésig egyenlő lépésben 
halad előre. *)

Nem sikerült felbujtás alatt pedig a következő esete
ket érti : 2)

1. a már elhatározott egyén (alias facturus) felhajtása ;
2. a nem sikerült felbujtás szorosb értelemben, azaz : 

azon eset, midőn a kiszemelt tettes nem engedi magát reábí- 
ratni. Ezt Köstlin alkalmatlan eszközzel elkövetett be nem 
végzett kísérletnek tartja ;

3. az eredmény nélküli felbujtás, azaz : azon eset, ha a 
fölbujtott ugyan reá engedi magát beszélni a bűntett elköve
tésére, de azonnal függetlenül a felbujtó akaratától megvál
toztatja saját akaratát, vagy kísérletet követ el, ezzel azonban 
saját akaratából felhagy. Ezen, valamint a második esetben, 
Köstlin az alkalmatlan eszközzel elkövetett be nem végzett 
kísérlet büntetését kívánja alkalmaztatni ;

4. a viszonylagosan eredmény nélkül maradt felbujtás, 
azaz : azon eset, ha a tettes tettre indíttatja ugyan magát, de 
azonnal más bűntettet, vagy a felbujtó által tervezett bűntet
ten kiviil még nagyoltb mérvű bűntetteket követ el, vagy lega
lább is a megbizás módozatainak korlátáit kellő figyelembe 
nem veszi. I tt  a mennyiben a felbujtó a felbujtottál azonos
nak jelentkezik, az első ép úgy büntethető, mint az utóbbi, 
tehát akkor i s , ha a felbujtott csak a kísérletig haladt — 
a többire nézve pedig a dolus és culpa közönséges elvei 
irányadók.

Köstlin mindenesetre igen sajátságos módon bánik el 
kérdésünkkel.

Szerinte kísérletért bűntettetik a felbujtó, ha a kiszemelt 
tettes a fölhívás következtében nem engedi magát a tett elkö
vetésére reábiratni, míg ha sikerül neki a kiszemelt egyén 
beleegyezését kinyerni: akkor büntetlen marad.Ez mindenesetre 
meglepő, mert a felbujtás bűutetlenségét biztosítja, ha a fel
bujtó bűnös tervének megnyert valakit, tehát a kivitelben

') System I. 321. lap. 
-) System 100. §.
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előbbre haladt mint az, a kinek fenyegetése, tanácsa, kérelme 
stb. a kiszemelt physikai tettesre a legcsekélyebb befolyást 
sem volt képes gyakorolni.

Köstlin éles elméjét nem kerülte ki e következtetés 
furcsasága és iparkodik is azt igazolni : »Ha egyfelől az úgy 
látszik is, mintha a felbujtónak távolabb haladt tevékeny
sége az utóbbi esetben (ha a felbujtott késznek nyilatkozott) 
szigorúbb büntetést érdemelne, úgy más felől nem szabad félre
ismerni, hogy az értelmi behatás sikere következtében a föl
hajtó egészen uj helyzetbe jő, és az ő tevékenysége az együt- 
tes-bűnszerzőség (Miturheberschaft) fogalmában olvad föl. O 
elérte czélját, mely abból állott, hogy czéljainak eszközéül 
idegen alanyt nyerjen meg. E kisérlet, mint olyan, büntet
hető volt, mert abban a bűntettre irányzott tevékenység nyil
vánult. De ha már az eszközt megnyerte, akkor jól meg kell 
fontolni, hogy az eszköz ezen esetben szabad alanyiság, a ki 
semmi esetre sem függ annyira a felbujtó akaratától, mint a 
külső eszközök (méreg, fegyver stb.) függnek a physikai bűn
szerző akaratától ; ő átengedi magát az utóbbi discreti ójának, 
cselekményeit és mulasztásait a magáévá teszi. Ezentúl már 
a felbujtót úgy kell tekinteni, mint ha a felbujtottál egy sze
mélyt képezne. 0  nem lehet büntethető, ha egyszer képviselője 
teljesen szabad, büntetlen.«

Ezen okoskodással igyekszik Köstlin álláspontját iga
zolni. Hogy ezen okoskodásnak folytatását képezi az »in pejus 
és mitius «-féle érvelés : azt föntebb Bemer elméletének ismer
tetésénél előadtam, ki a tan e részének tévedéseit mutatta 
ki. Bar pedig egyenesen Köstlinnek föntebbi igazolását támadja 
meg, és határozott körvonalokban mutatja ki az igazolás gyön
géit. Ezen igazolás szerinte csak akkor volna helyes, ha a 
tettes a felhajtás sikere előtt megbizhatóbb lenne a felbujtóra 
nézve, mint a minő akkor, midőn a bűntett elkövetésére kész
ségét fölajánlotta. Hogy azonban az arány éppen megfordítva 
áll : az a felbujtás lényegéből következik, mely másnak a bűn
tett elkövetésére való reábirásából áll. Továbbá, ha a felbujtó 
a felbujtás sikere mellett a fölbujtott discretiójának veti magát 
alá : úgy hasonló az eset a felbujtás sikere előtt is, mert, ha a 
felhivás megtörtént : a physikai tettes azonnal elhatározhatja 
magát és a^jevégzett bűntett teljes büntetését háríthatja a 
felbujtóra. És ez nemcsak objective áll, hanem így fogja ezt 
fel maga a felbujtó is, mert az idegen személyiségben, kit fel
szólít, semmi esetre sem láthat oly biztos eszközt, mint egy 

. puszta dologban. Különbséget tehát a sikerült és nem sikerült 
felbujtás között még a subjectiv elvből sem lehet levonni.

Ki istliu bizonyára maga is érezte elméletének gyöngéjét.
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és ha már kísérletet állapított meg az említett esetben, azt 
maga sem mondja másnak, mint alkalmatlan eszközzel elkö
vetett kísérletnek. Csakhogy természetesen még ezen alapból 
is kifogásolni lehet Köstlin felfogását, mert alkalmatlan esz
köznek tartani az embert valamely bűntett elkövetésére, való
ban nem lehet.

E néhány német elméleti iró álláspontjának ismertetésé
ből is látjuk, mennyire eltérő a felfogás a nem sikerült felhaj
tás tekintetében. Sőt azt is láttuk, hogy ugyanazon eredményre 
egymástól lényegesen eltérő érvelés utján jutnak. A franczia, 
belga jogászok büntetlennek állítják a nem sikerült felbujtást, 
és indokolásuk abból áll, hogy azok tiszta előkészületi cselek
mények, melyek a »commencement d'éxécution« fogalmától 
távol állanak. Az előkészületi cselekmények a részesség terü
letén csak véghezvitt cselekmény által nyernek büntethető 
jelleget. A cselekmény kísérlete vagy bevégzése nélkül az 
előkészületi cselekmények nem büntethetők. Természetesen 
nem szabad sohasem összetéveszteni a nem-sikerült felbujtás 
átalános fogalmával a bizonyos büntetendő cselekményekre 
vonatkozó felhívásokat, melyek opportunitási szempontból, mint 
külön büntetendő cselekmények — delictum sui generis — 
bűntettetnek, sikertelenség esetében is. Rossi, Ortolan, Haus, 
Cîhauveau, Hélie, Boitard valamennyien figyelmeztetnek erre
— átalában azonban »acte préparatoire«-nak tekintik a puszta 
felhívást. x)

Rossi ezt mondja : »La provocation en elle même est un 
acte préparatoire. Qu’ on s'arrête à ce point ; que rien de plus 
n’arrive, il n’existe pas encore le moindre commencement 
d’exécution du délit provoqué. Comment la criminalité de cette 
espèce de participation peut-elle se concilier avec la théorie 
des actes préparatoires ?« 2)

Haus pedig így szól: »Si l'infraction à laquelle on a eu 
le dessein de participer, n' a pas même reçu un commencement 
d’exécution, une tentative de participation ne peut se concevoir, 
parsqu’ il est impossible de coopérer à une entreprise qui n’ a 
jamais été commencée. La tentative de complicité n’ est pas
sible d’aucune peine, quand même elle a manqué son effet par

q »Les actes moraux, préparatoires au crime, sont les provoca
tions à ce crime, l’offre ou la proposition faite à un tiers de le commetre, 
le concert formé entre plusieurs personnes dans le but de l ’exécuter en 
commun et les instructions données pour son exécution« — így szól Haus
— és rögtön utána következik : »Les actes simplement préparatoires 
ne suffisent point pour constituer une tentative etc. (331. lap id. 
mű I. kötet.)

2) Traité de droit pénal XXXVI. fejezet.
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une cause étrangère a la volonté de l’auteur. Les actes consti
tutifs de participation n’ ont pas, en règle générale, de crimi
nalité propre, ils ne sont punissables que parcequ’ ils se ratta
chent à un fait principal qne la loi qualifie de crime ou de 
délit et qui leur imprime un caractère délictueux. A défaut de 
ce lien, ils restent impunis.«

Egyszerű világos szavakban van itt kifejezve a nem sike
rült felbujtás büntetlensége. És tökéletesen helyesen.

A felbujtás csak annyiban büntethető, a mennyiben az 
közreműködést képez valamely bűntettre. Már most, ha ez a 
bűntett nem létesül, sőt még csak kisérlet sem követtetik el : 
úgy teljes lehetetlen azt mondani, hogy valaki a bűntettben 
(a mi nincs) közreműködik. A felbujtásban magában nincs 
büntetésre méltó, ha annak semmi eredménye nincs. A felbuj- 
tásnak külön büntetendő cselekménynek kellene lennie, és a 
nem sikerűit felbujtás, mint kisérlet, csak ily föltétel mellett 
volna büntethető. Ámde a felbujtás önmagában a büntetőjog 
területén kivűl áll. Ha valaki csak puszta szándékkal bir, ha 
csak valamire elhatározza magát: senkinek nem jut eszébe 
ezen szándékot és elhatározást önmagában bűntető törvények
kel sújtani. Már pedig a felbujtó sem tesz egyebet akkor, 
midőn mást elhatározásra bir, mint közreműködik a szándék, 
az elhatározás megteremtésében. Ezen közreműködés tehát, 
mely semmi egyéb, mint a szándék, az elhatározás életre keltése, 
szintén önmagában nem lehet tárgya a büntetőjognak. Egészen 
más, ha az elhatározás elkövetési cselekményben nyilvánul. 
Ekkor már az eredmény a puszta előkészületi cselekménynyel 
bíró felhivást felbujtássá alakítja, okává, megteremtőjévé válik 
a felbujtó a tettnek, következőleg felelősség éri a tettért csak 
úgy, mint a tettest. Ezért azon fogalom-meghatározás szerint, 
melyet mi tettünk magunkévá, már világos kifejezésre jut, 
hogy a felbujtás fogalma a tettes által elkövetett kísérletet 
vagy bevégzett büntetendő cselekményt tételezvén föl, a nem 
sikerűit felbujtás büntethetősége ki van zárva. Kisérlet vagy 
teljes bűntett nélkül nincs felbujtás. Mi mihelyt felbujtásról 
beszélünk, szoros büntetőjogi értelemben nem gondolhatunk 
más értelmi közreműködésre, mint olyanra, melynek a kül
világban kísérletet vagy bevégzett bűncselekményt képező 
eredmény felel meg. Ha sem kisérlet, sem bevégzés nem ered
ménye az értelmi közreműködésnek : úgy büntetőjogi értelem
ben, a kifejezés terminológiai jelentőségében tulajdonképen 
még használni sem volna szabad a »felbujtás« kifejezését.

A törvényben legalább, mely úgy határozza meg a fel- 
bujtás fogalmát, mint mi határoztuk meg, a felbujtó kifejezés 
mindig azt jelenti, hogy a felbujtási tevékenység kísérletre

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 16
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vagy teljes bűntettre vezetett. A magyar bűntetőtörvénykönyv- 
ben például a felbujtó kifejezésnek csak ezen említett jelentő
sége lehet. A mi egyébiránt azon alakokat illeti, melyekben 
közönségesen nem sikerűit felbujtásról szoktak beszélni, részem
ről három csoportba osztályozom. Az első csoportba sorozom 
azon eseteket, midőn éppen nem sikerül a felhivónak a felhívott
ban bűnös szándékot és a bűntett elkövetésére vonatkozó 
elhatározást életre kelteni. Természetesen azon esetet, midőn 
a felhivott látszólag magát a bűntettre elhatározottnak színleli, 
szintén ide sorozom. Ezen esetek képezik tulajdonképen a 
szorosb értelemben vett nem sikerűit felbujtást.

A második csoportba tartoznak azon esetek, a midőn 
a felbujtási tevékenység odáig halad, hogy a felhivott valóban 
a bűntett elkövetésének elhatározására indíttatik, de ennek 
daczára nem fog hozzá az elkövetéshez. Ezen eseteket az 
eredmény nélküli felbujtás nevével szokták megjelölni. A 
harmadik csoportba pedig azon eseteket sorolom, midőn a fel
hívó egy »omni modo facturus«-sal áll szemben, azaz: midőn 
a felhivott már előbb teljesen el van határozva a bűntett elkö
vetésére. A két első esetben föltétlenül büntetlenül marad a 
felhívó, kinek értelmi tevékenységét semmi eredmény sem 
követte, az utóbbi esetben azonban az értelmi bűnsegély lehe
tősége épen nincs kizárva x)

Valamint az elméletben, ép úgy a törvényhozásban is 
sokáig küzdött a nem sikerűit felbujtás büntethetősége a bün
tetlenség követelményével, míg végre úgy látszik a büntetlenség 
elve diadalmaskodik. A német particularis törvények között 
sok volt olyan, mely a nem sikerűit felbujtást vagy felbujtási 
kísérletet az úgynevezett bevégzett vagy be nem végzett kísér
let büntetésével sújtotta. Vagy még ennél is enyhébb büntetést 
rendelt alkalmaztatni. Ilyenek voltak több kisebb eltéréssel 
a braunschweigi törvény (37. §.), a würtembergi büntetőtörvény 
(74, 77, 80. §§.), a badeni törvény (122. 128. §§.), az altenburgi 
törvény (30. 36. §§-ok.), a thüringiai törvény (34. 28. §§-ok), 
az osztrák büntetőtörvény (9. §. 239.) 2), a szász büntetőtör
vény (64. §. 2. bekezdés).

Helyes álláspontot követnek a franczia code pénal (60. §.), 
a belga bűntetőtörvénykönyv (66. §.)3), a német birodalmi

0 Ezen osztályozást találjuk Geyernél, mely mindenesetre kime
ríti az úgynevezett nem sikerült felbujtás különböző alakjait.

2) Már föntebb említettem, hogy az 1867-diki javaslatban is érvé
nyesült a nem sikerült felbujtás büntethetőségének elve, a képviselőházi 
bizottság azonban ezt törölte.

3) Meg kell itt említenem az 1875-diki július 7-diki törvényt, 
melynek okául a Duchesne eset szolgált. E szerint a nem sikerült felbuj
tás is büntethető.
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hűntetőtörvénykönyv (48. §.)*), az új javaslatok (osztrák, olasz) 
stb. és a lényegben helyes álláspontra helyezkedtek a porosz 
bűntető törvénykönyv (34. §.), oldenburgi (31. §.), lübecki (32. §.), 
és átalában a bajor bűntetőrvénykönyv is (54. §.), (az utóbbi 
törvény 56. §-a szerint az, a ki fölbérelt valakit valamely bűn
tett vagy vétség elkövetésére, öt évig terjedhető fogházbün
tetéssel büntethető akkor is, ha a fölbérelt egyén még csak 
kísérleti cselekményt sem követett el.)

A mi 1843-diki javaslatunk is, utánozva a badeni bünte
tőtörvényt, mely egyik mintájául szolgált, mint kísérletet ren
delte büntetni a nem sikerűit felbujtást: »Midőn a felbujtó — 
így szól az 56. §. — mást valamely bűntettnek elkövetésére 
az 51. §. a), vagy b), vagy d) pontja szerint reávett, vagy csá
bított, vagy azt másnak parancsolta, ha azon bűntett oly nemű 
volt, melynél a kísérletre is büntetést rendel a törvény, még 
akkor is kísérletért bűntettetik a felbujtó, ha az, a kit felbuj
tott, azon bűntettre még kísérletet sem követett el, de ilyenkor 
büntetése a bevégzésre rendelt büntetésnek, az első esetben 
csak egy tizedrészéig, a második esetben egy hatod részéig, 
a harmadikban pedig csak egy nyolczad-részeig terjedhet.«

’) A német birodalmi büntetőtörvény megtolhatott az 1876-diki 
novella által a (49. a. §.)-al, mely így szól: »Wer einen Anderen zur 
Begehung eines Verbrechens oder zur Theilnahme an einem Verbrechen 
auffordert, oder wer eine solche Aufforderung annimmt, wird, soweit 
nicht das Gesetz eine andere Strafe androht, wenn das Verbrechen mit 
dem Tode oder mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedroht ist, mit 
Gefängniss nicht unter drei Monaten, wenn das Verbrechen mit einer 
geringeren Strafe bedroht ist, mit Gefängniss bis zu zwei Jahren oder 
mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich zur Begehung 
eines Verbrechens oder zur Theilnahme an einem Verbrechen erbietet, 
sowie denjenigen, welcher ein solches Erbieten annimmt.

Es wird jedoch das lediglich mündlich ausgedrückte Auffordern 
oder Erbieten , sowie die Annahme eines solchen nur dann bestraft, 
wenn die Aufforderung oder das Erbieten an die Gewährung von Vor
theilen irgend welcher Art geknüpft worden ist. Neben der Gefängniss- 
strafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Zulässig
keit, von Polizeiaufsicht erkannt werden.

A kormányjavaslatban az 1875. július 7-diki belga törvény jelöl
tetett meg mintául. A javaslat élénk vitát keltett, mind a képviselőházi 
bizottságban, mind a házban. Különösen hangsúlyoztatott, hogy a nem 
sikerült felbujtás büntetlenségének rendszerével való szakítást jelent a 
tervezett szakasz. A legalaposabb érvelések elhangzottak, a többség meg
szavazta a szakaszt s most már ott díszeleg ez a német birodalmi bűn- 
tetőtör vény könyvben, mint a büntetőjogi reactio egyik legeclatansabb 
bizonysága. Alig volt érdekesebb vita, mint a német Reichstagnak e 
szakasz körül kifejtett vitája, (Geyer a Holtzendorf-féle vállalatban a IV. 
kötet 148. lapján szól a kérdésről, továbbá Meves Commentárja 328. 
lapon, Schwarze : »Ergânzungèn zum Commentar« 9. lap — de érdekes 
maga a képviselőházi bizottsági jelentés is.)

16
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Az új magyar büntetőtörvény előkészítője igen helyesen 
cselekedett, midőn fölismerte a tudomány és a mai törvény- 
hozások helyes irányát, teljesen szakított ezen kérdésben az 
1843-diki javaslattal.

Ámde nagyon tévedne, ki azt hinné, hogy akár a magyar 
törvényben, akár a franczia, belga, porosz, oldenburgi, stb. 
szóval azon törvényekben, melyek szerint a nem sikerűit fel
hajtás nem bűntettetik, azon értelmi tevékenységnek, mely mást 
bűntettre ösztönöz, de ezen ösztönzés (felhivás) minden ered
mény nélkül marad, következetesen és minden körülmény 
között büntetlenség van biztosítva. Mert igen sok eset 
van, melyekben másnak felhivása valamely büntetendő cselek
ményre mint külön büntetendő cselekmény — delictum sui 
generis — azon büntetőtörvényekben bűntettetik. Ilyenek a 
nyilvános felhívások, ilyen a csábítás hamis tanuzásra, a kihí
vás párviadalra, a katonáknak szökésre vagy a behivási parancs 
iránti engedetlenségre és a hadkötelezetteknek ezen köteles- 
ségök megszegésére csábítása, a közhivatalnok megvesztege
tése stb. Az elv tehát, hogy valakinek felhivása valamely 
bűntettre büntetlen, ha azt eredmény nem követi, csak is áta- 
lános, mely alól számos kivétel van. Maga a gondolat, hogy a 
külső eredmény nélkül maradt értelmi tevékenység büntetlen, 
nem nyert kizárólagos polgárjogot a büntetőjog területén. 
Csak átalánosságban érvényesült az elv, hogy a nem sikerűit 
felbujtás büntetlen— de ugyanazon nemű értelmi tevékenység, 
tekintettel bizonyos viszonyokra és intézményekre, vagy tekin
tettel a felhívási módra, már a büntetőtörvény különös részében 
mint — delictum sui generis — bűntettetik. Senki sem tagad
hatja, hogy elméletileg e rendszer ellen kifogásokat lehet 
emelni. A mely bűntetőtörvénykönyv a nem sikerűit felbujtást 
büntetlennek nyilvánítja : csak akkor jár el következetesen, 
ha ezen elvet érvényre emeli a büntetőtörvény egész területén. 
Ha igaz az, hogy a büntetlen előkészület körén nem megy túl 
az, ki mást bűntettre eredmény nélkül csábít: akkor ezen 
elvnek igaznak kell lenni mindig és minden körülmény 
között, és büntetlennek kell maradnia akkor is, ha valaki mást 
hamis tanuzásra, a behivási parancs iránti engedetlenségre 
stb. csábít. És bátran lehet kérdezni, ha büntetőjogi elv követeli, 
hogy büntetlenül maradjon az, a ki egy banditát gyilkosság- 
elkövetésére eredménytelenül hiv föl, akkor ha a hamis tanu
zásra fölhivó büntetéssel sujtatik, miképen egyeztethető ez össze  
azon büntetőjogi elvvel ?

Erre mindenesetre igen nehéz elméleti szempontból a 
válasz. Az, hogy az egyiket fölbujtásnak nevezzük, a másikat 
felhívásnak, az, hogy az utóbbit delictum sui generis-kép



A FELBUJTÓ. 245

büntetjük : ügy hiszem nem oszlathatja el a következetlenség 
kifogását. A tény az, hogy bizonyos bűntettekre fölhivhatok 
valakit a nélkül, hogy büntetés érjen, más bűntettekre pedig 
a legegyszerűbb felhívás büntetést von maga után. Geyer éles 
támadást intéz az európai büntetőtörvények ezen általánosan 
elfogadott kivételei ellen. A bűntettekre való nyilvános felhí
vások büntethetősége — úgymond — ellenkezik a törvényköny
vek *) átalános rendszerével, és ez semmi egyéb, mint a rendőri 
felfogásnak átültetése a büntetőjog területére. A nyilvános 
fölhívások büntetésének eredete államrendőri szempontokra, de 
különösen a szabad szótól való azon félelemre vezethető vissza, 
mely törvénykönyveinket a kivételes intézkedések egész sere
gével torzította el. Az ilyen kivételes intézkedések nem helye
selhetek, és pedig nemcsak azért, mert az eredmény nélkül 
maradt felhajtást büntetik, hanem azért is, mert homályosak. 
Ha az illető törvényekben az mondatik, hogy a »felhívó úgy 
tekintendő, mint részes« vagy »mint felbujtó« büntetendő, ha 
a felhívásnak eredménye lett : ebhői világosan következik, 
hogy a törvény a felhajtás büntetését kívánja alkalmaztatni, 
holott a felhajtás minden kelléke nem is forog fönn. Geyer 
mindenesetre következetes is, szabadelvű is — de feledni lát
szik, hogy a társadalmi és állami jogrend védelmének egyik 
leghatályosabb eszköze a büntetőjog és büntetőtörvény a követ
kezetességen és szabadelvűségen kívül más czélokat is tartozik 
szolgálni. És más részről csekély fontosságot látszik tulajdo
nítani a nyilvános szó hatalmának. Pedig a szó, az eszme 
hatalmát tanítja a történelem minden lapja. Mint lánczszem 
fonódik össze az emberi társadalom és az eszmék világa, s hol 
gyorsabb, hol lassabb folyamatban átfut az egész emberiségen. 
Nagy tettek rugói az izgató, gyújtó szavak. Lelkesedést, rajon
gást kelt föl az ihlett szónok. A költő, művész és az iró műve 
fölkorbácsolhatja a jó és rossz szenvedélyeket egyaránt. A med
dig egyik ember eszmevilága a másikra hat, a mi g a szónok 
ereje egy egész tömeget fegyverre szólíthat, mig Danton és 
Robespierre szavára ezrenként válnak gyilkosokká, mig Michel 
Lujza szavaira lángba borítják a gazdagok palotáit, mig egy 
proclamatióra trónok dőlnek össze : addig az állam nemcsak 
a vad erőszak ellen fogja magát oltalmazni, hanem azon veszé
lyek ellen is védi magát, melyek az állam és társadalom alap- 
intézményeit bizonyos eszmék nyilvános terjesztése által fenye
getik. Nem nyomhatja el a szabad állam a szabad szót. Minden, 
a mi nagy van ezen a világon, minden, a mi az emberiség

i) itt azon törvénykönyveket érti, melyek a nein sikerült fölbuj- 
tás büntetlenségének rendszerét követik.
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haladásában fordulópontot képez előre: a vélemény, a gondo
lat szabadságának gyümölcse — de »lelkesüljön a törvényhozás 
és a társadalom bármikép az eszme, a gondolat, az érzelem 
közlésének szabadsága mellett: azon kötelességét — mondja 
igen szépen büntetőtörvényünk előkészítője — nem tagad
hatja meg, hogy a megállapított jogrendet a romboló eszmék 
izgató terjesztése ellen, a szabadságot a féktelenség ellen, a 
családot a vad ösztönök szabad csapongásának tana, a tulaj
dont a rablás elve, az erkölcsöt az erkölcstelenség állítólagos 
joga és doctrinája ellen megvédje.« (Löw. anyaggy. II. kötet 
165. lap.) íme itt vannak kifejezve az okok, melyek az államot 
arra indítják, hogy büntetéssel sújtsa azt, a ki valamely gyüle
kezeten nyilvánosan, szóval, vagy a ki nyomtatvány, irat, képes- 
ábrázolat terjesztése vagy közszemlére kiállítása által bűntett 
vagy vétség elkövetésére fölhív, a ki ezen a módon a törvény, 
a törvényes rendelet, meghagyás vagy határozat ellen enge
detlenségre egyenes felhívást intéz, a ki ugyanezen módon 
valamely osztályt, nemzetiséget vagy bitfelekezetet gyűlöletre 
a másik ellen, és a ki a tulajdon vagy a házasság jogintézmé
nye ellen izgat, a ki az állam alkotmányos formáját, a törvény 
kötelező erejét megtámadja stb.

Kétségen kívül az okosság követeli, hogy ezen felhívások 
már akkor büntetéssel sujtassanak, midőn még eredményűk 
nincs — hisz ha az állam addig várna, míg a felhívás ered
ményre vezet : esetleg már nem lenne az államnak hatalma 
a védelemre. Ha az alkotmányos forma megváltoztatik, ha a 
törvénynek nincs kötelező ereje : akkor már késő az alkotmá
nyos formát és a törvényt védeni. Van egy köre a büntetendő 
cselekményeknek — ezek az állam elleni, helyesebben : társa
dalom elleni közvetlen vagy közvetett politikai büntettek — 
melyeknél eredményről, bevégzésről beszélni a szó tulajdon
képi értelmében nem lehet, és még sem képeznek kísérletet. 
»Nem képeznek kísérletet — mondja Carrara — habár szer- 
zőjök nem érte el végczélját (az eszmei tárgyiasságot), melyre 
kizárólag irányult bűnös cselekménye. Az állami kormány
zatot nem forgatták föl ; a közerkölcs nem romlott meg ; a 
polgárok bitét nem rombolták le, nem ítélték el az ártatlant, 
s nem mentették föl a bűnöst, a pártolásban részesített bűn
tettes nem menekült a büntetéstől ; a hatóság nem volt kény
telen engedni az erőszaknak ; a közbatósági közegek nem 
voltak kénytelenek abban hagyni föladatuk teljesítését : nem 
jött létre igazságtalan Ítélet, a hamisítók nem nyertek a hamis 
pénzen. Szóval azon czélok közül, melyeket a bűntettesek 
magok elé tűztek, egyik sem valósult meg. Büntettük mégis 
teljes, mert a közkár ténylegessége azon elvont jog inegsérté-
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séből áll, melylyel minden polgár bir arra nézve, bogy az állami 
hatalom, a vallás, a közerkölcs, igazságszolgáltatás, közható
ság és a közhitei tiszteletben tartassék.« Ha szabad, sőt kell 
is bevégzettnek tartani ezen bűntetteket már akkor, midőn 
a szó tulajdonképi értelmében bevégzésről szó nincs: úgy 
levonva a tanulságot Carrara okoskodásából, nem fogjuk kár
hoztatni a polgáriasult világ összes bftntetőtörvénykönyveit 
azért, mert már keletkezésük első perczében védelmi álláspontra 
helyezkedtek az állam alapjául szolgáló intézmények rombo
lását aláaknázó tanok, izgatások, lázítások ellenében, és nem 
engedik nagyra nőni azon veszélyeket, melyek az állam és 
társadalom-ellenes eszméknek nyilvános terjesztéséből, a szen
vedélyeknek az állam alapintézményei elleni fölkorbácsolásá
ból származhatnak.

És talán Geyernek, a kinek kifogását a szoros doctrina 
szempontjából különben éppen nem tartom alap-nélkülinek, 
azt is válaszolhatjuk az említett kivételes intézkedések védel
mére. hogy míg a nem nyilvános felhívással csak egy-két ember 
elhatározását akarja a felhívó életre kelteni, a nyilvános felhí
vások, a törvény elleni engedetlenségre, a fajgyűlöletre stb. 
szánt izgatás a tömegnek szólanak, és a valószínűség a mellett 
szól, hogy a tömeg fogékonyabb a szenvedély által sugallt 
eszmék befogadására, és könnyebben át és átjárja a nyilvános 
szó és nyomtatott irat az agyat, mintha valaki titokban föl
keres valakit és bűnös tervének megnyerni igyekszik. Ha ez 
nem áll reá a tervezett bűntettre : a veszély már nem fenyegeti 
a közérdeket, mindaddig, míg új felbujtási tevékenységgel 
másnak elhatározását nem igyekszik életre kelteni a bűntett 
gondolatát lelkében hordó ember ; de a tribune szava vagy 
az ujságczikk vagy a falragasz a sokaságot ingerli. és nem 
tudja senki, nem tudhatja, kinél és mily perczben fog megfo- 
gamzani a törvénytelenségre izgató szó. Látszólagos nyugodt
ság követheti közvetlenül az állam és társadalom alapjait 
ingató tanok közzétételét, de ez a nyugodtság csak előjele lehet 
a visszafojtott vihar kitörésének. Engedje-e az állam és társa
dalom elméleti következetességek kedvéért maga fölé zúdulni 
az elsöprő vihart — vagy erélyét éreztesse a jogrend, a nagy 
társadalmi érdekek védelmében ?

A doctrina akár büszke önérzettel is tekinthet le azon 
következetlenségre, hogy mindennemű eredmény nélküli fel
hívásnak nem jutott a nem sikerűit felbujtásnak biztosított 
büntetlenség osztályrészéül ; de az élettel számoló törvényhozás 
e megvetéssel nem sokat gondolhat. A czél, az állami és társa
dalmi jogrend fönntartása még az elméleti következetlenség 
árán is elérendő. És elmondhatjuk, hogy az elmélet legkivá-
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lobi) férfiai, midőn arról volt szó, bogy egy államnak, haza- 
jóknak büntetőtörvényt készítsenek, nem hagyták magokat a 
cathedra következetlenségi vádjával megfélemlíteni, s ha áta- 
lában a nem sikerült felbujtás büntetlenségének elvét fönn 
tartották is — nem hagyták ki az eredménytelenül maradt, de 
bűntettre czélzó nyilvános felhívásokat a büntetendő cselek
mények közül. Haus, a kinek a belga büntetőtörvényre, Glaser, 
a kinek az osztrák büntető-törvényjavaslatra oly kiváló befo
lyásuk volt, nem féltették elméleti tekintélyük nymbusát, azért, 
mert a nyilvános felhívásokat mint büntetendőt illesztették 
a törvényjavaslatokba. Az élet követelményei feledtették velők 
a szobabölcseség kívánalmait.

Természetesen a föladat nem könnyű. Ha az állam hatalmi 
befolyását a szabadság rovására nem akarja érvényesíteni : úgy 
gondosan kerülnie kell minden túlzást, mert csak egy hajszál vá
lasztja el e téren az alkotmányos rendtől az absolutismust, a sza
badságtól az anarchiát. A feladat nehézsége azonban nem ok 
arra, hogy az elől a szabadosság törvénytelen zavarába hátrál
junk vissza.

Geyernek azon megjegyzését már komoly figyelembe 
kell venni, hogy a felhívó, ha felhívása eredményre vezetett, 
úgy bűntettetik, mint a felbujtó, holott azon kellékek, melyek 
a felbujtáslioz kivántatnak. nincsenek is együtt. Ebben töké
letesen igaza van Geyernek. Még azt is kérdés tárgyává tették 
a túlzók : vájjon a felhívás és az elkövetett bűntett vagy vétség 
között okozati összefüggésnek kell-e lenni ?

Oppenhof például nem is kivan közvetlen okozati össze
függést, sőt még az sem szükséges szerinte, hogy a tettes a 
nyilvános felhívásról tudomással bírjon, elég, ha a tett a beszéd 
által előidézett átalános izgalom következménye. Mi az ilyen 
magyarázatot nem teszszük magunkévá. Ha a felhívó eredmény 
esetében úgy bűntettetik, mint a felbujtó : úgy azon kellékek, 
melyek a felhajtást alkotják, lehetőleg szükségesek az ered
ményes felhívás esetében is. Okozati összefüggésnek minden
esetre kell létezni a tett és a felhívás között. Determináló 
hatást természetesen nem követelhetünk, mert különben az 
eredményes felhívás alig volna büntethető. Törvényhozási 
szempontból meg kell jegyeznünk, hogy a positiv jog a felbuj- 
tást az eredményes felhivástól éppen az által különbözteti meg, 
hogy amott determináló hatást tételez fel, itt pusztán okozatos 
összefüggést követel.

Eddig főképen azon kivételekkel foglalkoztunk, melyek 
a nyilvános felhívások tekintetében bírnak jogosultsággal azon 
átalános elv alól, hogy a nem sikerűit felbujtás nem bünte
tendő. Kérdés tárgyát képezheti, mivel indokoltatik például a
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hamis tanuzásra, hamis esküre stb. való csábítás büntethető
sége? Mondjuk ki őszintén — a mit egyébiránt már föntebb 
is kifejeztünk — hogy tiszta opportunitási okok azok, a melyek 
miatt minden polgáriasult bűntetőtörvénykönyv ezen felhivá- 
sokat bünteti. A tanuszerzés, hamis eskük veszélyes macliina- 
tióit akarja a törvény idejekorán sújtani, és nem akarja össze
tett kezekkel nézni, mikép keres a földhöz szegzett szegénység 
és kétségbeeséssel küzdő nyomorultak vagy a megátalkodott 
gonoszok között jó pénzért tanúkat a lelkiismeretlen, elveteme
dett ember ? Nincs bűntetőtörvénykönyv, mely, ha a nem sike
rült felhajtást átalában büntetlennek állítja, a külön büntetendő 
cselekmények közé föl ne venné a » suborn atio testium «-ot. 
A különösen veszélyes tanuvásárlás vagy fogadás gyakran 
üzletszerűségig emelkedő machinatiói indították a törvényho
zásokat arra, hogy az egyszerű és minden eredmény nélkül 
maradt felhívást is büntetéssel sújtsák.

Az elvi következetesség szempontjából egy szóval sem aka
runk e rendszer mellett védekező álláspontot elfoglalni. Mert ha 
igaz a nem sikerűit felhajtás büntetlenségének tana : akkor ezen 
elvnek igaznak kell lenni akkor is, ha valaki tanút keres stb.

A mivel védeni lehet a nyilvános felhívások tekintetében 
tett kivételeket, t. i. az elkövetési mód különbségével : azt nem 
lehet fölhozni a tanuszerzésnél és a többi hasonló cselekmény
nél. I tt  nincs más érv. mint a közveszélyesség. Csakhogy a ki 
lopásra, rablásra, gyújtogatásra, gyilkosságra csábít valakit : 
a mellett is fölhozható a közveszélyesség érve. Hogy ebben 
ellenmondás van ; hogy e ponton a nem sikerűit felbujtás bün
tetlenségének gondolata vereséget szenved : azt nem tagad
hatja senki. De még hosszú idő kell ahhoz, hogy a nem sikerűit 
felbujtás gondolata teljes mérvben érvényesülhessen. A rendőri 
elemtől teljesen meg fog már akkor tisztulni a büntetőjog 
területe — midőn a nem sikerült felbujtás gondolata, követ
kezményeivel együtt, elismerésre talál ! A megszokottság és 
hagyományok kötelékeiből nem oly könnyű szabadulni. De ha 
igaz a nem sikerült felbujtás büntetlenségének gondolata, — 
a mint meggyőződésünk szerint az — akkor ezen igazság a 
büntetőjog egész területén érvényesülni fog, mert az igazság
nak nem szabad tartósan alaptalan vagy túlzott félelemből 
származó Opportunismus alku-tárgyául szolgálni. Különösen 
nem szabad Duchesne szakaszokkal megtölteni a bűntetőtör- 
vénykönyveket ! *)

9 Az elméletben rendszerint a nem sikerült felbujtással kapcso
latosan szokták tárgyalni az úgynevezett »agent provocateur«-ök bün
tethetőségének kérdését. Különösen behatóan tárgyalja e kérdést Glaser 
a Gerichtssaal 1858-diki évfolyamában — mely értekezés a »Kleinere 
Schriften« első kötetében is megjelent.
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7. §. ( A felhajtás túllépése. Excessus mandati.)

A részesség tengelyét a tettes által elkövetett cselekmény 
képezi. Tettesség nélkül nincs felbujtás, nincs segély, szóval 
nincs részesség. A részesség, következőleg a felbujtás fogalma

Hasonlóképen behatóan foglalkozik e kérdéssel az »Eco dei Tri
bunali«, a »Gazetta dei Tribunali« 61, 62.száma és 718, 721. és 755.száma 
az 1857. évről. A kérdés lényegét az képezi, leliet-e felbujtónak tekinteni 
azt, a ki mást bűntett elkövetésére rábír, de azon szándékkal, hogy az 
illetőt azonnal elfoghassa és az igazságszolgáltatás kezébe szolgáltassa ? 
A fölbujtó fogalmának lényeges alkatelemét képezi a szándékosság, az 
akaratnak a bűntettül ismert cselekmény elkövetésére irányzott elhatá
rozása. Ezen szándék az »agent provocateur«-nél rendszerint nem fordul 
elő. A mit ő elérni akar, az legfölebb a büntetendő cselekmény alaki 
bevégzése (p. apprehensio a lopásnál), nem pedig az anyagi bevégzés (p. 
nem vagyoni hátránya a meglopottnak), annyit mindenesetre akar, hogy 
az elcsábított legalább kísérletet kövessen el, hogy azután ő tanúk jelen
létében tetten kaphassa, és a büntetésnek kiszolgáltassa. Bármilyen hit
vány, aljas indokok vezessék is az »agent provocateur«-t — mégis fölbuj- 
tásról nem lehet szó, mihelyt hiányzik a szándékosság. Ámde ha oly 
eredmény következik be, melyet előre láthatott : úgy gondatlanságért 
mindenesetre felelősségre vonandó. P. valakit felhív ölésre és ez elköveti 
a gyilkosságot. A felhívó, daczára, hogy csak azért hívta fel az illetőt, 
hogy a kísérleti stádiumban elfoghassa : mégis vétkes emberölésért fele
lősséggel tartozik. Természetesen, hogy az »agent provocateur« büntet
lensége csak addig terjed, a meddig nem kívánja egy harmadik személy 
sérelmét. Ha például Á. arra csábítja B.-t, hogy meggyalázó kifejezéseket 
használjon C. ellen, és a czélja az, hogy C.-nek becsületsértési kereset 
indítására alkalmat adjon, akkor mindenesetre büntetendő. Vagy ha 
testvér a testvért arra csábítja, hogy atyját ölje meg, és a czél az, hogy 
mind a gyilkos mind a meggyilkolt után örököljön — úgy nem férhet 
kétely a büntethetőséghez. Hasonlóképen a hol az alaki és anyagi bevég
zést tárgyuk eszmeiségénél fogva elválasztani nem lehet, p. Isten-károm
lásnál az »agent provocateur« nem menekülhet a büntetés alól.

Glaser következőleg okoskodik ezen kérdésben : H a valak i m ást 
valóban  b ű n te tt elkövetésére a k a rt reáb irn i, nem m arad  bün tetés nélkül 
akkor sem, h a  czélja az volt, hogy a fe lb u jto tt ellen a b ü n te tést k im ér
hessék. E  végczél nem m enti a fe lbujtó t, v a lam in t a czél nem  m enti a 
te ttes t. Föltéve azonban, hogy a fe lbu jtónak  csakugyan nem  volt m ás 
czélja, m in t az á llam nak  és tá rsadalom nak  a b ű n tettes leá lczázásával 
szo lgálato t ten n i : m ég akkor sincs ok a rra , hogy ő a b ün tetés aló l ily  
esetekben m eneküljön , m ert a czél nem  szentesítheti az a lk a lm azo tt esz
közöket, és a társadalom nak  nagyobb érdeke az, hogy b ű n te ttek  el ne 
követtessenek, m in t az, hogy egy b ű n te ttes t bün tetés é rjen .

Más kérdés azonban, hogy m inden ily  eset fe lbu jtásnak  tek in ten 
dő-e ? A hol a felbujtáshoz szükséges szándékosság h iányzik  : o tt nincs 
felbujtás. A hol a körülm ények a m elle tt szólnak, hogy a felbujtó  nem  
a k a r t  valóságos sérelm et előidézni, és czélja csak az volt. hogy elfoghassa 
az ille tő t : o tt felbujtó i szándékosságról szó sem lehet. Ámde nem  kell-e 
azé rt b ü n tetn i, hogy k ísérle tet követe tt el , m iu tán  kétségen k ívü l a 
k ísérle ti cselekm énynyel a fe lb u jto tt m ár m egsértette  a tö rv én y t ? E 
kérdésre az t válaszolja Glaser, hogy a k isérle t lényege épen az, hogy 
véletlen okok akadályozzák m eg a bevégzést. I t t  pedig a felbujtó  sa já t 
ak a ra táv a l akadályozza m eg a bevégzést. — U eberhaupt lässt es sich
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is a tettességhez tapad. Ez határozza el, ki miben részes. Ha 
nincs tettesség, akkor nincs, a miben bárki is részes lekesseu. 
Abban részes mindenki, a mit akarata és szándéka szerint 
más végrehajt. Ha nem hajt végre semmit, vagy ha többet

— mondja végül — will man bei Beurtheilung der Thätigkeit des Anstif
ters nicht jedes festen Anhaltspunktes sich begeben, auch nicht vermei
den, dieselbe unter den Gesichtspunkt des strafbaren Versuches zu brin
gen ; er hat in der That nur etwas unternommen, woraus nach seinem 
Vorhaben die Vollendung des Verbrechens entspringen sollte. So wenig 
nun aber beim unmittelbaren Thäter Versuch angenommen wird, wenn 
er bei einem (scheinbahren) Versuchsact die Absicht nicht hatte, dass 
aus seiner Thätigkeit der volle objective Thatbestand des Verbrechens 
entspringen solle, so wenig kann dies beim Versuch durch Anstiftung 
der Fall sein. — Wenn ferner Jemand zu der Zeit wo er einen Anderen 
anstiftet, wirklich den vollen dolus in sich trägt, nachher von Reue 
ergriffen, den vom Angestifteten bereits gesetzten Versuch mit Erfolg 
aufhielt, so ist nie gezweifelt worden, dass die Grundsätze, nach welchen 
der freiwillige Rücktritt den Versuch straflos macht, auch auf den An
stifter Anwendung finden. Wie sollte nun derjenige gestraft werden kön
nen, der den Dolus gar nicht erst aufzugeben braucht, weil er sich von 
Anfang an das vorgesetzt hat, wozu der Andere sich erst nachträglich 
entscliliesst ?« Igy Glaser.

Az eset, a mit a majlandi Gazetta dei Tribunali (1857. 61. és 62. 
szám) Eco dei Tribunali (718, 721, 755.) Allgemeine österr. Gerichts
zeitung oly élénken beszéltek meg, a következő : »Z. feladatul tűzte 
ki magának, hogy néhány embert, a kik a személy- és vagyonbiztosságot 
a vidéken nvugtalanitották, a nélkül, hogy tetten kapattak volna, az 
igazságszolgáltatás hatalmába keriti. E czél elérhetése végett egy ma
lomban elkövetendő rablási tervet készitett, és ezt az illetőkkel közölte, 
kik azonnal hozzájárultak. 0 az elkövetést különböző módon előmozdí
totta. A megjelölt éjszakán a kitűzött helyen társaival megjelen és a 
már előbb értesített csendőrség azon pillanatban fogta el őket, midőn a 
malom tulajdonosát fegyverrel kezökben pénzének átadására szólí
tották fel.

Z.-t az első folyamodásu bíróság, mint értelmi bűnszerzőt és segé
det, a bűntetőtörvénykönyv 5. §-a alapján marasztalta el. »Es kann ihn
— mondja az indokolás szórul-szóra — von der Verantwortung nicht 
befreien, dass er selbst von vornherein die Mittel vorbereitet hat, wo
durch die vollständige Ausführung des Raubes verhindert wurde ; denn 
es ändert sich nichts daran, dass das Verbrechen auf seinen Antrieb 
unternommen wurde, und somit die Schuld der physischen Urheber auch 
auf ihn zurückfällt. Hatte er auch, indem er den Plan vorschlug, dabei 
den Zweck vor Augen, seine Genossen der Justiz in die Hände zu liefern, 
so wollte er sie doch bestimmen, einen Raub zu unternemen und man 
kann auch mit Rücksicht auf die Zahl und die Waffen der Angreifer und 
die übrigen Umstände des Falles nicht sägen, dass er die Vollbringung 
unmöglich gemacht hätte.«

A főtörvényszék Z.-t fölmentette. »Sein Verhalten — mondja az 
indokolás — trage zwar objectiv das Gepräge der intellectuellen Urhe
berschaft ; allein so entschieden man es, gleichviel welches Motiv ihm 
zu Grunde liege, missbilligen und tadeln müsse, bleibe es doch der ge
setzlichen Strafsauction durch den Abgang des Vorsatzes entzogen, da 
der Angeklagte nicht die wirkliche Ausführung eines Raubes im Sinne 
hatte, sondern vielmehr Alles that, um si unmöglich zu machen«.
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hajtott végre, mint a mennyi a részes akaratában és szándé
kában volt : úgy a semmi-ben ép oly kevéssé lehet részes valaki, 
mint a föóó-ben, a mi akarata és szándéka körén annyira kivűl 
állt, hogy az elkövetett több még gondolatában sem fordult 
meg. Az ember nem puszta mechanikai eszköz a felbujtó kezé
ben, melyet ha egyszer mozgásba hozott az akaraterő, akkor 
a külvilágban előidézett változásokért a felelősség azt terheli. 
Az ember szabad lény, akarattal és önelhatározással van fül
ruházva, ki szolgálatot tehet mások akaratának, szándékának,

Ezen ítéletet a bécsi legfőbb ítélőszék 1857. márczius hó 24-én 
2496. sz. alatt indokaiból helybenhagyta.

Ezen judicaturát Glaser a következő megjegyzésekkel kíséri : »Az 
előbb mondottak szerint könnyű belátni, hogy Z. fölmentése teljesen 
igazolt. Igazolt pedig a nélkül, hogy annak indokolásában azon tételbe 
kapaszkodjunk, hogy az értelmi bűnszerzőt akkor nem éri büntetőjogi 
felelősség, ha szándéka arra volt irányozva, hogy a phvsikai szerző elfo- 
gatását és megbüntetését eszközöltethesse. A rablás bűntette lényegileg 
a vagyonjog ellen irányzott bűntett, a személy megsértése csak a bűn
tett jellegét határozza meg közelebbről és az ugyanazonnemű bűntettek 
között levő helyet jelöli ki. A rablás bűntettével összekötött malum a 
törvény értelmében akkor forog fönn, ha a tettesnek sikerült az idegen 
dolgot hatalmába keriteni. A ki máson erőszakoskodik, de nincs szán
déka az idegen ingó dolgot elsajátítani, vagy a kinek ugyan ez szándé
kában van, de esze ágában sincs vagyoni károsodást előidézni, a ki p. a 
dolgot csak megfogja, hogy erejét mutassa, vagy elveszi, de azért, hogy 
ismét visszaadja, nem lesz rablásban bűnös, habár a törvény a személy 
ellen megkezdett erőszakoskodást bevégzett bűntettnek tartja, föltéve : az 
idegen ingó tulajdon elvételének szándéka járul ahhoz. De értelmi bűn
szerző sem lehet a rablásban az, a ki nem akarja, hogy a bűntettel össze
kötött maluni — az idegen ingó dolognak a személyesen védekezőtől való 
elvonása — bekövetkezzék. Z. vádlottnál pedig ez az eset fordult elő. O 
minden előintézkedést megtett, hogy a megtámadottat vagyoni hátrány 
ne érje, a mint tényleg nem is érte.«

Hogy az »agent provocateur «-féle felbujtásokat erkölcsi tekintet
ben el kell Ítélnünk, az természetes. Glaser sem használ erre szelidebb 
kifejezéseket, mint »verächtliches unwürdiges Manöver«-nek nevezi.. . . 
»die Behörden — folytatja — im Interesse der öffentlichen Moral es 
unbedingt vermeiden müssen, solche Kunstückchen zu veranlassen.« 
Carrara pedig így szól : »De Titiust azért híni fel bűntett elkövetésére, 
hogy a hatóságnak följelentve, tönkre tétessék, sátáni dolog, ha magán
ember követi el. Midőn pedig a kormány ügynökei politikai czélból teszik 
ugyanazt — gyalázatos aljasság. S mégis !«

Röviden összevonva a tant : az agent provocateur általában azért 
nem büntethető, mert nincs felbujtási szándékossága, az elkövetett és 
szándékolt kísérletért pedig azért nem lehet felelősségre vonni, mert 
maga akadályozza meg a bevégzést, és itt az önkéntes elállás tanának 
szabályai mentik a büntethetőségtől. A gondatlanság beszámítása alól 
azonban nincs föltétlenül mentesítve. Valamint nézetein szerint akkor 
sincs, ha oly bűntettekről van szó, melyeknél anyagi bevégzés nincs. 
Azaz : a tiszta alaki bűntetteknél, ezek elkövetéséért felelősségre vo
nandó az »agent provocateur«.
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alávetheti szellemi és physikai erejét mások czéljainak — de 
nem változik rendszerint puszta czéltudatosság nélküli esz
közzé, hanem saját akarata, saját önelhatározása, saját érdeke 
vezeti lépteit még akkor is, midőn mások czéljaiért látszik 
küzdeni. S habár határokat vont is elé a felbujtó szándéka, 
annak bűnös terve, s habár a kitűzött czél legtöbbnyire ezen 
határok közötti maradást szabja elé : mégis tulteheti magát 
az eszközül szolgáló szabad lény, és áthághatja azon kört, 
melyet elé a felbujtó czélja von. Szabadon, függetlenül a fel
bujtó akaratától, határozhatja el magát többre vagy éppen más 
bűntettre, és ezen elhatározása már nincs oki összefüggésben 
a felbujtó tervével, szándékával, felbujtási tevékenységével. 
Első pillanatra a kérdés egyszerűnek látszik. A mit nem akart 
a felbujtó — azért nem lehet felelős. A minek az ő értelmi 
tevékenysége okul nem szolgál : az nem az ő okozata. Az felelős 
érte, kiben a tett elhatározása fogamzott s azt végrehajtotta. 
De ha a kérdést közelebbről tekintjük, ha annak árnyalatai
val foglalkozunk — valóban nem könnyű a feladat, mely itt 
megoldásra vár. Különösen nehezíti a feladatot az, hogy több 
ide nem tartozó kérdést vegyített a doctrina ezen tanba. 
A magánjogi felfogás különböző praesumtióknak adott tág 
teret. Maga az elnevezés — excessus mandati — a magán
jogból van kölcsönözve. Ma körülbelül tisztában vagyunk azzal, 
hogy a — praesumtio dőli — fogalmát e területen még emlí
teni sem szabad. És az is átalánosan elfogadott nézet, hogy a 
szándékosság és gondatlanság büntetőjogi beszámításának 
átalános törvényeiben fekszik az — excessus mandati — fejt
vényeinek megoldása. Ezen egyszerű világos szabályok mellett 
könnyebbé válik a feladat. Mi mindenekelőtt szoros értelemben 
vesszük az »excessus mandati« fogalmát, és valóságos túllépés
nek csak azt tartjuk, ha a felbujtott szándékos tevékenységgel 
lépi túl a felbujtó által vont határokat, és a fogalom lényegére 
nézve teljesen közönyös, hogy mennyiségileg nagyobb vagy 
minőségileg egészen más bűntett követtetik-e el, mint az, mire 
a felbujtó szándéka irányozva van ? Más szóval, mi a valódi 
»excessus mandati« alatt azon eseteket értjük, melyekért a 
felbujtó szándékosságát semmi felelősség nem éri. Midőn a 
felbujtó felelőssé válik a látszólagos túllépésért: akkor az már 
nem valóságos excessus mandati, hanem vagy igazi részesség, 
vagy a gondatlanság beszámítása.

Tekintsünk szét a fölmerülhető kérdések körűi és legyünk 
kellő figyelemmel azon különböző tanokra, melyekkel az 
elméletben találkozunk.

Az első kérdés az, miképen alakul a beszámítás akkor, 
ha valaki valamely bűntett elkövetésére mást felbujt, de ez
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egészen más bűntettet követ el, mint a mire felbujtatott ? Igaz-e 
az, hogy ily esetben mindig a szoros értelemben vett excessus 
mandati forog fönn ?

Ha A. azt parancsolja B.-nek, bogy lopja meg C.-t, B. 
pedig meggyilkolja azt : nem képezheti kérdés tárgyát, hogy a 
gyilkosság A.-nak be nem számítható. A felbujtó akarata leg- 
kevesbbé sem valósult itt meg. És semmi okozati összefüggés 
nincs a gyilkosság és a felbujtási tevékenység között. De vájjon 
miképen alakul a beszámítás akkor, ha A. megparancsolja 
B.-nek, hogy C.-től 100 frtot ravasz módon (csalás utján) 
szerezzen meg, B. elfogadja a megbízást, de könnyebbnek 
tartja a 100 frt ellopását és így nem szorosan a megbízás 
értelmében jár el, hanem ellopja a kérdéses 100 frtot?

Kitka, hogy e kérdésre véleménye szerint alaposan vála
szolhasson, körülbelül következőleg okoskodik: Minden bűn
tett valamely indokból származik. Némely bűntettet a bosszú
vágy, mást a kéjérzet, és ismét mást a kapzsiság stb. kielégí
tése végett szoktak elkövetni. Számos bűntett, különösen azok, 
melyek közös forrásból származnak, tekintettel törvényes fogal
mukra is, megegyezik abban, hogy közös főismérvük van. És 
ezért ha valakit az ily közös forrásból származó valamely bűn
tett elkövetésére felbujtanak : úgy a közös indok és közös 
főismérv erejénél fogva a többire is mintegy indíttatva van a 
felbujtott. Következőleg, Kitka szerint, a szabály az, hogy ha 
közös az indok és a főismérv, akkor a felbujtónak beszámítandó 
a közös forrásból származó tett.

Kitka ezen nézetét több példával illustralja : A. — úgy
mond — megparancsolja B.-nek, hogy C.-től lopjon egy pár 
lovat. B. nem talál alkalmat a lopásra, hanem megkísérli 
ravasz fondorlatokkal, csalás útján, a lovat magához keríteni, 
a mi sikerűit is neki. Mindkét bűntett, a parancsolt és az elkö
vetett, a haszonlesés-indokának köszöni keletkezését. Ez mind
kettőnek közös mozgató ereje. A mindkét bűntettre nézve 
közös ismérv az idegen tulajdonnak elvonása. Mindkettőnek 
törvényes fogalmában van ezen ismérv.

Különbség a két cselekmény között — mondja Kitka — 
csak azon módra nézve van, a melylyel az egyik és másik 
esetben az idegen tulajdon elvonatik.

Kitka tehát más szóval itt a genus és speciesre helyezi 
a súlypontot, és úgy okoskodik, hogy mivel a lopás és csalás 
egynemű bűntettek, következőleg az egyikre irányzott felbujtás 
a másikra is kiterjed. Ezen elvet Bemer is magáévá teszi 
»Theilnahme«jában, ismertetve Kitka álláspontját. így szól: 
»Wir können indess kürzer als Kitka. einfach aussprechen : 
Entziehung fremden Eigenthums ist der Gattungsbegriff, der
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im Diebstahle liegt, um unter diesen gemeinschaftlichen Ren
ner subsumirt sich auch der hier verübte Betrug. Dass die 
Lösung hier in dem Verhältnisse von Genus und Species liege, 
deutet auch Kitka ganz richtig an, wenn er fortfährt, der 
Befehl zum Stehlen sei hiernach auch zu dem Betrüge insofern 
gegeben, als auch dieser die Entziehung fremden Eigenthums, 
ebenso, wie der Diebstahl, in sich schliesse, und es könne daher 
nicht gezweifelt werden, dass B. in dem erhaltenen Befehle 
zum Diebstahl auch hinreichende Gründe zum Betrüge gefun
den, dass mithin A. den B. durch den Befehl, fremdes Eigen- 
tlium zu stehlen, zur Entwendung durch Betrug bewogen 
habe.«

Berner és Kitka első pillanatra megegyezni látszanak 
a fölmerült kérdésben. De a kérdés további fejlődésében útjok 
külön válik. Kitka azon véleményben van, hogy a B. által 
elkövetett csalás beszámítandó ugyan A.-nak, de nem mint 
csalás, hanem mint lopás, mert A. nem csalásra, hanem csak 
lopásra adott meghizást. Azt mondja Bemer : Kitka az objec
ti vitas jogát teljesen félreismeri. Lopás nem forog fönn és 
nagyobb bűntett sem, mely a lopást, mint kisebbet magában 
foglalja. Kitka azt hiszi, hogy az ellenkező nézet érvényesü
lése, azaz : ha az adott esetben Á. csalásért bűntettetnék, nagyon 
igazságtalan következményekkel járna. És hogy ezt bebizo
nyíthassa, felhozza azon esetet, ha a lopásra felbujtott egyén 
csalása hamis esküvel párosul. Kitka elfelejti — mondja Ber
ner — hogy a hamis eskü az idegen tulajdon eltulajdonításá
nak nemi (genus) fogalma alá nem esik, és hogy a csalás, mint 
enyhébb büntetendő cselekmény, a felbujtó büntetését szintén 
csak kevesbítheti. Ugyanez áll — mondja Bemer — Kitka 
másik példájáról is, melylyel saját álláspontját véli támogatni. 
Tegyük fel — mondja Kitka — hogy B. a res aliena elidege
nítését a birtokos ellen alkalmazott erőszakkal viszi végbe, 
következőleg rablást követ el. Vájjon A. itt is ugyanazon bün
tetéssel sujtandó-e, mint B. ? Az igenlő válasz — mondja Ber
ner — semmi esetre sem szükséges következménye az általunk 
védett álláspontnak. Az átalános fogalom a kisebb fajokat 
magában foglalja, itt azonban több (plus) forog fönn, melyet 
a megbízásban tartalmazott átalános fogalom alá vonni nem 
lehet. A rablás magában foglalja a lopást, de a lopás sohasem 
foglalja magában a rablást. A ki tehát világosan és határozot
tan lopásra bujt fel valakit, az elkövetett rablásból csak a 
lopásért felelős. Ez a subjectivitas joga, mely a megtörtént 
dologból csak a sajátját, csak azt ismeri el, mely tudatával és 
akaratával történt. És megfordítva a z , a ki lopásra bujtott 
fel valakit, az elkövetett csalásból nem lopásért felelős, mert
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a kisebb, a csalás, a nagyobbat, a lopást nem foglalhatja magá
ban. I t t  ismét az objectivitas joga lép előtérbe,

Továbbá azt mondja Berner, ba a felbujtásban oly áta- 
lános (nemi) fogalom foglaltatott, mely az elkövetett species-t 
felöleli, úgy a felbujtó kölönféle kikötései (clausulái) tekintetbe 
nem jöhetnek. Ha p. valaki mást felbujt rablásra, azon hatá
rozott kikötés mellett, hogy az eltulajdonítandó dolgot ellopni 
nem szabad : úgy ba a felbujtott lopást követ el, akkor a kikö
tés daczára ezen tettért a felbujtó felelősséggel tartozik. »Die 
reale Natur der Dinge und der Begriffe — mondja Berner — 
lässt nicht mit sich bandeln: sie gilt,,was sie ist.« <

A mi Bemernek a »Gattungs-begriff« és »species«-re 
vonatkozó tanát illeti, azt Langenbeck is elfogadja.x) Meg- 
valljuk. hogy az első pillanatra tetszetősnek látszik a — Berner- 
Langenbeck-féle fölfogás, mert a jogérzetet némileg sérteni 
látszik, hogy az, a ki az idegen tulajdon elidegenítésének gon
dolatát életre költi a tettesben, teljesen bűntetlenű maradjon, 
ha ez más módon (lopás helyett csalás útján) éri el a közösen 
kitűzött czélt. Más részről azonban a felbujtó fogalmával 
határozott ellentétben áll ezen tan. A felbujtónak bizonyos 
büntetendő cselekményre kell a tettest reábirni, és így, ha 
ravasz fondorlatokról egy szót sem szólt a felbujtó, és ba így

Ű Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen etc. 167. lap 
4. sz. jegyzet. — Langenbeck röviden a fölbujtott túllépéséről a követ
kezőket tanítja : »Az, a mit a physikai bűnszerző felhajtás nélkül tesz, a 
felbujtónak vagy mint I. casus, vagy mint II. dolus, vagy mint III. culpa 
számítandó be. Az I. alattihoz tartozik 1. azon eset, midőn a physikai 
bűnszerző saját elhatározásából többet tesz, mint a mennyi a felbujtó 
szándékában volt ; 2. azon eset, midőn a physikai bűnszerző minőségileg 
más büntetendő cselekményt követ el, mint a mire felbujtatott — legyen 
ez súlyosabb vagy_enyhébb, mert egészen saját elhatározásából teszi ezt. 
Itt azonban kivételt tesz a Berner-féle »Gattungsbegriff« alapján álló 
elméletet követve, s 3. ide t. i. a casus fogalma alá esik azon eset, midőn 
a fölbujtott által létrehozott eredmény tiszta esetlegesség.

A II-dik csoportba, azaz a szándékosságnak tudandó be, 1. azon 
tett, mely a bűntett elkövetéséhez, mint eszköz szükséges, 2. minden 
bűntett, mely úgy jelentkezik, mint a szándékolt bűntett elkerülhetlen 
következménye, föltéve, hogy a felbujtó előtt az eszköz szükségszerűsége, 
illetve a következmény kikerülhetlensége ismeretes volt. A Ill-dik cso
portba tai'tozik azon eset, midőn a felbujtott tevékenysége a felbujtó 
szándékának teljesen megfelel, úgy ennek mint gondatlanság beszámí
tandó az, a mit bár nem akart, de mint felbujtásának következményét 
előreláthatta, előrelátnia kellett volna. Mindaz, a mi a II. és Ill-dik cso
portról állíttatott, egészen természetesen abból következik, hogy a fel
bujtó a bűntett elkövetésének megkezdésekor a fölbujtott discretiójának 
engedi át magát, ennek tevékenységét és mulasztásait magáévá teszi. 
Ha tehát a felbujtó a véghezvitelnek sem idejét, sem módját meg nem 
határozza : hanem azt a felbujtott szabad tetszésére bizza, akkor a tettes 
által elkövetett cselekmény súlya a felbujtót is terheli.
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a bűntett lényege s alakja egészen más az életben, mint a minő 
a felbujtó gondolatában volt : úgy alig lehet a reábirás fogal
mát az elkövetett büntetendő cselekménynyel okozati össze
függésbe hozni. Kétségen kívül,-van a Berner-Langenbeck-féle 
fölfogásban valami igaz. és ez az, hogy a felbujtó a bűntett 
anyagi eleméül szolgáló tárgynak más birtokából való jogtalan 
megszerzését tűzi ki czélul, és midőn lopásra bujt fel valakit, 
úgy a felbujtott előtt nemcsak az alak, hanem főképen a 
lényeg: »megszerezni a tárgyat« lebeg. Bizonyos okozati össze
függés kétségen kivid létezik a felbujtási tevékenység és a fel
bujtott tette között, ha azt p. csalás útján szerzi is meg. És 
ezen igazságot nem szabad teljesen elejteni. De nem szabad 
kelleténél túlbecsülni. Kém szabad oly általánosságba foglalni 
a tételt, a mint ezt Berner és követői tették. És különösen 
meg kell gondolni, hogy a reábirás és okozati összefüggés nem 
egy és ugyanazon fogalom. Valakinek determinálása és az 
okozati összefüggés egymástól különböző fogalmak. Részemről 
azok véleményéhez csatlakozom, a kik azt tanítják, hogy az 
ilyen esetekben in concreto kell meghatározni : nem terheli-e a 
felbujtót, tekintettel az elkövetett büntetendő cselekményre, leg
alább is eshetőleges szándékosság (dolus eventualis). Ha valaki 
midőn mást lopásra bujt fel, de a csalás útja sincs szándékos
sága köréből kizárva, mint mindig, a concret körülmények 
lnvatvák fölvilágosítani : akkor mint felbujtó helyesen vonható 
felelősségre.*) A mit átalánosságban kifejezni lehet, az a 
következő : a felbujtó, a ki mennyiségileg többet akart, mint 
a mennyit a tettes a felbujtás következtében véghezvitt, a 
mennyiségileg csekélyebb eredményért minden kétséget kizá
rólag felelős. Ha a felbujtott p. nem azon terjedelemben 
követte el a bűntettet, mint a miben azt a felbujtó akarta, p. 
csak kísérletet követett el : úgy természetesen a kísérlet, mely
ben szándékának, akaratának egy része megvalósult, a felbuj
tónak beszámítandó. Vagy ha a felbujtó rablásra bujtott fel 
valakit : és ez csak lopást követ el, úgy tagadhatatlanul felelős 
lesz a lopásért, miután akaratának egy része a lopás által is 
megvalósult. Természetesen azon büntetőjogászok, a kik a 
felbujtási kísérletet bűntethetőnek tartják, ily esetben a fel
bujtót bevégzett lopásért és rablási kísérletért büntetik. Buri 
legalább a »Zur Lehre von der Theilnahme etc.« czimü művé
ben így szól: »Begeht der Angestiftete das Verbrechen in 
einem geringeren als dem angesonnenen Grade, so ist der 
Anstifter als Urheber dieses geringeren Verbrechens zu

p E véleménynek egyik elsőrangú képviselője Geyer. (Id. érteke
zés a Holtzendorf-féle Handbucliban II. kötet, .158. lap.)

A bünkisêrlet és a bevégzett bűncselekmény. 17
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betrachten, ihm aber noch weiter das von ihm beabsichtigte 
Mehr zum Versuche zuzurechnen, also etwa vollendeter kleiner 
Diebstahl und Versuch des qualificirten, vollendeter Diebstahl 
und Versuchter Kaub.« x) Hasonló nézetben van W ithers  is. 
Egyébiránt nem valamennyi iró ily következetes a felbujtási 
kísérlet büntethetőségéről szóló tanához, mint Buri és Wol- 
thers. Többnyire a jelen esetben már az objectiv szempont felé 
közelednek, és csak az elkövetett cselekményért vonják a fel
bujtót felelősségre. Természetes, hogy ezen lépésükkel egyide
jűleg vissza kellene vonniok a nem sikerűit felhajtás bűntet-

]) Burmák e tan körüli tételei a következőkben foglalhatók össze : 
Általános alapelv szerinte az, hogy mindenki a bekövetkezett szándékos 
vágj- gondatlan eredményért csak annyiban felelős, a mennyiben tevé
kenysége abban tárgyiasult és azt előreláthatta. Részletesen a követkéz«' 
eseteket vizsgálja Buri. 1. Legelőször azon kérdéssel foglalkozik, miké- 
pen áll a beszámítás kérdése akkor, ha a felbujtott egészen más bűntet
tet követ el, mint a mire felbujtatott ? És erre azt válaszolja : ha az elkö
vetett bűntett semmi okozati összefüggésben nem áll a fölbujtó által 
szándékolttal : akkor az értelmi tevékenység nem tárgyiasulván, a fel
bujtó csak is a szándékolt bűntett kísérletéért büntetendő. Ha azonban a 
fölbujtott saját elhatározásából elkövetett bűntett okozati összefüggés
ben állt az értelmi tevékenységgel, p. lia valaki mást lopásra bujtott fel 
és megmutatta neki az utat, a hogyan legkönnyebben jut a birtokoshoz, 
és így az elidegenítendő tárgyakhoz, de ez csak azért megy a megmuta
tott utón a birtokoshoz, hogy megölje : úgy a létrehozott eredmény 
objectiv jellege szerint nincs kétség arra nézve, hogy a felbujtót az elkö
vetett gyilkosság miatt letartóztatnák, mert értelmi tevékenysége az ered
mény egy részét képezi. De mivel cselekményének eredményéért senki 
sem lehet többért felelős, mint a mennyit előrelátott, vagy előrelátnia 
lehetett volna : ennélfogva az a kérdés : vájjon tudta-e, következőleg : 
szándékában volt-e a felbujtónak, hogy a felbujtott a lopás czéljából 
nyújtott írtakat és módokat gyilkosságra fogja fölhasználni, mert ha 
igen,akkor mint a bűntett értelmi bűnszerzője szerepel,föltéve, hogy bűn
szerzői szándékkal birt. és ha ilyen szándékkal nem bírt, akkor értelmi 
bűnsegéd lesz. Továbbá még az a kérdés : hogy értelmi tevékenységének 
ezen eredményét rendes figyelem mellett előreláthatta-e, mert ezen eset
ben az elkövetett gyilkosság gondatlanságának lesz beszámítandó — 
vágj' azt nem lehet föltenni, és ezen utóbbi esetben a lopási kísérletért 
vonható csak felelősségre, de egyébért nem.

2. Előfordul azon eset, midőn a felbujtott nagyobb mérvben követi 
el azon bűntettet, melyre fölbujtatott : ilyenkor az a kérdés : vájjon a 
fölbujtó azt, mint tevékenységének eredményét előrelátta vagy láthatta-e, 
mert ha igen : úgy a bűntettnek ezen magasabb mérve szándékosságá
nak vagy gondatlanságának lesz beszámítandó. Ellenkező esetben nem 
vonható a súlyosabb eredményért felelősségre. De mindenesetre felelős 
a felbujtó az eredményért akkor, ha a felbujtott bűntett az eredmény 
tényálladékának alkatrészét képezi, p. felelős a lopásért, ha a felbujtott 
lopás helyett rablást követ el. 3. Ha a felbujtott a bűntettet kisebb mérv
ben követi el, mint a mennyire a felbujtás szól : akkor az elkövetett 
tetten kivül a felbujtó által szándékolt több, mint kísérlet is beszámí
tandó a felbujtónak, például bevégzett egyszerű lopás és minősítettnek 
kísérlete, bevégzett lopás és rablási kísérlet.
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hetőségéről szóló tanukat is. mert különben következetlenek 
alapelvökhöz.

Összevonva az előadottakat, kimutattuk eddig, hogy a 
felbujtó azou esetre, ha a felbujtott a felhajtás következtében 
kevesebbet visz véghez, mint a mire felbujtatott, mindig, azon 
esetre pedig midőn más bűntettet követ el a felbujtott, mint 
a mire felbujtatott, csak akkor vonható felelősségre mint fel
bujtó. ha legalább is eshetőleges szándékosság terheli. Ezen 
esetek tehát, felállított elméletünk szerint, a felbujtás túllépé
sének valódi eseteit nem képezik, miután az igazi túllépést 
csak az képezi, melyet a felbujtónak beszámítani nem lehet. 
De nem képezi a valódi »excessus mandati« esetét az sem, ha 
a felbujtás következtében elkövetett tettnek oly következményei 
vannak, melyek a tettes gondatlanságából származnak. Mert 
ezen esetek,, mint előre nem láthatók, vagy nem számíthatók 
be, vagy ha beszámíthatók, úgy a felbujtót csak gondatlanság 
terheli. Például A. felbujtja B.-t, hogy lopjon, ez a lopás alkal
mával nem vigyáz és meggyujtja a házat. Már most, ha a 
felbujtó azt mondja a tettesnek, hogy éjjel lopjon, és minden
esetre égő gyertyával menjen a lopás színhelyére, mert másképen 
nem éri el czélját, és ezt tanácsolta annak daczára, hogy tudta, 
hogy könnyen gyuló szerek vannak a lopás színhelyén : akkor 
a lopás felbujtója felelősségre vonandó, de nem mint a gyújto
gatás felbujtója, hanem csakis gondatlanságáért lesz a lopáson 
felül büntetendő. Sokan, a kik vétkes bűnrészesség lehetősége 
mellett vannak, ily esetben c.ulposus bűnrészességet látnak. 
Ha pedig a felbujtó szándékát fölülmúló eredmény a tettes 
szabad elhatározásából származik, többen a felbujtót, szintén 
mint bűnrészest felelősségre vonják, mihelyt a felbujtó a túl
lépést előreláthatta. Erre nézve teszi Geyer a következő beis
merést: »Haftung für Culpa nahm ich mit Anderen irriger
weise früher für den Fall an, wenn der über die Absicht des 
Anstifters hinausgehende Erfolg seinen Grund in dem freien 
Entschluss des Thäters hatte und der Anstifter den Excess 
voraus sehen konnte. Damit wäre aber wie Hälschner bemerkt 
(System I. 356. lap) die Möglichkeit einer culposen Anstiftung 
zugelassen.«

Köstlin ezen felfogás ellenében jegyzi meg »Revision« - 
jában (560. lap.) »Dagegen kann nicht eingewandt werden, 
dass es keine culpose Anstiftung gebe, denn von einer solchen 
ist hier gar keine Rede, sondern von einer dolosen, an welche

9 Id. értekezés a Holtzendorf-féle »Handbuch«-ban II. kötet 359. 
lap 5. sz. jegyzet. Előbbi álláspontját »Erörterungen etc.« 111. lapján 
fejti ki.

17*
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sieb eine zum Versehen zu imputirende (nicht zufällige) Folge 
schliesst. Bármikép igyekezzék is Köstlin a szándékos felbuj- 
táshoz tapasztani a culpát, azért az mégis csak gondatlan 
felbujtás volna, ha a felbujtó felbujtási minőségében vonatnék 
felelősségre az általa előrelátott, de a felbujtási szándékon 
kivűl álló cselekményekért. Erre nézve bátran utalhatunk 
fejtegetéseink azon részére, melyben a gondatlan részesség 
kérdéséről szóltunk.

Ezzel reámutatva azon esetekre, melyek az »excessus 
mandati«-nak csak látszólagos eseteit képezik, most azon kér
déssel óhajtunk foglalkozni, miképen alakulnak a beszámítási 
viszonyok akkor, ha a felbujtó sem az elkövetés módját, sem 
az időt meg nem határozza, hanem a felbujtottra hízza mind
ezeket ? Lássuk a Ritka által felhozott példákat.

B. átalában parancsot kap A.-tól, hogy gyújtogasson. 
B. teljesíti a parancsot, de oly módon, hogy a kiütött tűz egy 
embert megölt, mit azonban B. előreláthatott. Vagy B. több 
ízben kísérli meg a gyújtogatást, de eredmény nélkül. Vagy B. 
ugyan tüzet rak, de a tűz még sem üt ki, de azután újra meg
kísérli azt éjnek idején oly helyen, a hol az, ha kiüt, könnyen 
elterjedhet vagy oly körülmények között gvujt, a hol ember
élet van veszélynek kitéve. Vagy B. átalános parancsot kap 
lopás elkövetésére — de ő ezt tűzveszély idején és fölfegyver
kezve vagy többek társaságában hajtja végre, vagy elzárt 
helyre betöréssel vagy éjnek idején követi el a lopást. Mind
ezen körülmények, olyanok, melyek a büntethetőséget fokoz
zák. Már most az a kérdés, hogy ugyanazon szigorú bün
tetések érjék-e a felbujtót is, ki átalánosan adta parancsát, 
a melyeket a törvény a B. által elkövetett cselekmé
nyekre szab?

Ritka ezen kérdésre határozottan igenlőleg válaszol. A 
parancs — úgymond — átalánosan szólt, minden közelebbi 
megszorítás nélkül. A parancsoló átengedte a választást annak, 
a kit felbujtott, hogy mikor és mily körülmények között hajtsa 
végre a cselekményt. Rövetkezőleg el kell tűrnie a szigorúbb 
büntetést is, mit a tettes cselekménye maga után von. Talán 
— azt mondja Ritka -— ezen nézet ellen azon kifogással 
lehetne élni, hogy a bűntett elkövetésének módja egészen eset
leges a felbujtóra nézve, miért is ezen tiszta esetlegesség a 
parancsoló büntetését nem is súlyosbíthatja. Puszta esetleges
ség pedig az, ha a B. által eszközölt gyújtás következtében 
valóban tűz ütött ki és emberélet esett áldozatul. Ámde ezen 
kifogás nagyon sokat és így semmit sem bizonyít. Mert eset
legesség a tettesre nézve is, ha a szerencsétlenül járt egyénnek 
különös kár okoztatik stb. és senki sem átalja a gyújtogatás
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tettesét az esetleg bekövetkezett körülményekért is felelősségre 
vonni. A büntetést enyhítő esetleges körülményeknek is van 
kellő befolyásuk, p. lia a nappal elhelyezett kanóez nem gyulád 
ki, hanem önmagából elalszik. Vagy ha A. megparancsolta 
volna B.-nek. hogy éjjel helyezze el a kanóczot, ez azonban ezt 
nappal tette. A. csak azon enyhébb büntetéssel sujtatnék, 
melyet a nappali gyújtogatásra rendel a törvény (Ritka példái
nál aTz osztrák büntetőtörvénykönyvre kell iigyelemmel len
nünk) mert a gyújtás tényleg nem éjszaka történt, következőleg 
az ebben rejlő súlyosító körülmény nem nyert tárgyiasságot. 
Még azt sem lehet A.-ról mondani, hogy cselekménye (a pa
rancs) az éji gyújtás kisérletét képezi, mert kísérletről, a 
meddig B. éjnek idején maga nem kezdi meg a gyújtást, bün
tetőjogilag szólni nem lehet. Az esetlegességnek, tekintettel a 
büntetés emelkedésére vagy csökkenésére a büntetőjog terü
letén mindig meg volt és meg lesz a kellő befolyása, miért is 
nem valami különös szigorúság az, ha a parancsolót ugyanazon 
büntetés éri, mint a tettest, ki a cselekményt elkövette. így 
felel Ritka az általa érintett netán felhozható ellenvetésre. 
Ellenkező nézet mellett — folytatja — számos következetlen
ségbe esnénk, és a legtöbb esetben hiányoznék a parancsoló 
(felbujtó) büntetésére nézve az igazságos mérték. Ha B. — 
úgymond —* az A.-tól nyert átalánosságban hangzó parancs 
következtében egy bezárt szekrényből 500 forintot lop, és ha 
A. kifogásának helyet adunk, hogy a parancs adása alkalmából 
nem volt akaratában az, hogy B. ily tekintélyes összeget lop
jon és épen nem akarta a zár feltörését, hanem csak is 26 
forintot akart az el nem zárt pénzből lopatni : akkor B.-t 
5—10 évig terjedő szigorú börtönnel kellene büntetni, A.-t 
pedig büntetlenül hagyni. Hasonló körülmény forogna fönn, 
ha B. tűzvész alkalmából fegyveresen fölszerelve lop 2 frtot, 
és A. azzal mentené magát, hogy ő nem parancsolta B.-nek, 
hogy ezen minősítő körülmények között lopjon.

Ritkának ezen véleményét teljesen elfogadja Bemer, 
csak azt jegyzi meg, hogy helytelenül beszél R itka hasonló 
esetekben puszta esetlegességről. Az értelmi bűnszerzőre nézve 
éppen nem esetlegességek ezen körülmények. Aparancsoló tudja, 
hogy oly térre engedi magát ragadtatni, a melyen az esetleg 
uralkodik, és éppen ezért a véletlen megszűnik reá nézve véletlen 
lenni. Hisz ha puszta esetlegesség (véletlenség) volna : akkor 
beszámításról egyáltalában nem lehetne szó. I t t  inkább a tár- 
gyiasság joga lép előtérbe, azon terület joga, a melyre a 
cselekvő (a felbujtó) engedte magát a felbujtás által ra
gadtatni.

ítészemről sem akarok fontosságot tulajdonítani a »pro-
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testatio facto contraria«-nak. Szintén csatlakozom azon elmé
lethez, mely a felbujtót, ha általánosságban van a felhajtás 
tartva, a tettes által elkövetett cselekményekért felelősségre 
vonja. De nem merném a felbujtót csak úgy általánosságban 
mindenért felelősségre vonni, a mit a felbujtott azon vélemény
ben tesz, hogy a felbujtó akaratát teljesíti. Minden concret 
esetben — midőn a felbujtás határozatlan — kötelessége a 
bírónak megvizsgálni, vájjon a felbujtott jogosan és észszerűen 
bibette-e azt, hogy a felbujtó szándékának megfelelőleg jár el? 
Sokszor megtörténik, hogy a felbujtó a választandó eszközök
ről teljesen hallgat és csakis az eredményt jelöli meg. P . azt 
mondja a felbujtó : szerezd meg nekem azt a dolgot, kerítsd 
kezemre azt az embert stb. Ily esetben sem szabad föltétlenül 
minden bűnös eszközt a felbujtó szándékában rejlettnek tekin
teni. Az eset körülményei világosítanak fel bennünket arról, 
melyek azon eszközök, melyeknek alkalmazása legalább is 
esbetőleges szándékában volt a felbujtónak ? És véleményem 
szerint csak is ezen eszközökért felelős a felbujtó. Ha például 
A. megparancsolja B.-nek, hogy a gyermeket tegye ki, vagy 
hogy egy jól elzárt helyen őrzött dolgokat lopjon el : a felbujtó 
felelős lesz a felbujtott azon tettéért, hogy a kis gyermeket 
járatlan úton tette ki, illetve azon tettéért, hogy betörés, bemá- 
szás, hamis kulcsok használata által stb. követi el a lopást. 
Mindezen módokra és eszközökre a felbujtó szándékossága is 
ki volt terjesztve, és a tettes is jogosan és észszerűen hihette, 
hogy a felbujtó szándékának megfelelőleg cselekszik. De ha a fel
bujtott. hogy könnyebben kövesse el a lopást, előbb a tulajdo
nost megöli, akkor már teljes lehetetlen ezt a felbujtó szándé
kosságára visszavezetni.

Vagy ha valaki mást fölbujt, hogy a nyílt bazárban levő 
holmikat lopja el, hisz az neki, ki egész nap a bazár körül ólál
kodik, könnyen megy, és a felbujtott bevárva, míg a bazárt 
bezárják és hamis kulcs segélyével lop. a felbujtót nem lehet 
a minősített lopásért felelősségre vonni még akkor sem, ha a 
felbujtó egész általánosságban csak annyit mondott a felbuj- 
tottnak, hogy lopja el az illető holmikat. Mert a felbujtónak 
valóban még csak esbetőleges szándékosságára sem vallanak a 
körülmények a minősített lopásra nézve. A nyílt bazár tár
gyai képezték az ő lopási tervének tárgyait. Hiába mondja a 
felbujtott, hogy ő azt bitte, a felbujtó szándékának felel meg. 
Soha sem volna igazságos valakit azért büntetni, a mi még 
gondolatában sem fordult meg ; de másrészről nem volna 
igazságos valakit büntetlenül hagyni oly tettért, mely gondo
latában, akaratában, szándékosságában leli alapját. Ezért nehéz
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a határozatlan felbujtás esetében a beszámítás helyes törvé
nyeinek megállapítása.

Helyesebb általános szabályt Haus sem tud felállítani, 
mint a következőt : »Lorsque le mandat était indéterminé, il 
faut examiner si, d’après les circonstances, le mandataire a pu 
raisonnablement croire, qu’il agissait conformément à l'inten
tion du mandant. Si celle-ci était douteuse, le provocateur, 
qui aurait dû s’expliquer, est responsable de l’action.« x) Ha 
jól értem Haust, ezzel azt akarja mondani, hogy ha a felbujtott 
előtt kétséges, azaz : hihette is nem is, hogy a felbujtó szán
dékának megfelel tette : akkor a felbujtó már felelős a felbuj
tott tettéért, mert kötelessége lett volna világosan és határo
zottan megmondani, mit akar. Haus egy kissé messzebb látszik 
menni, mint a meddig a mi szabályunk megy, mely szerint 
legalább is a felbujtó eventualis szándékossága kívántatik a 
használt eszközök és módok beszámításához. De ez csak látszat. 
Mert ha a körülmények kétségesek, ha észszerűen föl lehetett 
a felbujtottnak tenni, hogy a felbujtó ezt akarhatta is nem is : 
figy csekély bizonyító körülmény kívántatik mégv már csak 
egy hajszál választja el ezt a dolus eventualistól. És ha a fel
bujtott csakugyan e^en habozás következtében a felbujtó szán
dékának előtte megfelelni látszó tettre határozta el magát, és 
a körülmények plausibilissé teszik, hogy a felbujtási tevékeny
ség épen nem zárja ki az elkövetés ezen módjának használatát, 
úgy a felbujtó nem menekülhet a felelősség alól. De természe
tesen mindig óvakodni kell attól, hogy a felbujtó gondolatában 
elő sem fordult, és észszerűen éppen nem következtethető elkö
vetési módok neki számíttassanak be.

A német partikuláris törvényhozások e kérdésben szá
mos szándékossági vélelmet állítottak fel. Különös súlyt helyez
tek a »szükséges eszközök«-re, az »elkerülhetetlen következmé- 
nyek«-re, de másrészről nagyobb fontosságot tulajdonítottak a 
»protestatio facto contraria« erejének, mint a mivel az bir. 
Egy pillantás a hannoveri büntetőtörvény 54. §-ára, az alten- 
burgi törvény 36. §-ára és a szász törvény 65. §-ára meggyőz 
bennünket erről. Egyébiránt az 1843-diki javaslat is kiemeli a 
»szükséges eszközök«-et és a »múlhatatlan következmények «-et 

52. §-ában a következőket rendelvén: »A ki mást az 51. 
§-ban körülirt módon valamely bűntettre felbujtott, mindazokra 
nézve, miket a tettes az ő felbujtása szerint elkövetett, úgy 
szintén azokra nézve is, mik ezen bűntettnek elkövetésére, mint 
eszközök szükségesek voltak, vagy abból múlhatatlanul következtek, 
bűnszerzönek tekintetik s úgy bűntett étik, mintha azokat maga

q Principes Généraux I. kötet 397. lap.
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követte volna el.« Az újabb büntetőtörvények már expressis 
verbis sem az eszközök szükségszerűségéről, sem a múlhatatlan 
következményekről nem intézkednek, hanem hallgatag a tudo
mány és gyakorlatra bízzák a kérdést, melyek a szándékosság 
és gondatlanság átalános szabályait alkalmazzák.

Az újabb büntetőtörvények az »excessus mandati« kér
déséről általában is nagyon röviden intézkednek. Vagy egészen 
hallgatnak arról és azt a tudomány és gyakorlatra bízzák. 
A német birodalmi büntetőtörvénykönyv és az osztrák javaslat 
egy szót sem szólnak erről. A magyar büntetőtörvénykönyv 
csak a következő intézkedést tartalmazza. (73. §.) »Ha a tettes 
súlyosabb büntetés alá eső cselekményt követett el, mint a 
melyre a felbujtó reábirta: a súlyosabb beszámítása cselek
mény a felbujtót nem terheli. Ugyanazon szabály áll a bűnse
gédekre nézve is.«

A zürichi törvény 38. §-a így szól: »Hat der Thäter 
bei Ausführung des Verbrechens einen Erfolg herbeigeführt, 
der mit einer schwereren Strafe bedroht ist als das Verbre
chen, auf welcher die Anstiftung gerichtet war, so wird die
ser Erfolg dem Anstifter nicht zugerechnet.«

A genti törvény 47. §-a így szól :
»Si l'infraction est accompagnée de circonstances qui 

1’ aggravent ou qui la qualifient, celles-ci ne sont point impu
tables au complice à moins qu’ il n’en ait eu connaissance, ou 
que ces circonstances n’aient été des conséquences probables 
de l'infraction.«

Mindezen példák mutatják, hogy a törvénykönyvek a 
kérdés részleteit tisztán a tudományra és a gyakorlatra bízzák. 
És épen ezért kötelessége az elméletnek ezzel bővebben foglal
kozni. Maga a belga kamarai bizottság is szükségesnek tar
totta egész részletesen kifejteni jelentésében a fölmerülhető 
kérdéseket. Maga a törvénykönyv nem nyújt, nem nyújthat kellő 
felvilágosítást. Czélszerűnek tartotta tehát a belga kamarai 
bizottság, hogy legalább a jelentés foglalkozzék a kérdéssel. 
A jelentés — mely Haus müve — körülbelül ezeket mondja. 
A felbujtott túllépheti a felbujtás határait I. az eszközök meg
választásában. A kérdés nem jár nehézséggel, ha a felbujtó 
meghatározta az elkövetés módját — vagy bizonyos eszközök 
és módok használatát eltiltotta. De ha a megbízás nem ily 
határozott, akkor már a kérdés nehezebb. A büntetőjogászok 
átalában azt tanítják, hogy a felbujtónak beszámítandó a 
felbujtott által használt minden elkövetési mód, melylyel a 
czélfc elérheti. Ezen nézet nem egyeztethető össze az igazság 
követelményeivel. A magánjogban, ha a megbízás határozatlan, 
követni kell a megbízó szándékát. Miért ne tartsuk meg ezen
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szabályt a büntetőjog területén? Kincs bűntett büntetőjogi 
beszámítás alá eső akarat nélkül. Nem szabad tehát a megbí
zónak (felbujtónak) beszámítani oly dolgot, a mit nem akart. 
(A bizottsági jelentés ezután szóról szóra megegyez a Haus 
»Principes Généraux« czimű művének illető helyeivel 327. lap.
I. kötet :« Sans doute lorsqu' on a ordonné d’ exposer un 
enfant sans désigner le lieu, ou de voler un objet gardé dans 
une maison fermée, le mandant doit subir la peine du manda
taire, qui a exposé Y enfant dans un endroit écarté, solitaire, 
ou qui a commis le vol à l'aide d" effraction, d‘ escalade, de 
fausses clefs, pendant la nuit, avec menaces ou violences contre 
les personnes. Mais si pour faciliter 1' éxécution du crime, le 
mandataire avait joint un meurtre ou vol, si ce même manda
taire. chargé de soustraire des objets exposés dans un magasin, 
une boutique ou toute autre maison ouverte au public, avait 
exécuté le vol 'avec, des circonstances aggravantes, il serait 
injuste de rendre le mandant responsable des moyens employés 
par le mandataire contrairement aux intentions bien évidentes 
du premier. Cependant dans cette hypothèse, le provocateur 
ne serait point puni dans la mesure de sa culpabilité, si on ne 
lui imputait qu' un simple vol« etc.

II. A második mód, mely szerint a felbujtó túllépheti 
megbízása határait, az, ha oly bűntetteket követ el, melyekre 
felbujtva nem volt. I t t  két föltevés lehetséges.

AJ A felbujtó által szándékolt bűntett már kezdetét 
vette, melyhez a felbujtott más, a megbízásban nem foglalt 
bűntetteket csatol. Valaki megölte azt, a kit a felbujtás értel
mében csak meg kellett volna vernie. Valaki hamisítást, gyil
kosságot, gyújtogatást követ el és csatol a felbujtás értelmében 
elkövetett lopáshoz. Természetes, hogy ily esetekben nem lehet 
a felbujtót a hamisításért, gyilkosságért, gyújtogatásért fele
lősségre vonni. A megbízót, a ki egészen másképen rendelte a 
cselekményt végrehajtani, a ki megtiltotta, hogy a tettes más
képen járjon el : csak azon bűntettért éri felelősség, melyre 
megbízása terjedt. Egészen más, ha a megbízás határozatlan. 
(»Mais si le mandant était indéterminé et que 1' on pût établir 
que les crimes, dont il s’agit n’ étaient point compris daus 
1 intention du provocateur, celui-ci peut être poursuivi comme 
coauteur, mais le juge doit diminuer la peine ordinaire d’un 
ou de deux degrés suivant les circonstances.«) B) A. másik 
föltevés az, ha a felbujtott egészen más bűntettet követ el, 
mint a mire felbujtatott. Minő alapon lehetne itt a felbujtót 
büntetni? Azon bűntettért, melyre felbujtott? De hisz azon 
bűntett még csak meg sem kiséreltetett, egyáltalában nem 
létezik. Vagy talán a felbujtásért ? De hisz a felhívás valamely
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bűntettre csak akkor képez részességet, ka az általa szándékolt 
bűntett legalább is megkiséreltetett. Ha pedig lopás helyett a 
felbujtott hamisítást követ el, ha arczul-tités és megbotozás 
helyett úgy megszurja a felbujtott az illetőt, hogy belehal, 
lehet-e a felbujtót büntetni, midőn az általa szándékolt bűntett 
még a legtávolabbi kezdetét sem vette ?

III . Nem teljesíti a felbujtott a megbizást akkor sem. 
ha nem követi el a szándékolt bűntettet egészen. Ilyenkor 
természetesen a felbujtó csak a felbujtott által véghezvitt 
cselekményért vonható felelősségre.

Ezután a bizottsági jelentés részletes fejtegetéseit követ
kezőleg folytatja : Ha a felbujtott azon határok között mozog, 
melyeket elébe a megbízás szabott, úgy a felbujtónak és a 
tettesnek a cselekmény mindazon természetes és egyenes követ
kezményei beszámítandók, melyeket könnyen előreláthattak, 
bár azok czéljokat nem képezték. Igaz ugyan, hogy sem a 
felbujtó sem a felbujtott szándéka nem volt egyenesen az elért 
eredményre irányozva, mert az egyik kisebb súlyú cselekményt 
indítványozott, a másik pedig kisebb súlyú cselekményt akart 
elkövetni, de a cselekmény természetét ismerték, tudták, hogy 
a tervezett cselekmény sokkal rosszabb következményekkel 
járhat, mint a mi az ő egyenes szándékukat képezte. Ok tehát 
akarták az okot, és eshetőlegesen mindazon eredményeket 
magokra vállalták, melyek a dolog természetes rendje szerint 
cselekménvökből származtak. Ha valaki azt rendeli, hogy egy 
gyermek magános, elhagyott helyre kitétessék, és a kis gyer
meket megcsonkítják vagy a kis gyermek belehal, a felbujtót 
ugyanazon büntetés éri, mint a felbujtottat. Vagy valaki azt 
rendeli, hogy máson testi sértéseket okozzon a felbujtott, és a 
sértett belehal : a felbujtót ugyanazon büntetés éri, mint a 
tettest. Semmi sem igazságosabb. Vulnera non dantur ad men
suram. x)

]) Ide jegyzem  Geyérnék azon n y ila tk o za tá t, m elyet a testi sérté
sekre nézve a részességről i r t  m unkájában , tek in te tte l az »excessus m an- 
dati« -ra  te tt . F igyelem rem éltó  szavai így szólnak : »Schw ierigkeiten 
b e re ite t das positive R ech t du rch  die A ufstellung von V erbrechensbe
griffen oder V erbrechensqualificationen, die ein Zusam m entreffen von 
A bsicht und  F ahrlässig k eit oder gar den H in z u tr it t  eines zufälligen  E r 
folges zu der absichtlichen T h ätig k eit zum  Vterkmal haben. W ir erin 
ne rn  n u r  an  die K örperverle tzungen  als ein besonders prägnantes Beispiel 
liiefür. Ist nu n  nach  der gesetzlichen Begriffsbestim m ung derjenige e tw a 
T h ä te r  einer schw eren K örperverle tzung, w elcher m it der A bsicht le ich t 
zu  verletzen  handelnd  culpos eine schwere V erletzung zufügte, so w ird  
n ich ts  üb rig  bleiben, als denjenigen, der ih n  (ebenfalls in  jen e r A bsicht 
zum  V erbrechen verle ite te , als A nstifter zu  strafen, w enn er ebenfalls 
die schw ere V erletzung  voraussehen konnte). Genügt (was freilich  aufs 
höchste zu m issbilligen ist) casueller E rfo lg  betreffs des T häters , so ist
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De ha valaki megbízza a felbujtottat, bogy verjen el 
mást, és a verés súlyos testi sértést vagy épen balált okoz : 
akkor is csak úgy kellene dönteni, mint a föntebbi esetben, 
föltéve természetesen, bogy a bekövetkezett eredmény termé
szetes és egyenes következménye volt a cselekménynek. A 
felbujtónak csak úgy beszámítható a tett, mint a tettesnek, 
mert hisz ez sem akart egyebet, mint az áldozatot megverni, 
de mivel a verésből súlyos testi sértés, illetve halál szárma
zott : ennélfogva az eredményért a tettes büntetendő, követke
zőleg csak úgy büntethető a felbujtó is. — Még azt is hozzá
teszi a jelentés — »mais ni lui ni le provocateur ne peuvent 
être condamnés, dans ce cas, comme assassins ou meurtriers ; 
car dans le système du nouveau code pénal français et de notre 
projet, le meurtre et 1' assassinat supposent F intention de don
ner la mort.«

Ily részletesen foglalkozik a belga kamarai bizottsági 
jelentés kérdésünkkel. Igen sajnáljuk, hogy a magyar bün
tetőtörvény előkészítése alkalmából az »excessus mandati« 
kérdései behatóbb tárgyalásban nem részesültek a különben 
bő és kitűnő indokolásban. Mindenesetre sajnosán nélkülözzük 
azon kitűnő érveléseket, melyeket a kérdés részletesebb tárgya
lása mellett nyertünk volna. Kár, hogy az »excessus mandati« 
czime alatt a szerző inkább a »személyes körülmények« befo
lyásának különben igen fontos kérdésével foglalkozik — és 
így a tulajdonképi — »excessus mandati« •— kérdésére 
néhány sor és néhány általános megjegyzés marad. Czélsze- 
rübb lett volna a »személyes körülmények« kérdését külön 
választani s annak külön fejezetet szentelni — a mint az külön 
van választva a törvényekben és az elméletben egyaránt.

Belgiumban erre is nagy súlyt helyeztek. Nemcsak a 
személyes körülmények tanára fordítottak különös gondot — 
mint ezt a magyar javaslat szerzője is elismeri — hanem mint 
láttuk a föntebbi idézetből, egész részletesen foglalkozott a 
kamarai bizottság az excessus mandati területén fölmerülhető 
kérdésekkel. És mivel indokolta ezt a bizottság ?

Egyenesen azzal, hogy az elméletben sem foglalkoztak 
e kérdésekkel elég behatóan. »Les distinctions établies par

auch der Anstifter hiernach zu heurtlieilen. Wendet man gegen diese 
Auffassung ein, dass sie mit der richtigen Anschauung über die Theil- 
nahine nicht verträglich sei, so fällt die Schuld auf die Gesetze. I>ie ent
gegengesetzte Auffassung schafft überdies ein privilegium odiosum für 
den Thäter. (Holtzendorf-féle Handbuch II. kötet 360. lap.)

J) Législation criminelle de la Belgique ou commentaire et Com
plément Du Code pénal Belge etc. Par. J. J. G. Nypels etc. I. kötet 139. 
140.lapok.
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les auteurs ont généralement le défaut d'étre vagues et indé
terminées. «

Sőt a kamarai bizottság egyenesen az említett szemre
hányással illeti Rossit is és a Chauveau Hélie muukájábau 
foglalt fejtegetéseket is. És valóban, ha a nevezett irók műveit 
végig kutatjuk, nem találunk ezekben a kérdés mélyén járó 
fejtegetésekre. Haus — mert a belga kamarai jelentés az ő 
műve — messze fölül áll ezeu kérdésben a franczia nagy jogá
szokon.

Mégis igénytelen tanulmányom kerete megköveteli, hogy 
a franczia jog állására is kellő ügyeimet fordítsak, s nem 
fejezhetem be kérdésünk tárgyalását a nélkül, hogy legalább 
Rossi és Chauveau-Hélie följegyzéseit meg ne ismertessem.

Rossi *) tana főbb vonásokban a következő : A tettes 
túllépheti a felbujtó korlátáit 1. az eszközök választása által,
2. a czél tekintetében és 3. mindkettő által. Rossi élesen meg
támadja azon büntetőjogászokat, a kik a felbujtót a felbujtott 
által elkövetett minden tettért felelősségre kivánják vonni. 
Minő elvek azok, a melyekre ők tanukat alapítják ! »Est-ce 
eu régard à sa culpabilité? -— mondja szóról szóra — Non, 
car comment lui imputer un fait, qu’ il n 'a  point voulu, et 
que probablement il n' a pas même imaginé ?

Est-ce en ayant égard au mal produit? Mais il n'est 
imputable qu’ à ceux qui en sont les auteurs ; le mandant ne 
1' est pas ; pour cela il fallait le vouloir et donner commission 
de 1’ exécuter.

Enün est-ce par les exigences de l ' intérêt général ? La 
punition serait impopulaire, révoltante ; et l'accusé échappe
rait le plus souvent par de faux verdicts. E t comme les jurés 
peuvent se trouver embarrassés à nier le mandat, s'ils décla
rent en même temps la culpabilité du mandataire, il est à 
craindre que, pour sauver le mandant, ils n’ acquittent le véri
table auteur de l ' excès du mandat : tandis que l 'un et l’autre 
subiront la punition qui leur est due, si chacun d'eux n' est 
accusé que pour le fait dont il doit être responsable.«

Ezzel áll Rossi ellent azon íróknak, a kik, mint Legra
verand Francziaországbau, a felbujtott minden tettéért felelős
ségre kivánják vonni a felbujtót.2) És igazságosabb szabályok

J) Traité «le droit pénal etc. XXXVI. fejezet.
2) Megjegyzem, hogy a túllépésért való teljes felelősséget védték : 

Boemer : Elem. sect. 2. cap. 16. §. 215., továbbá Matthäus : De crim. lib. 
48. tit. 5. u. 3., Eisenhardt : Opus. opusc. 4. de vera criminis socii notione 
§. 21. pag. 67. Halae prope Salam. 1771. Cai’pzov : Practica pars 1. quaest. 
4. u. 17. Berger : Oeconomia iuris etc.
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felállítását hangsúlyozva, az eszközök általi túllépésnek tekinti 
azon esetet, midőn a felbujtott más eszközöket használ, mint 
a melyeket a felbujtó előirt, következőleg megváltoztatja a 
felbujtó által szándékolt bűntett természetét. P. ha egyszerű 
lopás helyett betöréses stb. lopást követ el a felbujtott : úgy a 
felbujtó csak egyszerű lopásért felelős.

A czél által elkövetett túllépésről a következőket mondja 
Eossi : Ha a szándékolt cselekménynek oly következményei 
vannak, melyek könnyen előreláthatok és a kitűzött czél termé
szetében rejlenek, a felbujtó ép oly felelősséggel tartozik, mint 
a tettes. A felbujtó p. nem akart mást, mint súlyos testi sértést 
okozni, de a tettes által szintén csak testi sértésre irányzott 
cselekményből halál származott. Mindkettő egyenlően felelős 
»Le mandant subira le sort du meurtrier« — mondja Eossi.

Vagy ha megbízást kap valaki arra, hogy egy embert 
szabadságától megfosztva, bizonyos helyre hozzon — és kínozza, 
bizonyos összeget vagy váltót csikar ki tőle és végül kioltja 
életét — lehetne-e ekkor is a felbujtót mindezen tényékért 
felelősségre vonni ? Bizonyára nem. A biró kétségen kivűl a 
felbujtóra, túllépés esetében, azon büntetésnek maximumát 
fogja alkalmazni, mely a felbujtás miatt éri, mert ha nem 
láthatta is előre a túllépést, s ha e miatt nem is egyenes vétkes
ség terheli : mégis a gondatlanság bizonyos fokát tanúsítja. 
He ezen gondatlanság és az egyenes vétkesség beszámítása 
közt nagy űr van, oly nagy, mely a negatívumot választja el a 
positivumtól.

És végre, ha miud az eszközök, miiül a czél tekintetében 
túllép a felbujtott a felbujtó által vont határokon: úgy a 
felbujtott terhére esik a túllépés, a felbujtónak csak az számí
tandó be, a mire felhajtása vonatkozott. Ez lényegileg, a mit 
Eossinál kérdésünkre nézve találunk. Megfejtetlenűl hagyja 
éppen a legnehezebb kérdéseket. De nem sokkal több az sem, 
mit Chauveau és Hélie »Théorie du code pénal«-jában talá
lunk följegyezve. »Igen nehéz kérdés — mondják szerzőink — 
annak meghatározása : éri-e a felbujtót felelősség a felbujtott 
tényeiért akkor is, ha ez a felbujtás határain túllép. P. valaki 
megbízást ad valakinek, hogy mást verjen el, és az elvert egyén 
a verés következtében meghal, a másik egyszerű lopásra bujt 
fel valakit és ez minősített lopást követ el — vájjon a felbujtó 
mindezen következményekért felelősségre vonandó-e ?

Jousse (Traité de justice criminelle etc.) és Mayart de 
Vouglans (Lois criminelles) ezt nem gondolják. Ha a felbuj
tott — mondják ezen büntetőjogászok — túllépi a felbujtás 
határait, ha p. a felbujtott megöli azt, a kit csak meg kellett 
volna vernie, úgy szigorúbban büntetendő, mint a felbujtó, a
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ki az ülésnek nem annyira okát képezi, mint inkább csak 
alkalmat adott rá.

Legraverand nem fogadja el ezen megkülönböztetést és 
határozottan azon véleményben van, bogy a felbujtó a felbuj
tott által elkövetett cselekményért s annak minden következ
ményéért mindig felelős. Chauveau és Hélie nem tartják azt 
komoly állításnak, hogy a felbujtó mindenért és mindig felelős 
volna, a mit a felbujtott tesz, mert ha a felbujtott akár az 
eszközök, akár a czél tekintetében teljesen túllépte a felbujtás 
körét: akkor hogyan lehetne a felbujtónak beszámítani oly 
tényt, mit nem akart ? ügy látszik, a régi jogászok különböz- 
tetésére kell visszatérnünk, azaz : tekintetbe kell venni, vájjon 
a felbujtó előreláthatta-e az eseményt, vájjon az esemény való
színű következményét képezte-e a felhajtásnak, p. ha a meg
bízásnak az volt a czélja, hogy valakin testi sértés okoztassék, 
és a felbujtott halált okozott: akkor a felbujtónak ezen ered
ményért felelnie kell. (Farinacius quaest. 135. No. 168. Julius 
Clarus quaest. 89. No. 5.)

De ha egészen más bűntettet követ el a felbujtott, mely még 
a felbujtó képzeletében sem fordult meg, vagy ha az eredmény nem 
természetes következménye a szándékolt cselekménynek, ha p. 
valaki felbujt mást arra, hogy egy nőt ragadjon el, és a felbuj
tott megbecsteleniti, vagy hogy egy embert kerítsen hatalmába, 
és a felbujtott kínzásokkal gyötri és végre elveszi életét - 
a felbujtót nem lehet az erőszakos nemi közösülés vagy a gyil
kosságért felelősségre vonni. Flagrans igazságtalanság nélkül 
legalább nem.

íme ez mind, a mit a két franczia kitűnőség érdemes
nek tartott e problematikus kérdésről följegyezni. Valóban 
igaza van Hausnak, midőn szemükre veti : »Les distinctions 
établies par les auteurs ont généralement le défaut d’être 
vagues et indéterminées.« Egyet azonban tapasztalhatunk a 
franczia jogászoknál és ez az, hogy következetesen az eszközök 
és a czél tekintetében való túllépést különböztetik meg. Ez 
azonban nem az ő érdemök. Eltekintve attól, hogy e megkü
lönböztetésnek nyomára akadunk a régi practieusoknál, mint 
p. Grantiusnál1), Kiminaldonál2) — Carmignani volt az, ki e 
megkülönböztetést először részletesen kifejtette. De mivel Ro- 
magnosi Valeri tanárhoz irt levelében ezen megkülönböztetést 
magasztalja : többen azt hitték — mondja Carrara (Programma 
500. §.) hogy a megkülönböztetés Romagnositól származik.

9 Defensio inquisitorum 2. rész, 120. lap 147. sz.
2) Cons. 420. 4. kötet — itt történik hivatkozás Baldusra, Imo

lára, Jasonra és Feliciusra. (Carrara Programma 500 §-hoz jegyzet.)
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Az eszközök és czél tekintetében való megkülönböztetést, 
követve Carmignanit és Roniagnosit, tanítja az újabb olasz 
iskola is. Carrara szerint az eszközök tekintetében való túllé
pés akkor történik, midőn a tettes más eszközöket basznál, 
mint a melyek iránt a részesek megegyeztek. A közös terv 
szerint botot kellett volna használni, és a tettes tőrt alkalma
zott. Különösen figyelmeztet Carrara, hogy a más eszközök alatt 
nem föltétlenül különböző természetű eszközöket kell érteni. 
A különbözőség állhat a minőségben, de a mennyiségben is. 
A gyilkos p. nagyobb botot, nagyobi) sörétet használt vagy 
három gramm mákony helyett húsz gramm mákonyt adott be.

Tisztán a czél tekintetében akkor történik túllépés, ha 
a részesek közös akaratával használt eszközök a szándékolt 
eredménynél komolyabb következményeket idéztek elő. I tt  két 
esetet különböztet meg Carrara. A szándékoltnál súlyosabb 
eredmény vagy a tett természetének következménye, vagy az 
a tettes gondatlanságából származik. A felelősség mindkét 
esetben közös lesz, mert habár a részesek nem látták előre s 
nem akarták ez eredményt, mégis szándékosan akarták azon 
eszközöket, melyek természetüknél fogva előidézték a súlyosabb 
eredményt. Valamennyi tehát a súlyosabb bűntettért lesz fele
lős. a) De kiemeli Carrara és ez fontos, hogy az előre nem 
látott és nem akart bűntettre nem szabad átvinni az előrelá
tott és akart bűntett szándékosságát.

Akkor azonban, ha a czélban való túllépés a tettes külö
nös szándékosságából származott, egyedül ez felelős a túllépésért. 
Végül figyelmeztet Carrara. »S nem szabad szemünk elől 
téveszteni, hogy a túllépésre vonatkozó szabályoknak, melye
ket ugyanazonnemii büntetendő cselekményeknél alkalmazunk, 
nincs helyök, midőn különböző bűntettekről van szó. Ez egé
szen különböző esetben állandóan irányadók a felelősségre 
vonhatlanság föntebb megállapított szabályai.«

Ú E pontnál Carrara szóról szóra így nyilatkozik : »A kérdés ily 
megoldását igen szigorú megoldás gyanánt bírálta Holtzendorf, Hand
buch des deutschen Strafrechts (Geyer értekezése) 10. rész. 3. fej. 33. §. 
397. §. 2. kötet 1. jegyzet. Egyenesen Programmom e pontját czáfolja. 
Én azonban csak Carmignani és Romagnosi tanát fejtettem ki, mely vita 
nélkül volt elfogadva az olasz iskolában és bírói gyakorlatban. E tannak 
azonban valóban szüksége van a kiegészítésre, s a mi a czél tekintetében 
való túllépés esetét illeti, hozzá kell tenni az előreláthatóság föltételét, 
mert ha a túllépés nem volt előrelátható, bár a túllépés csak a czél tekin
tetében történt az eszközökben való túllépés nélkül, a részes együttes 
felelősségre vonása túlságos szigorúság lenne. Szükséges (mondja Geyer), 
hogy a túllépés tekintetében legalább határozatlan szándékosságot vagjr 
mint a németek mondják, dolus eventualist lehessen a részesnek tulajdo
nítani. »Programma 502. §. 1. jegyzet — a szöveg Beksics fordításában 
van közölve.
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Carrara tana sem olyan, mely nagy átalános elvek ma
gaslatára emelkedve lenne képes a fölmerülhető kérdéseket 
megoldani. Bizonyos casnistica szövődik be még a legnagyobb 
elméleti írók tanába is e kérdésnél. A németek, a francziák. 
olaszok egyaránt érzik a helyzet nehézségét, és átalános dog
matikus szabályaik vagy igen sokat vagy igen keveset fejeznek 
ki. E kérdésben is az eddigi összes elméleti munkásság ered
ménye az. hogy átalános szabályokkal a kérdést helyesen és 
igazságosan megoldani alig lehet.*) Ezért csatlakoztunk mi 
azon iskolához, mely a felbujtó felelősségét azon körülmények
ből kívánja megállapíttatni, melyek fölvilágosítják azt: ter
heli-e a felbujtót, tekintettel a túllépésnek látszó eredményre 
nézve, legalább is eshetőleges vagy vagylagos szándékosság ? 
Ez a mi nézetünk szerint a felbujtó felelősségre vonásának 
conditio sine qua non-ja. Ezen kívül terhelheti a felbujtót 
gondatlanság, de ez már nem tartozik a részesség keretéhez. 
A felbujtó felelőssége csak addig terjedhet, a meddig az elkö
vetett tett a felbujtás eredményét képezi. Sohasem szabad a 
felbujtónak azt beszámítani, melyet a felbujtás akár kife
jezetten, akár a dolog természetes körülményei szerint nem 
ölelt föl magában. E szabályok útmutatásul szolgálhatnak 
ugyan, de nem tiszta megoldásai a kérdésnek. Mégis érnek 
annyit, hogy elejét veszik az oly hamis tannak, melyet Kitka, 
B erner, Langenbeek hirdettek, mintha valamely genushoz 
tartozó bűntettre irányzott felbujtás az összes »speciesére 
vonatkozó felbujtást mindenesetre magában foglalná. Elejét 
veszik az oly tannak is, mely a tettes valóságos túllépését, 
tehát azt, midőn a tettes szándékos tettel lépi át a felbujtó 
által megtartatni rendelt határokat, a felbujtónak, mint gon
datlanságot akarják beszámítani, s ezzel restaurálni akarják 
a gondatlan felbujtás hamis tanát — holott gondatlanságért 
a felbujtó csak akkor vonható felelősségre (és természetesen 
nem mint felbujtó,) ha a tettes szándékában nem levő eredmény 
a tettesnek is csak mint gondatlanság számítandó be, de ennek 
is föltétele, hogy a felbujtót a culpa általános törvényei szerint 
gondatlanság terhelje, mert ha a gondatlanság oly természetű, 
mely kizárólag a tettest terheli, úgy ezért a felbujtó nem lehet 
felelős.

Ez elvek, ha nem tarthatnak is igényt az átalános elvi 
megoldás jogczimére — mindenesetre olyanok, a melyek a 
gyakorlatnak kellő tájékozást nyújtanak azon nehéz feladat 
megoldásánál: vájjon a concret esetben a tettes, a felbujtó

P »Allgemeine Körmén lassen sich nicht geben« — mondja 
Schwarze Commentárjának 128. lapján.
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szándékosságának megfelelőleg járt-e el, midőn ezen vagy azon 
eredményt létesítette ?

8. §. Tévedés a bűntett tárgyi elemében. 1 )
(Error in objecto, error in persona.)

A tévedésnek a büntető-jogban igen nagy szerepe van. 
Nem tartozik a felbujtás tanába a kérdés egész állásának 
felölelése. I tt  azon kérdéssel kell tüzetesen foglalkoznunk 

minő felelősség terheli a felbujtót a felbujtott által elköve
tett bűntettért, ha ez a bűntett végrehajtásánál a bűntett tár
gyára nézve téved ? Tehát csak azon tévedésről van itt szó. 
midőn a bűntett elkövetésére alkalmas tárgyat fölcseréli a 
tettes egy más alkalmas tárgygyal, és pedig fölcseréli úgy. 
hogy a fölcserélt tárgynak ugyanazon büntetőjogi jelentősége 
van mint annak, melylyel az fölcseréltetett. Téved p. a sze
mélyben. Talán helyesebben is lehetne ezt személy-cserének 
nevezni, mint tárgy-tévedésnek, mert ha a büntetőjog tárgya 
alatt a jogot értjük : úgy semmi esetre sincs itt tárgy-tévedés
ről szó. A tárgy ugyanaz marad, csak az anyagi elem, a bűntett 
médiuma változik. És ha mégis a tárgy-tévedés kifejezést 
használják— (és pedig ezt használják, közönségesen): akkor 
természetesen senki sem érti itt a tárgy alatt ennek szoros 
büntetőjogi jelentőségét. Azaz nem érti csak a jogot.

Az »error in objecto« kérdése nem új. Már az olasz 
practikusok foglalkoztak ezzel. Különösen nagy gondot fordí
tott erre Farinacius (Quaest. 129. n. 99. quaest. 135. n. 159.) 
Helyes megoldásra azonban az olasz practikusok és a nyomuk
ban fejlődött irodalom nem jutott. Csak legközelebb vonta 
magára e kérdés a büntetőjogászok különös ügyeimét. A neve
zetesebi) eseteknek gyakran ju t azon szerep, hogy a dráma 
lezajlása után nem térnek fölöttük napirendre, hanem mélyen 
benyúlnak azok az elmélet fejlődésébe is. Ha talán Porosz- 
országban nem fordul elő a Iiosabl-Rose eset : az »error in 
objecto« kérdése nem nyert volna oly tüzetes tárgyalást. Alig 
tette az esetet a »Groltdammer Archiv« V i t .  kötete közzé, 
egész sora a tudományos értekezéseknek keletkezett, melyek 
az »error in objecto« tanának fejlődésére szolgáltak. Az eszme
cseréknek mindig meg van az a jó hatásuk , hogy ha az 
egyén néha veszt is, az ügy nyer. A jogesetek ismét a legal - 9

9 Helyesebb a »tárgyi elem« kifejezés, mint a »tárgy« kifejezés. 
Mert itt tulajdonképen nem a bűntett tulajdonképi tárgya — mely 
nem más, mint maga a jog — tévedéséről van szó, hanem tévedésről a 
személy, az anyag, dolog stb. tekintetében, szóval azon elemek tekinte
tében, melyek a bűntett anyagi tárgyai.

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 18



274 A FELBUJTÓ.

kalmasabbak arra, hogy szélesebb körökben érdeklődést kelt
senek az azokhoz fűzött elméleti viták. A Rosahl-Rose eset 
ily jelentőségre emelkedett. Az elméleti liarczok egész özöne 
tapadt a jogesethez. Oly divatossá vált e jogesetről véleményt 
mondani, hogy jelentőséggel bírni óhajtó értekezés e tárgyról, 
el nem merte volna hagyni a Rosahl-Rose esetet. Egymásután 
látjuk e kérdéssel foglalkozni Hülsclmert1), B em ert2), Rfoten- 
hauert3), Gleyert4), Oppenboftbt5) ; nem maradt el a küzdők 
sorából G-essler,c) Gleib,7) Schwarze, 8) Schütze,9) stb. Boeblau 
pedig egyenesen ily czim alatt »Der Criminalprozess Hose 
und Rosahl« Weimar 1859. foglalkozott e kérdéssel.

Mi sem térhetünk ki az eset elől. Az eset a mellékkörül
mények elhagyásával röviden az, hogy Rosahl gazdag jutalom 
ígérete mellett reábirja Roset, hogy Sckliebe-t lőjje agyon. 
Rose leselkedve Schliebére az esti szürkületben feléje közelgő 
Harnischt, kit Schliebének tart, czélba veszi és agyonlövi. 
(Az, hogy puskatussal verte agyon a lövés által okozott seb 
után, irreleváns körülmény a kérdés lényegére nézve.)

A büntetőjogi kérdés, mely a jogászokat oly élénken 
foglalkoztatta, az : szándékosság terheli-e a felbujtót, azaz : fele
lős-e a gyilkosságért ; vagy gondatlanságért és kísérlet lialuia- 
zatáért vonatik e felelősségre; vagy csupán csak gondatlan
ságért ?

Nézetünk szerint, lia valaki mást valamely meghatá
rozott bűntett elkövetésére reábir. és a felbujtott mennyiségi 
vagy minőségi túllépés nélkül követi el a bűntettet: úgy 
a felbujtó, ha más tárgyon követi is el a felbujtott a bűn
tettet, bevégzett bűntettért felelős. Rosahl tehát bevégzett 
gyilkosságért büntetendő. Az eset — mondja Gteyer — semmi
vel sem különböző attól, mint ha Rosahl a tett elkövetésénél 
jelen lett volna, és látva a közeledőt azt Schliebének véli, és 
Roséra kiált: »Lőjj, ott jön a gazember.« Mindenki a bevég
zett gyilkosság felbujtójának tartaná Rosahlt. Ugyanezt kell 
tehát mondani az említett esetben is. Továbbá csak így kellene 
az esetet megítélni akkor is, ha Rosahl azt mondta volna

]) Goltdammer Archiv VII. kötet 433. lap és System II. 98. lap.
2) Grunds, etc. 31. lap.
3) Gerichtssaal 1861. 292. lap.
*) Erörterungen 118. lap.
5) Commentar 34. §. 42. sz. és a Commentar zum Nordd. etc. 

48. §. 25. sz.
6) Dolus 240. lap.
7) Lehrbuch II. 349. lap.
8) Comm. 185. lap.
3) Noth wendige Theilnahme 265. lap.
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Rosenak : »Az elsőt, a kit az úton találsz, lődd le« mert senki 
sem jöhet a kitűzött időben csak ő.

Ámde többen nem osztoznak ezen véleményben. Vannak 
a kik az okozati összefüggés megszakítását látják azon körül
ményben, ba a tettes a szándék megvalósításánál téved a sze
mélyben. A gyilkolási szándékkal — azt mondják — csak a 
tévedés ideje előtti cselekmény áll okozati összefüggésben, de 
nem a tévedés utáni tevékenység — következőleg nem állhat vele 
megszakítatlan összefüggésben a tévedésből származó tettnek 
eredménye. Azok, a kik így érvelnek, halmazatot látnak a 
Rosahl-Rose esetben, még pedig a vétkes emberölés és a gyil
kossági kísérlet balmazatát. A lesben állás, a fegyvernek H ar
nisch elleni szegezése ; gyilkossági kísérletet képez, de a 
cselekmény további folytatása — így okoskodnak — vagyis 
a fegyver elsütése nem tekinthető a megkezdett bűntett foly
tatásának, mert a Harnisch ellen kisütött golyó nem okozhatta 
Schliebének halálát. Ez azonban nagyon erőltetett okoskodás, 
mert a czél valósítbatlansága mindkét mozzanatban nyilvánul. 
Mindkét mozzanatnál világos, hogy a czél : Schliebének halála 
el nem érhető. Ez a lesben állásnál csak úgy előfordúl, mint 
a puska elsütésénél, és így ba a fegyver elsütése nem képezi 
a Schliebe elleni gyilkossági kísérlet folytatását: akkor a 
lesben állás sem képezhetné a megkezdést. Helyesen emeli ki 
a magyar büntetőtörvény előkészítője : »azon bűntett, mely a 
lesben állás által megkezdetett, végeztetett be a puska elsütést1 
s az ennek következtében bekövetkezett halál által.«

A kérdés lényege az : a felbujtó szándéka arra irányult, 
bogy egy ember életétől megfosztassék. Hasonló szándéka volt 
a tettesnek is. A szándék megvalósult. Egy ember életétől ineg
it >sztatott. következőleg a felbujtás és a tettes cselekedetnek 
megfelelő, azokkal okozati összefüggésben álló eredmény követ
kezett be.

A kérdés ezen megoldását azonban többen nem tartják 
kielégítőnek. Még Schwarze is commentárjában (129. lap.) 
azt mondja : nem megnyugtató az oly megoldás, mely a felbuj
tót felelősségre vonja a tettes tárgy-tévedéséért csak úgy. mint 
ba tévedés nem is történt volna. A tettes, igaz, hogy tévedett, 
ha mást ölt meg, és ezért csak úgy felelős, mint ba nem téve
dett volna. De a felbujtó nem osztozik ezen tévedésben 
(Schwarze kizárja itt azon esetet, midőn a felbujtó a helyszínén 
jelen van), ő nem arra bujtotta fel a tettest, hogy azt az embert 
lőjje agyon, a kit látott ; a tettes nem úgy járt el, mint vak 
eszköz, hanem saját téves elhatározása következtében csele
kedett. az »error in objecto« nem közös a felbujtóval és semmi

18*
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oki összefüggésben nem  á ll a fe lbu jtással. H iányzik  a tu d a to s 
ság (w issentlich) a  fe lbu jtó  részéről.

Schw arze m ég a  gyilkossági k ísé rle te t sem ta lá lja  m eg
á lla p íth a tó n ak , hanem  a fe lb u jtó t csak  g o n d a tlan ság é rt kívánja 
felelősségre vonatn i (de nem  m in t gondatlan  fe lbu jtó t).

Nem érdektelen azon okoskodás sem, a mit Schütze fejtett 
ki e tárgyban. Annál is inkább akarok ezzel foglalkozni, mert 
midőn az »error in objecto« kérdéséről van szó, tekintélyes 
jogászok is csak két-féle rendszert emlegetnek. Egyik az. a 
mit mi is magunkénak vallottunk, azaz, bogy a tárgy-tévedés 
teljesen irreleváns a beszámításnál. A másik ismét az, mely a 
kísérlet és gondatlanság halmazatát látja e kérdésben. De nem 
igen szólnak azok tanairól, a kik a felbujtót csak gondatlan
ságért kívánják felelősségre vonni. Pedig mind Schwarze, kiről 
előbb szóltam, mind Schütze, kiről most szólok, figyelembe 
veendő tekintélyek. A magyar büntetőtörvényjavaslat indoko
lása is mindig csak az említett két-féle felfogást emeli ki. Lás
suk közelebbről Schütze tanát. Egy példával kezdi.

A. X.-i lakos szorult anyagi viszonyai által kényszerítve 
azon gondolatra jő, bogy házát fölgyujtatja, részint azért, hogy 
a biztosítási összegen új házat építhessen, és ezt jó áron eladja, 
részint azért, hogy hiányos fölszerelése, bútorzata helyett pénzt 
kapjon. Magának azonban nincs bátorsága a tettre. Találkozik 
az X.-től két mértföldnyi távolságban levő F. városban régi 
ismerősével B.-vel, a kit épen akkor eresztettek ki a fegyliáz- 
ból. Reábeszéli ezt arra, hogy gyújtsa fel az ő házát, — és mint
hogy nagy jutalmat Ígért, B. ráállott. A. természetesen mint
hogy B. sohasem volt X.-ben, elmondja körülményesen, melyik 
az ő háza, mi annak ismertetőjele stb. A. visszamaradt a város
ban. B. a leírásnak megfelelő és épen abban a pillanatban a 
a lakosoktól elhagyott házat fölgyujtja. A leégett ház azonban 
nemA.-é volt, hanem a távollevő Z.-é, kinek háza A. szomszéd
ságában volt.

A porosz főtörvényszék, továbbá Hälschner. Berner nézete 
szerint — mondja Schütze — esetünkben A. és B. is a szán
dékos gyújtogatásban bűnösök, és p. a porosz büntetőtörvény 
285. §-a szerint halállal bűntettetnek. Lényegileg ők követke
zőleg érveiének : Ha A. maga követte volna el a tettet és a 
tárgyban tévedett volna : úgy a bevégzett szándékos gyújtoga
tásban lenne bűnös. Nem tehet az reá nézve különbséget, hogy 
nem saját kezét és saját szemeit, hanem a felbujtott kezét és 
szemeit használta. Ez volt az ő gyújtó-anyaga. (Bemer például 
azt mondta : »das Mordgeschoss des Anstifters war der Ange
stiftete.«) A ki idegen kart és szemeket basznál: annak lehe
tetlen azt kívánnia, hogy ezek csalhatatlanok legyenek. Afin-
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den b ű n te tte sn ek  kötelessége, ügyessége vagy ügyetlensége 
következm ényeit elviselni a k á r  sa já t erő it, a k á r  idegen t a lk a l
m azzon. K övetkezőleg  A .-t úgy kell m egítéln i, m in t lia ő téve
d e tt volna a  tá rg y b an .

E zen  érvelés —  úgym ond S chütze —  ta lá n  az első p illa 
n a tra  te tsze tősnek  lá tsz ik , de a ham is té te lek  egész so rá t 
ta r ta lm a z z a , m elyek a »bűnszerzőség« a lap tévedése kö rü l 
forognak.

a) A  fe lb u jto tt B. nem  eszköz (szerszám ) : kar, kéz, szem, 
gyu jtóauyag  A . kezében, hanem  az egyedüli te tte s . E  te tte s  
tév ed e tt a  tá rg y b an , a m i ő t nem  m enti a  bevégzett szándékos 
b ű n te tt  te rh e  alól. A  te tte s  fe lb u jtó já t azonban  A .-t, e r ro r  in 
objecto nem  terhe li.

b) A  kérdés te h á t  az : vájjon  a  te tte s  fe lb u jtó já t te ljes 
felelősség te rh e li-e  ak k o r is, ha  nem  ő, hanem  a  fe lb u jto tt téve
d e tt  a  tá rg y b an '?

É n  nem  röste lem  — m ondja S chütze •— azt, hogy ezen 
kérdésre  tag ad ó lag  válaszoljak . A .-nak  a  szándékossága Z. 
h á z á ra  nem  volt irányozva, hanem  csak sa já t házára . É p p e n  
nem  a k a r ta , hogy m ás ház égjen el, m in t a m agáé. E z  azonban 
épségében fönnáll. A  ki X .-n ek  h a lá lá t ak a rja , az nem  a k a r ja
Z. h a lá lá t. T erm észetes, h a  ő, m in t te tte s  Z .-t fölcseréli X .-e l : 
akko r az e lő tte  á lló  em bert a k a r ta  m egölni. M indez azon
ban  a  m i ese tünkben  B .-re  illik , de nem  A .-ra

M ig a te tte sn é l (B ) e rro r  in  objecto forog fönn : add ig  a 
-felbujtónál (A ) a b e rra tio  delicti létezik. E zzel a  kérdés m agva 
és eg y ú tta l a  föntebb e m líte tt érvelés tévedése jellem ezve van. 
A z A . á lta l fe lb u jto tt B .-nek te t te  A .-ra  nézve e ltévesz te tt t e t t  
(ab erra tio ).

Á m de egészen m ás elvek u ra lk o d n ak  az ab e rra tio  delic ti *) 
te rü le tén , m in t a  tő le  te ljesen  különböző » e rro r in  objecto«-n.2)

A .-nak  bűnössége te h á t  egyedül csak az a b e rra tio  ictus 
szabályai sze rin t Ítélendő meg. H a  fe lbu jtási szándéka Z. 
h á z á ra  eg y á ta láb an  nem  volt irányozva : úgy ő t ezeu bevég
ze tt b ű n te tt  szándékos fe lb u jtó ján ak  soha és sem m i k ö rü l
m ények közö tt sem  leh e t tek in ten i. C sak az a kérdés, hogy

Ü Erre például szolgál a következő eset : A. agyon akarja lőni 
X.-et, de elhibázza és helyette eltalálja Z.-t. Ép úgy a jelen esetben A. 
azt akarja, hogy az ő háza meggyujtassék, ez azonban elhibáztatott 
és Z. háza hainvasztatott el.

a) B. agyron akarja lőni X.-et, Z.-t X.-nek tartja és agyonlövi Z.-t. 
Mindenesetre a tett pillanatában az előtte álló embert akarta megölni, 
az azonban Z. volt. Természetesen a tett előtt nem az volt a szándékolt, 
e tettben azonban a szándék átment a valóban megölt Z.-re. Már most 
átvive ezt a felbujtott tettesre B.-re, ő a tett pillanatában — bár tévesen, 
de — az elhamvasztott házat akarta felgyújtani.
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ezen eredmény, mint gondatlanság és pedig, mivel B. tettében 
mint felbujtó nem részes, önálló vétség gyanánt beszámí- 
tandó-e ?

Tegyük fel a kérdést így : Bűnös-e A. a Z. házának gon
datlan gyújtogatásában ? ítészemről — úgymond Schütze — 
ezen kérdésre igenlőleg válaszolok, és tekintettel a porosz tör
vényre, alkalmazom annak 288. §-át. Egészen mindegy, hogy 
az aberratio delicti saját vagy idegen elkövetés által jött-e 
létre; ha egyszer gondatlanságból származott, a jogellenes 
eredmény okozója tartozik azért felelni.

Ezután Schütze azon kérdést veti föl. mi történik a 
szándékolt, de el nem követett bűntettel ? Itt sajátszerűvé 
válik Schütze okoskodása. A. úgymond saját házát akarta 
B.-vel fölgyujtatni. Ezen bűntett azonban nem követtetett el 
— legalább be nem végeztetett. De talán megkiséreltetett ? 
Erre azután a kísérlet subjectiv és objectiv szempontjaira való 
tekintettel kimutatja Schütze, hogy a szándékolt bűntett kísér
lete fönn nem forog. És azt mondja: az eredmény, a mire ő 
jutott az, hogy A.-t semmi más nem terheli, mint culpa. De 
hát ez — kérdezi — nem éghe kiáltó igazságtalanság és mél
tánytalanság-e ? B.-t a szándékos gyújtogatásért halálbüntetés 
éri (az akkor érvényes porosz törvény szerint), A.-t a felbujtót 
csak több hónapi fogság-büntetés terheli. Ilyennel nem lehet 
a nép jogérzetét megnyugtatni. Én, úgymond, készséggel elisme
rem, hogy a törvényhozásnak elég oka van arra, ha ily esetek
ben az előkészületi cselekményt, azaz : a nem sikerűit és a 
sikerűit de eredmény nélkül maradt felbujtást külön bünte
tendő cselekménynyé teszi és azt megfelelő büntetéssel sújtja, 
a mint ezt az 1861-diki bajor bűntetőtörvénykönyv is megtette. 
Egyáltalában — így végzi Schütze fejtegetéseit — ezen kér
désben még nem mondatott ki az utolsó szó. Hanem azzal a 
keresztülvihetetlen kísérleti elmélettel és a felbujtó bűnszer
zőségével legjobb elhallgatni ! — így Schütze.

Az ő tanának lényege tehát az, hogy a felbujtó a tettes
nek »error in objecto«-ja esetében az »aberratio delicti« szabá
lyai szerint Ítélendő meg. és ezen szabályokat ő úgy alkalmazza, 
hogy a felbujtót csupán gondatlanságért vonja felelősségre. De 
maga is megijed tanának igazságtalan következményeitől, és 
ezért végkövetkeztetése a z , hogy a felbujtót azon felbujtási 
tevékenységért, mely nem sikerűit, mint külön büntetendő 
cselekményért kellene felelősség alá vonni. Egyszerre a nem 
sikerűit felbujtás büntethetősége az, a mihez ő segélyért folya
modik. Ismét egy rés a rendszeren. A nép jogérzetére felebbez 
ezen kivételes intézkedés jogosultságának védelmére. De feledi, 
hogy a nem sikerűit felbujtás külön büntetendő cselekménye
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—- föltéve, liogy ez egyáltalában indokolható volna — nem 
lenne oly büntetéssel sújtható, mely a nép jogérzetét kielégí
tené. A  nép jogérzetét a mi elméletünk elégíti ki. Az, a mely 
a felbujtót a tettes tárgy-tévedésért ép úgy felelősségre vonja, 
mint ha a tettes csak ugyanazon személyt ölte volna meg, a 
kinek a felbujtó kivánta életét kioltani. A mi az aberratio 
delicti szabályait illeti, arra nézve is eltérő a mi véleményünk 
a Schütze véleményétől. Schütze e kérdésben úgy tesz, mint 
ha az »aberratio delicti« beszámítási törvényeire nézve teljes 
egyetértés volna, és pedig azon irányban, a minőnek ő adott 
kifejezést. Pedig ha van vitás kérdése a büntetőjognak, úgy ez 
bizonyára olyan. Tudományunk legfényesebb nevei állanak 
egymással szembe ezen kérdésben. Az egyik csoport — Wäch
te r. Henke, Ja rck e , Oersted, Pfotenhauer, Breidenbach, 
Köstlin, Ortloff, AValther. Schaper — azon tant hirdetik, hogy 
az aberratio delicti esete (A. megakarja lőni B.-t, föl is ismeri
B.-t, reá is czéloz, azonban a véletlenül ott tartózkodó C.-t 
találja el) ép úgy Ítélendő meg, mint az error in objecto esete 
(A. le akarja lőni B.-t, a feléje közeledő C.-t B.-nek véli, reá 
lő s B. helyett agyonlövi C.-t) x) azaz : azon véleményben 
vannak, hogy az okozati összefüggés folytatását, a heszámit- 
hatóság kérdését nem ingatja meg azon körülmény, ha a tettes 
Péter helyett Pált fosztja meg életétől, mert a bűntettet léte
sítő elemek ép úgy fönnforognak, ha Péter, mint ha Pál képezi 
a bűntett tárgyi elemét. »Es ist völlig indifferent — mondja 
Köstlin — ob die Handlung gerade an dem speciellen Gegen
stände realisirt wird, welchen der Thäter zunächst vor Augeu 
hatte oder an einem anderen, in Beziehung auf welchen die 
Handlung ganz dieselbe allgemeine Qualität offenbart.«

A másik csoport az okbeli kapcsolat hiányánál fogva 
csak kísérletnek s az azzal járó culpának adott helyet. A való-

') Megjegyzem, hogy az — error in objecto — tanában általános 
uralkodó felfogásnak lehet jelezni azt, mely a beszámításnál a tárgy fel
cserélését teljesen irreleváns körülménynek tekinti. Maga G-eyer, a ki az 
»aberratio delicti« eseteiben a gondatlanság és kísérlet halmazatát 
fogadja el, az »error in objecto« tárgyában így nyilatkozik : »Besteht der 
Irrthum bios in einer Verwechslung eines für die Verübung des Ver
brechens tauglichen Angriffsobjectes mit einem anderen (error in objecto, 
error in persona), so hat er keinen Einfluss auf die Strafbarkeit, wenn 
nur wirklich das verletzte Object die gleiche kriminalistische Bedeutung 
für den Thatbestand hat, wie dasjenige, mit dem es verwechselt wurde. . . 
Die herrschende Ansicht ist bezugs der Verwechselung des Gegenstan
des im Wesentlichen in der angegebenen Weise zur Einigung gekommen. 
Auch Geyb früher anderer Ansicht hat sich ihr angeschlossen, nur Böhlau 
will eigenthümlicherweise in solchen Fällen einen doppelten Dolus und 
daher Zusammentreffen von Versuch und Vollendung annehmen. (Kechts- 
lexikon, Holtzendorf II. kötet 402. lap.)



280 A FELBUJTÓ.

bau megsértett tárgyra nézve azt mondják, nem foroghat fönn 
szándékosság, hanem csak gondatlanság, a megsérteni szándé
kolt tárgyra nézve azonban kísérlet keletkezik. E csoporthoz 
tartoznak Jenull, Gesterding, Geib, Zachariä, Luden, Bauer, 
Terume, Hufnagel, Hye, Goltdammer, Bierer, Gessler, Gengier, 
Dollman , M ittermayer, B erner, Häberlin , Schütze, Bak, 
Oppenhof, Rüdorff, Schwarze, Geyer.

Részünkről nem tudunk különbséget tenni a beszámítás 
tekintetében az »error in objecto« és az »aberratio delicti« 
eseteire nézve. Ha Pált azért lövöm le mert Péternek tartom, 
vagy ba Pált akkor lövöm meg véletlenül mikor Pétert akar
tam agyonlőni : valóban a büntetés súlyára nézve egyenlő ese
tek. Fogalmilag meg tudjuk e két esetet különböztetni, de igen 
helytelennek tartjuk az ily sübtilitásokra eredményében egé
szen eltérő büntetési rendszert alapítani. Hiába mondja néze
tem szerint Geyer, bogy az uralkodó és a helyes nézet az, mely 
a gondatlanság és kisérlet haímazatát látja az aberratio delicti 
esetében. Lehet, hogy az elméletben e tan erős támogatókra 
talál — a mint tényleg talált is, de a magistratura termei
ben, mint pusztában kiáltó szó hangzik el ezen elmélet szava.J) 
És talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy maga Geyer és 
társai sem tesznek az »aberratio delicti« érdekében kifejtett 
tanuknak jó szolgálatot, midőn az ettől hajszálnyi válaszfallal 
elkülönített »error in objecto« esetében azt tanítják, hogy a 
személycsere teljesen közönyös a beszámítás tekintetében, és 
a tettes csak úgy büntetendő, mint ha ugyanazon személyen 
követte volna el a bűntettet, a melyen szándékolta. Mert az 
»error in objecto« kérdésére vonatkozó ezen helyes tanuk szava 
áthangzik az »aberratio delicti« területére is, és kihívja az össze
hasonlítás kritikáját, és ha lelkiismeretesen számot vetünk 
magunkkal : indokolt-e, igazságos-e a két esetet egészen eltérő 
minősítés és büntetési rendszer alá helyezni, erre nézve alig 
lehet igenlő válaszszal lekiismeretünket megnyugtatni. Nekem

’) A mi hétszemélyes táblánk régen oly értelemben ítélt, hogy a 
személy körüli tévedést sem minősítő, sem enyhítő körülménynek nem 
vette. (L. Csatskó a bűntetti tévedésről 1863-diki Törvényszéki csar
nok 38. sz.)

Legközelebb a kir. Curia (1880. évi október hó 12-én 5573. sz. 
alatt) előtt a következő eset fordult meg: 1879. október 19-én vádlott 
S. János erdőkerülő K. Julcsival 1*. Károly erdész cselédjével az antal- 
liázi pusztán levő erdészi lakban összeperlekedvén, vádlott ingerültségé
hen botját a nevezett cseléd felé hajította. A hot azonban nein a cselédet, 
hanem az erdésznek a cseléd háta megett a folyosón álló öt éves kis fiát 
találta oly szerencsétlenül, hogy az még az nap meghalt.

A kir. Curia halált okozott súlyos testi sértésben mondta ki bűnös
nek vádlottat, és kiemeli az indokolásban, hogy a személy-csere teljesen 
irreleváns a beszámítás szempontjából.
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úgy tetszik, hogy még azok, a kik az »error in objecto« terü
letén is culpa és kisérlet halmaz atár ól beszélnek, legalább 
következetesebbek, mint a kik erről csak az »aberratio delicti« 
területén akarnak tudni. Az egyedül helyes azonban nézetünk 
szerint azon rendszer, mely a minősítés tekintetébeu a két eset 
között különbséget nem tesz. és a beszámításra nézve az »error 
in objecto« és az »aberratio delicti« útján keletkezett tárgy
tévedést, ha a tárgy büntetőjogi jelentősége nem változik, úgy 
tekinti, mint ha tévedés egyáltalán nem történt volna.

Atvive a kérdést a részesség területére, a mi nézetünk 
szerint teljesen közönyös, ha Rose Harnischt Schliebének 
tartva lövi le, vagy akkor lövi agyon Harnischt véletlenül, 
midőn Schliebet akarta agyonlőni. Mi Rosahlt mindkét eset
ben. mint a gyilkosság felbujtóját és Roset. mint tettesét bün
tetjük. Természetesen az ellenkező tábor minősítése egészen 
más értelemben fog hangzani.

Geyer még fölhozza azt is, hogy ha a felbujtott félreérti 
a felbujtót p. A. föl akarja bujtani B.-t C. meggyilkolására, 
de ez tévesen azt hiszi, hogy D.-t kell megölnie és csakugyan 
megöli D.-t, úgy A.-ra nézve aberratio actus forog fönn, és így 
ennek csak a gondatlanságot lehetne beszámítani.

Geyer arra helyezi a súlypontot, hogy ha a felbujtó azon 
bűnös elhatározást hozta létre a felbujtottban, a melyet létre
hozni akart, és a felbujtott ezen elhatározással fogott a tett
hez : akkor az aberratio szempontja elesik és a befejezett bűntett 
a, felbujtónak és a tettesnek egyaránt beszámítandó.

Már Schütze, mint láttuk, egészen másképen fogja fel a 
kérdést, daczára, hogy az aberratio ictus átalános tanára nézve 
elvtársa Gey érnék. Schütze szerint az aberratio a felbujtóra 
nézve mindig fönforog, valahányszor a tettes error in objecto-t 
követ el. Nem ismeri tehát el a Geyer által föntebb hangsú
lyozott különbséget. És ezen tan útján jutott Schütze az emlí
tett példájában azon következtetésre, hogy a felbujtó csak 
gondatlanságért felelős. De mivel ezen eredménytől maga is 
visszaborzadt, azért követelte a nem sikerűit felbujtás bün
tethetőségének elismerését.

Látjuk tehát, hogy e két kitűnőség Geyer és Schütze, kik 
az »aberratio delicti« általános tanára — eltekintve a részes
ség kérdéseitől — egy véleményen vannak, azaz : kísérletet 
látnak a megsérteni akart, de meg nem sértett, és gondatlan
ságot a megsértett tárgyra nézve : a mint a kérdést a részesség 
területére viszik át, homlokegyenest ellenkező eredményre jutnak. 
Maga Geyer vonatkozással Schütze fentebb ismertetett nem sike  ̂
rűlt felbujtási külön büntetendő cselekményére megjegyzi . . . 
»will aber zuletzt eine Sonderbestimmung, welche die versuchte
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Anstiftung in solchen Fällen für strafbar erklärt, erschrickt 
also vor der Consequenz seiner eigenen Ansicht.«

Ragaszkodjunk csak mi azon elmélethez, mely a bűn
tettre és nem a különböző személyekre vagy dolgokra helyezi 
a súlypontot, mely nem a tettes czéljai szerint minősít és büntet, 
hanem szándékosságot keres, és ha a szándékosság megfelelő 
külcselekményben nyilvánul : akkor a beszámítás törvényeit 
egyenlően alkalmazza, Péternek hivták-e a megölt embert vagy 
Pálnak, Péteré volt-e az ellopott ló, vagy Pálé. Mind az error 
in objecto — mind az aberratio delicti esetében ragaszkod
junk azon elvhez, hogy a beszámítást a bűntett tárgyi elemének 
oly változása, mely különböző büntetőjogi jelentőséggel nem 
bir, a legkevesbbé sem ingathatja meg.

9. §. A  »személyes körülmények« tana.

Ha egy pillantást vetünk az újabb bűntetőtövvénvköny- 
vekbe, és vizsgáljuk a részességről szóló fejezeteket, igen egy
szerűeknek és világosaknak találjuk azon intézkedéseket, 
melyek a »személyes körülmények «re vonatkoznak.

Tekintsük a mi büntetőtörvényünk 74. §-át !), a német 
birodalmi bűntetőtörvénykönyv 50. §-át2), a genfi törvény 47. 
§-át3), a németalföldi büntetőtörvény 50. §-át4) : az első pilla
natra azt hiszszük, hogy e kérdés csakugyan olyan, melynek 
hátterét nem képezhetik nagy controversiák. Sőt, ha az osztrák- 
javaslatba, a belga törvénybe és a franczia »code«-ba tekin
tünk : a személyes körülményekről »expressis verbis« még 
intézkedéseket sem találunk. Az azonban, hogy a törvény vala
mely kérdésről nem intézkedik, még nem mindig jelenti azt, 
hogy a kérdés annyira természetes, hogy még intézkedésre sem 
szorul, hanem legtöbbször azt jelenti, hogy a törvény nem akar

0 74. §. »Valamely tettes vagy részes személyes tulajdonságai 
vagy körülményei, melyek az elkövetett cselekmény büntethetőségét 
megszüntetik, büntetését enyhítik, vagy súlyosbítják : a többi tettes és 
részesre nézve tekintetbe nem vehetők.

2) 50. §. : »Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach 
den persönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen desjenigen, welcher 
dieselbe begangen hat, erhöht oder vermindert, so sind diese besonderen 
Thatumstände dem Thäter oder demjenigen Theilnehmer (Mitthäter. 
Anstifter, Gehülfe) zuzurechnen, bei welchem sie vorliegen.

3) 47. §. : »L’aggravation ou l’atténuation résultant de circonstan
ces personnelles à l’un des auteurs ou des complices de l’infraction n'est 
applicable quà celui que ces circonstance; concernent.«

*) 50. §. : Die persönlichen Verhältnisse, durch welche die Straf
barkeit ausgeschlossen, vermindert oder erhöht wird, kommen bei An
wendung des Strafgesetzes nur hinsichtlich desjenigen Thäters oder 
Theilnehmers in Betracht, den sie persönlich betreffen.«
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intézkedni, mert nem akar benyúlni auctoritative a tudomány 
küzdelmeibe. De abból ismét, hogy a törvény intézkedik és az 
az első pillanatra világosnak, egyszerűnek látszik : még nem 
következik, hogy egyúttal átható is, hogy a kérdést egészében, 
kiágazásaiban és részleteiben megoldja.

Néha a törvényintézkedés egyszerű, világos, éppen azért, 
mert nem öleli fel az egész kérdést, hanem csak annak egyik 
oldalát. A másikat pedig hagyja ép oly megoldatlanul, mint azon 
büntetőtörvények, melyek ezen kérdésről egészen hallgatnak-

Megvalljuk, a magyar, német, genfi, németalföldi bűntető. 
törvények világosnak és egyszerűnek látszó intézkedéseinél a 
belga, luxemburgi, franczia törvények és az osztrák javaslat hall
gatását is többre becsüljük. Mert az, hogy valamely tettes vagy 
részes személyes tulajdonságai vagy körülményei, melyek az 
elkövetett cselekmény büntethetőségét megszüntetik, büntetését 
enyhitik vagy súlyosbítják: a többi tettes és részesre nézve 
tekintetbe nem vehetők : a beszámítás oly általános törvénye, 
melyhez kétely nem fér, — a mihez kétely fér, ez : hogy 
vannak oly személyes tulajdonságok vagy körülmények, a 
melyek a cselekmény természetét változtatják meg, és ekkor 
azután, fölmerül a kérdés : a többi részest nem terhelik-e ezen 
személyes körülmények, s ha nem, miért nem és mikor nem ?

I tt  van a megoldandó kérdés. De itt is van a controversia 
és viták gyúpontja. Megvallom, sokkal tökéletesebbnek tartom 
az olasz bűnte tőtör vényjavaslat (Mancini-féle 1877.) 75. és 
76. §§-ait *), mint a magyar, a német birodalmi büntetőtör
vény, németalföldi törvény stb. intézkedéseit, mert arra van 
szükség, hogy kimondassék. mikor van a személyes tulajdon
ságoknak és körülményeknek, melyek a cselekmény természe
tét megváltoztatják, a többi részesekre is kihatásuk. Az nem 
áll. hogy ez az »ignorantia facti« szabályaival oldható meg, 
s azért fölösleges a részességnél ezt kifejezni. Akkor volna ez 
fölösleges, ha a tiszta személyes tulajdonságok oly könnyen 
elválaszthatók volnának a büntetendő cselekményben rejlő

’) Art. 75. : »Le circonstanze, le qualità inerenti alla persona, 
permanenti o accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava 
la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendeno agli 
altri autori o complici del reato medesimo. Se la circostanze o qualità 
personale abbia servito a facilitare, la esecuzîone del reato, non sarà mai 
applicato il minimo della pena agli autori o complici die scientemente 
ne profiffa rono.

Art. 76. : »Le circonstanze materiali, che aggravano la pena di 
un recto, non nuocci ono ehe agli autori, o a coloro tra i complici, i quali 
ne lianno avuto la scienza nel manento dell’ azione o della cooperazione 
constitutiva della loro reità. Quando le circostanze materiali costituis- 
cono per sè stesse un reato, non nuoccioro ehe agli autori o compliçi del 
medesimo.«
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személyes tulajdonságoktól, melyek daczára, hogy öbjectivek- 
uek látszanak, még sem szűnnek meg személyes tulajdonságok 
lenni. De mondja meg valaki, hogy a hivatali minőség oly sze
mélyes körül mény-e, melyről például a magyar bűn tetőtörvény
könyv 74. §-a intézkedik vagy néni. oly személyes körülmény-e, 
melynek a többi részesre nézve semmi kihatása nincs ? Nem 
hiszem, hogy bárki is a hivatali minőséget elvileg oly személyes 
körülménynek tekintené, mely hivatali bűntett esetében előfor
duló részességnél csak is a hivatalnoknak volna beszámítandó. 
Ha tehát vannak személyes körülmények, melyek megváltoz
tatják az egész bűntettet, melyek, ha a részesek előtt ismere
tesek, az ő bűntettökre ésaző bűutetésökre befolyással vannak: 
akkor helyesebben cselekszik a törvény, ha ezekkel leszámol. 
A magyar törvény laconicus intézkedéséből azt lehetne követ
keztetni, hogy semmiféle személyes körülmény vagy tulajdonság, 
ha tudomással bir is arról a részes, másra, mint a kire közvetlenül 
vonatkozik, ki nem terjeszthető. Azt lehetne gondolni, hogy hiva
tali sikkasztásban, például a nem hivatalnok, részes sem lehet.

Igazságot kell szolgáltatnunk a magyar törvényjavas
latnak, mely követve az olasz javaslatot, a kérdés rendezéséhez 
erélyesebben akart nyúlni, de a képviselőház igazságügyi bizott
sága kihagyta a javaslat 78. és 74. §-át.x) Ez sem tökéletes 
megoldás, mert a kérdésben rejlő nehézségeket nem lehet két 
törvényszakaszban leküzdeni és a kételyeket eloszlatni, de 
tökéletesebb mindenesetre, mint a jelenlegi törvényszöveg, 
mely azon félreértésre adott már számos esetben okot, mintha 
minden személyes tulajdonságnak és körülménynek, mely a 
részesség területén szerepet játszik, ugyanazon sorsa volna, a 
minőt a 74. §. ír meg. Pedig hát nem így van. Vannak szemé
lyes, alanyi körülmények, melyek benrejlenek a bűntett fogal
mában. S ha ez igaz: akkor már nem igaz az, a mit a 74. §. 
mond. A vérfertőztetés bizonyos rokonsági viszonyt tételez föl. 
Tisztán személyes körülmény. Mégis az »extraneus« a vérfer- 
töztetés felbujtója lehet. A ki a közpénztár kezelőjét sikkasz
tásra birja, daczára, hogy nem hivatalnok : hivatali sikkasztás

p 73. §. : »A fentebbi szakasz (ez, a mi a törvény 74. §-ába irályi 
módositással átment) rendelete akkor is alkalmazandó, lia a személyes 
tulajdonságok vagy körülmények a cselekmény természetét változtatják 
meg, a mennyiben a többi tettes vagy részes ezen tulajdonságokról vagy 
körülményekről nem birt tudomással.«

74. §. : A bűntett vagy vétség elkövetése alatt vagy után egy vagy 
több tettesre vagy bűnsegédre nézve felmerülő, s nem ezek személyes 
tulajdonságaira vonatkozó körülmények, melyek a cselekmény természe
tét, vagy pedig büntetését súlyosítják, lia nem voltak előreláthatok, nem 
számíthatók be azoknak, a kik e körülményekről a cselekmény elköve
tése előtt, illetőleg annak elkövetése alatt, tudomással nem birtak.
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felbujtója lesz. Pedig ezek személyes körülmények, és pedig 
olyanok, melyek benrejlenek a bűntett fogalmában. És ugyan
ezen személyes körülmények olyanokká is átváltozhatnak, a 
minőkről a 74. §. rendelkezik ; illetve átváltozhatnak olyanokká, 
melyek a többi részesre ki nem hatnak. Ha valaki nem tudja, hogy 
a sikkasztásra felbujtott egyén köztisztviselő, ha nem tudja a ro
konsági fokot a vérfertőztetésnél : úgy a személyes körülmények 
tisztán annak számítandók be, a kit a személyes körülmény és 
tulajdonság közvetlenül illet — tehát a többi részesnek nem. 
De ezen esetben nincs szükség a 74. §. intézkedésére, mert az 
»ignorantia facti« elvénél fogva eo ipso nem lehet a tettet a 
különös személyes tulajdonságokról és körülményekről tudo
mással nem biró részesnek beszámítani. A 74. §-ban foglalt 
intézkedésre tehát, és pedig akkor, midőn létjogosultságát 
kellene igazolnia, midőn a bűntettben rejlő alanyi körülmény 
tisztán személyessé lesz, nincs szükség, de ez a kisebbik hiba ; a 
nagyobbik az, a mennyiben azt fejezi ki, mint ha a személyes 
köiülmények soha sem rejlenének a bűntettben, azaz : soha 
sem lenne kihatásuk a többi részesre is. Elismerjük, hogy nem 
ezt akarja kifejezni. Elismerjük, hogy nem akarja a bűntettben 
rejlő alanyi körülményeket érteni a »személyes körülmények« 
alatt. Csakhogy mégis ezt fejezi ki, és addig, a mig a személyes 
körülményeknek ellentétéül állították fel azon körülményeket, 
melyek a bűntett természetét megváltoztatják és valamennyi 
részesre kihatással vannak: talán a 74. §. is kiállotta volna 
a kritikát ; de ma, midőn bizonyos, hogy a személyes körülmé
nyeknek is ily objectiv jellegük lehet, midőn a magyar bűnte- 
tőtörvényjavaslat indokolása is igen helyesen elismeri, hogy 
»az alanyi viszonyok is lehetnek tehát olyanok, melyek benrej
lenek a bűntett fogalmában »et se communiquent à tous 
ceux, qui ont participé au crime« : akkor az egész 74. §. bizony 
nem sokat mond, sőt tévedésbe ejthet, mert a személyes körül
ményeket átalában úgy tünteti föl, mint a melyeknek soha 
sincs kihatásuk a többi részesekre. Ezért mondtuk föntebb, 
hogy az osztrák javaslat és belga törvény hallgatásában több 
ékesszólás van, mint a mi törvényünk félig elnémitott beszéd
jében. Ha a 74. §-t úgy, a mint az ma van törvénykönyvünkbe 
iktatva, szükségesnek találták, akkor kár, hogy a javaslat 73. 
és 74. §§-ait kihagyták. így együtt jelentettek volna valamit. 
A mint csakugyan jelentenek is az olasz javaslatban. Meg
csonkítva azonban nem mondanak olyant, a minek kimondását, 
tekintettel a beszámítás átalános törvényeire, szükség igazolná.

Egyébiránt a kérdés részleteiben és elágazásaiban való
ban oly természetű is, hogy a törvényhozás expressis verbis 
alig oldhatja meg azt kielégitőleg. Mindig a tudomány és a
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gyakorlat lesz az. honnan e kérdések részleteit megvilágítani 
lehet. Az olasz javaslat mélyebben benyúlt magában a törvény- 
szövegben a kérdésbe, és mégis czélszerűnek találta azt, hosz- 
szan és behatóan indokolni. Czélszerűnek találta az irodalomra 
hívni fel a törvényhozás figyelmét. Az olasz javaslat indokolá
sában utalás történik egyrészről Cremaui (De jure criminali). 
Carnot (Instr. crini.), Boitard (Le cons.), Legraverand (Traité 
de législation criminelle), Chauveau et Hélie (Théorie etc.). 
Hoorebeche (De la complicité), Pacëcho (Estudios de derecho 
penal), Roberti (Corso di diritto penale), Armelini (Questioni 
di diritto penale), Haus (Principes généraux etc.), Tolonei 
(Diritto e procedura penale), Puccioni (Il Cod. pen. Tose. Illu
strato), másrészről Jousse (Traité de la justice criminelle), 
Ranter (Traité du droit crim.), Bertauld (Le cons.), Bourgig- 
non (Instr. crim.), Carmignani (Elementa), Blanche (Etudes 
prat. sur le Code pén.), Ortolan (Elements du droit pénal), 
Giuliani (Instituzioni di diritto criminale), Trebutien (Cours 
élémentaire de dr. crim.), Carrara (Programma; Grado nella 
forza fisica de del delitto), Paoli (Nozioni elementari), Cano
nico (Introduzione allô studio del diritto penale) műveire, 
továbbá törvényhozási és judicaturai összehasonlításokba bo
csátkozik az olasz javaslat indokolása, hogy csak lehetőleg 
tisztán domborítsa ki a tant. És mit tesznek a belga törvény 
előkészítésénél ? Szintén a legbehatóbb tárgyalásban részesül 
a kérdés. Tagadhatatlanul a mi javaslatunk indokolása is a 
helyes szempontokat domborítja ki e kérdésben, de tekin
tettel arra, hogy Magyarországban nem hivatkozhatott a tör
vényjavaslat szerzője a kérdés irodalmi feldolgozására, és 
tekintettel a fölmerülhető controversiák nagy számára : igen 
nagy kárnak tartjuk, hogy a javaslat kitűnő szerzőjének fényes 
érvelései helyett a kérdés rövid kivonatát találjuk az indoko
lásban. Talán ez az egyik oka, hogy a judicaturában gyakran 
találkozunk a 74. §. félremagyarázásával!

A kérdés elméleti tárgyalását szerfölött megneheziti 
azon körülmény, hogy a kezdetben tetszetősnek látszó alapfel
osztás nem kielégítő. Rendesen a körülmények kettős felosztá
sára találunk. Subjectiv és objectiv körülményeket szoktak 
megkülönböztetni. Amazok alatt azon körülményeket értik, a 
melyeknek csak bizonyos meghatározott személy büntethetősé
gére van kihatásuk, és mások büntethetőségét éppen nem érintik.

Emezek alatt ismét azon körülményeket értik, melyek 
a bűntettet lényegileg más bűntetté alakítják, következőleg 
kihatással bírnak mindazok büntethetőségére, a. kik tudva ezen 
bűntett létrehozására közreműködnek.
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Eddig ez egyszerű és világos volna.-De ha az egyes rész
leteket vizsgáljuk, és keressük a határvonalat a subjectiv és 
objectiv körülmények között, az egyes esetekben : akkor látjuk, 
hogy az. egyszerűnek és világosnak látszó tan mennyi nehézsé
get rejt magában. Mielőtt igénytelen álláspontunkat präcisi- 
róznók : vizsgáljuk mindenekelőtt, hogy a büntetőjog aristar- 
chusai miképen bántak el e kérdéssel ?

I.

Kezdjük a francziákon.
Chauveau és Hélie megkülönböztetik a bűntettben rejlő 

súlyositó körülményeket ; és azokat, a melyek a tettesek 
egyikének személyében lelik forrásukat. (Circonstances aggra
vantes sont intrinsèques on extrinsèques au crime.) Amazok 
tulajdonképen a bűntett tényálladékának egy részét képezik.

Az 1791-diki büntetőtörvény uralma idején a judicatura 
csak akkor bűntette a részeseket, ha tudomással bírtak a bűn
tettben rejlő sxilyositó körülményekről. így a gyilkosság része
sét csak akkor büntették halállal, ha az előre eltökélés ellené
ben is különösen igazoltatott. Az 1810-diki code alatt már 
nem követték ezen gyakorlatot. A semmitőszék a code kihirde
tése óta állandóan úgy ítélt, hogy a részesek épp oly büntetéssel 
sujtandók, mint a tettesek, és pedig akkor is, ha az utóbbiak 
nem vettek részt a bűntett súlyositó körülményeiben, sőt ha 
arról tudomásuk sem volt. Az ily határozatokat többnyire azzal 
indokolták, hogy az 59. §. általános és a részességre vonatkozó 
alkalmazása nem tétetik attól függővé, hogy a főcselekmény 
súlyositó körülményeiben is részt vegyen a részes.

Továbbá hivatkoztak a 63. §-rá,mely meghatározza, mikor 
szabad a büntetést módosítani. Az pedig itt nincs fölsorolva, 
midőn a részes a súlyositó körülményekről nem bir tudomással.

A büntetőjogászok közöl többen megtámadták e gyakor
latot és hivatkoztak a 60. §.-ra, mely meghatározza, hogy 
részesek csak azok, a kik tudva (avec connaissance) segítették 
a cselekmény tettesét. »Vájjon — kérdi Molénes — tudomás
sal bir-e a részes a cselekményről, midőn mit sem tud a leg
súlyosabb körülményekről. Vájjon tudva vesz-e a részes vala
mely bűntettben részt, midőn a legszilárdabbúl meg van arról 
győződve, hogy vétséget segít elő?« A részesség területén, de 
egyáltalában minden büntetendő cselekménynél nem a cselek
mény anyaga, hanem erkölcsi eleme a fő. Végre is bizonyos, 
hogy a tudomás hiánya minden bűnösség alól fölment. Ha 
valaki őrt áll, míg más lopást követ el, de nem bir arról tudo
mással, hogy az illető lop : úgy a lopás be nem számítható az
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őrt-állónak. Észszerűnek látszik, hogy a súlyosító körülmények 
részletes nem tudása enyhítse a részes büntethetőségét.

Mindezt helyeselnők — mondják szerzőink — de a tör
vény világosan mondja : »Les complices seront punis de la 
même peine que les auteurs.« Azon megjegyzésre pedig, hogy 
a részeseknek »avec connaissance« kell közreműködni, azt 
mondják, hogy ez csak azt jelenti, hogy a cselekmény termé
szetét és czélját kell ismerniök, de vájjon kivánja-e a törvény 
azt, hogy a bűntett minden körülményéről tájékozva kell len
niük? Nem. A törvény szövege nem enged ily különböztetést. 
A törvény szellemének az í'elel meg, ha a részesek a súlyosító 
körülményekért is felelősségre vonatnak. »Quand la peine 
mondja Target — serait portée à la plus grande rigueur par 
l'effet des circonstances aggravantes, il parait juste (pie cet 
accroissement de sévérité frappe tous'ceux qui ayant préparé, 
aidé ou favorisé le crime se sont soumis à toutes les chances 
des événements et ont consenti à toutes les suites du crime.«

A kérdés egészen különböző, ha a súlyosbítás oly körül
ményben leli forrását, mely nem a tettben rejlik, hanem tisztán 
külső (extrinsèque au fait), a minő például a tettesnek atyai, 
fiúi. gyámi, szolgálati vagy közhivatalnoki jellege.

A semmitőszék, valamint az előbbi, úgy az utóbbi eset
ben is egyenlő szabályt követett, és pedig azt, hogy a részesek 
személyes tulajdonságából következő büntetés-szigorítás vala
mennyi részesre kiterjed, úgy hogy például a szolgálatban levő
nek a szolgálatadónál elkövetett lopásáért a részesek is a 
hűtlen szolga büntetésével sujtattak, a közokirathamisitás 
részesei csak úgy bűntettettek, mint a mely büntetést a törvény 
a közhivatalnok ellen rendelt alkalmazni, továbbá azon fiúnak 
részesei, a ki atyagyilkosságot követett el, az atyagyilkosság 
büntetésével sujtattak.

Valóban kérlelhetetlen és túlszigorú judicatura, mely 
csak is a törvény szövege által igazolható. De vájjon nem fér
het-e kétely a törvény szövegéhez ? Ha többen követnek el 
büntetendő cselekményt, és valamennyien egyenlően vesznek 
abban részt, a bűnösök társ-tettesek és nem részesek. Vájjon 
ezen esetben az egyiknek személyes jellegéből származó súlyo
sító körülmény kiterjed-e a többire is ? Az 59-dik szakasz nem 
vonatkozik a bűnszerzőkre, hanem a részesekre, a bűnszerzők
höz való viszonyukra tekintettel. Csak nem akarják a szerző
társakat részeseknek (segédeknek) tekinteni?

És ha nincs indokolva, hogy az egyik bűnszerzőre vonat
kozó súlyosbító körülmény kiterjedjen a másikra : akkor mivel 
lehet indokolni, hogy a részesekre kihatással bírjon az egyik 
bűnszerzőre vonatkozó súlyosbító ok ? Az 59-dik szakasz csak



A FELBUJTÓ. 289

annyit mond. hogy a részesek azon büntetéssel büntetendők, 
melyet a törvény az elkövetett bűntettre ró, azaz : úgy bünte
tendők, mint a bűnszerzők. Következőleg a tettben rejlő körül
mények (les circonstances inhérentes au fait), melyek a bűntett 
jellegét súlyosbítják, kiterjednek a részesekre még akkor is, 
ba azokról tudomással nem birtak, mert részvételük miatt úgy 
tekintendők, mint bűnszerzők. De azon körülményekért, melyek 
nem tartoznak a tetthez, és a melyek nem súlyosbítanák az ő 
bűntettüket, még ba bűnszerzők lennének is, miképen lehetne 
őket felelősségre vonni ? Hisz ezen körülmények nem képezik 
a bűntett alkatelemét, tisztán a személyes jellegtől származnak, 
miért is az azokból származó súlyosbítás nincs kihatással a 
többire.

Meg kell jegyezni, hogy a kormány képviselői, midőn az 
indító okokat kifejtették, nem beszéltek másról, mint azon 
súlyosbító körülményekről, melyek a tettben rejlenek és éppen 
nem szóltak azokról, melyek a bűnszerzők személyes jellegéből 
származnak. És tényleg nem volna-e flagrans igazságtalanság 
úgy büntetni mint bűtelen cselédet, mint sikkasztó közhivatal
nokot, mint atyagyilkost azon részest, a ki nem volt bűtelen 
gazdájához, a ki nem szegte meg hivatali kötelességeit, a ki a 
természeti érzések legszentebbike ellen nem vétett. Ha a 
kötelességek nem voltak egyenlők, hogyan lehet a bűntett 
egyenlő ?

Végre is teljes lehetetlen az 59-dik §-t betüszerinti érte
lemben venni. Mert ba a bűnszerző és a részesek minden esetben 
ugyanazon büntetéssel lennének sujtandók : akkor ennek az is 
következménye volna, hogy az utóbbiakra azon enyhitő körül
mények is kiterjednének, melyek a bűnszerző minőségéhez van
nak kötve, csak úgy a mint a súlyosító körülmények. Ha tehát 
a tettes 16 éven alul van, vájjon a korbiány miatt reá alkal
mazandó enyhébb büntetés valamennyi részesre kitérjesztes- 
sék-e ? A semmítőszék soha sem ítélt így, hanem igen helyesen 
a részesekre a bűntett rendes büntetését alkalmazta. És ebből 
következik, hogy az 59. §. következő szavainak »la mérne 
peine que les auteurs« a semmítőszék azon értelmet tulaj
donítja : »la même peine que s’ ils en étaient les auteurs«. A 
részeseknek tehát sem előnyökre sem hátrányukra nem válba- 
tik a tettes személyes tulajdonságát képező körülmény, a tör
vény úgy tekintheti őket, mint bűnszerzőket, de ezentúl nem 
mehet és nem büntetheti őket oly minőség alapján, melylyel 
nem birnak.

Azt elismerte a semmítőszék. hogy a visszaesés egészen 
személyes körülmény, melyet sem a segédeknek, sem a bűn- 
szerző-társaknak beszámítani nem lehet. Valóban képtelenség

A biinkisérlet és a bcvégzett. bűncselekmény. 19
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volna, hogy azon súlyosbítás, mely okát az elítélt megromlott 
szokásaiban leli, kiterjesztessék oly részesekre, a kiknél semmi 
sem szól ily szokások létezése mellett. De vájjon ugyanazon 
logikai okoskodásnak kevesebb súlya van-e a gyám, a közhi
vatalnok. az atya és anya viszonyában? Be lehet-e a részesek
nek számítani azon nagy megátalkodottságot, melyet azok 
tanúsítanak, kik legszentebb kötelességeiket szegik meg ?

Chauveau és Hélie véleménye tehát az, hogy a semmítő- 
szék az 59-dik czikk valódi szellemén túltette magát, mert az 
nem akart egyebet kimondani, mint azt, hogy a részeseket úgy 
kell büntetni, mint ha ők magok lettek volna a tettesek.

Egyébiránt azt elismerte a judicatura, bogy míg a tettes
ben rejlő súlyosító körülményen alapuló büntetés-szigorítás 
kiterjed a részesekre : addig a részesek ily körülményei nincse
nek kihatással a bűnszerzőre. A bűnszerző által kiérdemelt 
büntetést kell a részesnek szenvedni, még akkor is, ha a részes 
oly minőséggel bir, mely, ha tettes volna, a büntetés súlyosbí
tását vonná maga után, p. ha közbivatalnok. ha szolgálati 
viszonyban áll, ha az áldozat gyermeke. Úgy látszik, hogy itt 
ismét nagyon ragaszkodott a judicatura a törvény szövegéhez, 
és félreismerte annak intentióját. A törvény nem akarta a 
büntetés absolut egyenlőségét. Ezen egyenlőség igazságtalan 
volna, nemcsak azért, mert a részes büntetése szigoríttatnék a 
bűnszerzőt terhelő személyes körülmények által, de azért is, 
mert enyhíttetnék a büntetés az által, hogy tekinteten kivűl 
maradna oly minőség, mely a viszonylagos büntethetőséget 
fokozza. A törvény egy categoriába helyezte a részeseket a 
tettesekkel, de nem kivánta azt, hogy tekinteten kivül kell 
hagyni mindazon körülményeket, melyek a különleges helyzet 
következményei.

A franczia semmítőszék többször ítélt úgy, hogy azon 
esetre, ha a tettesnek közjegyzői, közhivatalnoki jellege volt 
oka a súlyosbításnak, és a tettes, fölmentetett : akkor a részesek 
csak a rendes büntetéssel sujtattak. Nincs kifogása Chauveau 
és Hélie-nek ezen határozat ellen, de megjegyzik, hogy az ily 
értelmű határozatok nincsenek összhangban a semmitőszék 
azon rendszerével, mely szerint a részeseket mindig úgy bün
tették mint a bűnszerzőket.

Eddig Chauveau és Hélie.
A franczia code magyarázatának korlátái közé szorítják 

elméleti fejtegetésüket és talán ez az oka, hogy nem elég átható 
az. Kétségen kivül ők is az objectiv és subjectiv alapon külön
böztetnek. »Circonstances aggravantes intrinsèques« és a 
»circonstances aggravantes extrinsèques« az ő terminológiájuk. 
A lényeg azonban az, benn rejlik-e a körülmény a bűntett-
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ben vagy nem? Az előbbi esetben kiterjesztik a részesek fele
lősségét, az utóbbi esetben csak azokra szorítják, a kiket köz
vetlenül illet.

A rra a kérdésre azonban, bogy mik képezik tulajdonké
pen a »circonstance intrinsèque«-et és »extrinsèque«-t — 
átható világos szabályt nem találunk, hanem találunk néhány 
példát, melyek azonban legkevesbbé sem elégítenek ki. Például : 
»circonstance extrinsèque «-nek van nevezve a közhivatali 
minőség, pedig a hivatali bűntett alkotó tényezője a hivatali 
minőség »elle fait partie du crime lu même«. Vagy ha a hiva
tali minőség nem rejlik a bűntettben : akkor hát hol vannak, 
melyek azon benső körülmények, melyek a bűntettben rejlenek ? 
Sohasem birnak azok a személyesség látszatával ?

Tiszta objectiv természettiek-e azok ? Mind erre hiába 
keresünk választ Chauveau és Hélie fejtegetésében. Pedig éppen 
az a kérdés; mi képezi lényegét, criterionját azon körülmé
nyeknek. melyek tisztán személyesek, és mi azoknak, a melyek 
személyesek ugyan, de mégis kihatással birnak minden ré
szesre? És éppen ezen a ponton volna szükségünk felvilágosí
tásra. I tt  volna szükség oly elméleti szabályra, mely demar- 
cationalis vonalat vonna a kérdéses körülmények között;

Az »intrinsèque« és »extrinsèque« fogalom maga is 
magyarázatra szőrűi, de nem magyaráz, mely tulajdonképen 
feladatát képezi. Az »extrinsèque« körülmények is lehetnek 
olyanok, melyek a cselekmény objectiv bűnösségét megváltoz
tatják, vagy súlyosbítják. És ime itt van az ok, a miért a fel
osztás nem átható és nem szabatos.

B oitardx) szintén figyelemre méltó följegyzéseket tesz 
a nélkül, hogy a kérdést teljesen megoldaná.

Boitardra különös súlyt helyezett a belga törvényjavas
lat is, és a mi törvényjavaslatunk indokaiban is van egy rész 
abból idézve. Azon rész, melyben Boitard a franczia semmitő- 
széknek föntebb bővebben ismertetett joggyakorlata, illetve a 
franczia törvény ellen intéz támadást. Kárhoztatja Boitard 
azon elv követését, mely szerint magában azon tény, hogy 
a részes tudva elősegítette a bűnös cselekmény elkövetését, 
elegendő arra, hogy mindazon súlyosbító körülmények, mind
azon következmények terheljék őt is, mint azt, a kit segített.

Kiegészítjük a törvényjavaslatunk indokaiban foglalt 
töredékes idézetet : »Ha szükség — úgy mond — hogy tudo
mással birjon a részes, akkor megvallom, nem értem, hogy e 
tudat, mely feltétlenül szükséges azon tényekre nézve, melyek 
a cselekményt büntetendővé minősitik, nem volna éppen oly

]) Le cons de droit criminel etc. 168. 169. 170. 171. lapokon.
19*
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mérvben szükséges azon körülményekre vonatkozólag, melyek 
a bűnösséget s a büntetést súlyosbítják. Mindenki elfogadja, és 
a törvény sem tesz e tekintetben kivételt, bogy az, a ki őrt áll, 
és azt hiszi, bogy nem a büntető törvényekbe ütköző cselek
ményt segít elő, hanem például egy légyott-ra ügyel fel, nem 
büntethető, ha az illető az alatt lopást követ el. Miért kellene 
ennek másképen lenni, ha oly tettet kivánt elősegíteni, mely 
vétséget képez, és az tudtán kiviil a bűntett jellegét öltötte föl ?

Ha igaz volna az, hogy a törvény a tudomást csak úgy 
értette : elég, ha valaki tudomással bir az eredeti, kezdetleges 
tettről, és ezzel már minden mellékkörülményért való felelős
ség magától értetődik : akkor az, a ki botot kölcsönöz azon 
tudatban, hogy verésre lesz felhasználva, gyilkosságért volna 
büntetendő, ha a hot gyilkosság eszközéül használtatott?

Boitard tehát a bűntettben rejlő körülményekért felelőssé 
teszi a részeseket, föltéve, hogy arról tudomással bírtak, és 
azután így folytatja :

Vannak esetek a jogban, melyekben a bizonyos bűntet
tekre szabott büntetés nem azon körülmények következtében 
súlyosbodik, melyek a bűntettel kapcsolatosak, hanem a bűn
tett tettesében, személyiségében rejlő körülmények folytán. Azt 
már mondtuk, hogy a bűntett vagy vétségben rejlő súlyosító 
körülmények kihatással vannak a részesekre is , ha azokról 
tudomással bírnak, sőt a franczia törvény szerint még akkor 
is, ha azokról tudomással nem bírtak.

De különbség van ezen súlyosító körülmények, mint 
betörés, hamis kulcsok és más eszközök használata a lopásnál, 
és azon súlyosító körülmények között, melyek épen nem tar
toznak á bűntett elkövetéséhez, hanem csak a bűntettet elkö
vető személyhez tapadnak.

Boitard példákat hoz fel. Először hivatkozva a régi code 
13-dik czikkére és a 302. §-ra fölveti a kérdést, hogy a szülő
gyilkosság esetében a részest is éri-e a kézcsonkítás büntetése 
— de ezzel mint elavult kérdéssel röviden foglalkozik és áttér 
a »Code pénal« 145. 146. 147. §§-aira, melyek a közokiratok 
meghamisításáról intézkednek. A 145. 146. §§-ok a közhiva
talnok, a 147. §. a nem hivatalnok által elkövetett hamisításról 
intézkednek. I t t  mindkét tett ugyanazonos, akár magános akár 
közhivatalnok kövesse el azt ; a tény mindig hamisítást képez. 
A büntetésre nézve azonban óriási különbség van. Már most 
az a kérdés, hogy a közhivatalnok által elkövetett hamisítás 
büntetésével sujtassanak-e a részesek is, a kik nem közhiva
talnokok ?

Továbbá hivatkozik a code 317. §-ára, mely magzatel
hajtás büntetéséről szól, és figyelmeztet azon különbségre, mely
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a büntetés tekintetében fönforog, ha orvos, sebész stb. követi 
el a magzatelhajtást, vagy ha azt ily különös szakértelemmel 
nem biró egyén hajtja végre, és fölteszi a kérdést, bogy ha a 
szakértők által elkövetett magzatelhajtásnak nem szakértő a 
részese, vájjon ez is fegykáz büntetéssel sujtandó-e ?

Végre hivatkozik a code 332. és 333-dik §§-aira, melyek 
az erőszakos nemi közösülésről intézkednek. Az előbbi szakasz 
időleges fegyházbüntetést sőt ennek maximumát is rendeli, az 
utóbbi szakaszban pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésről 
van szó.

A kérdés az, hogy a részesek, a kik a 333. §-ban felső
seit minőséggel nem bírnak, azon büntetéssel sujtassanak-e 
melylyel ezek, ha ily erőszakos nemi közösülést mozdítot
tak elő ?

Nagyon fontos kérdések, melyekre — azt mondja Boitard 
— nagyon ingadozó a indicatura, sőt oly elveket is követ, 
melyeket nem lehet helyeselni.

A szülő-gyilkosság kérdésében a semmitőszék úgy hatá
rozott, hogy az 59. §. értelmében a régi 13-dik §. uralma ide
jén a részesen is végre kellett hajtani a kézcsonkítást.

A 332. és 333. §§. eseteiben kimondta a semmitőszék, 
hogy a 333. §-ban felsorolt minőséggel biró személyek által 
elkövetett vagy megkisérlett erőszakos nemi közösülés részesei 
a 333. §-ban meghatározott büntetéssel sujtatnak akkor is, ha 
ők ily minőséggel nem bírnak.

A 142. 146. 147. szakaszok eseteiben két-káromszor 
változott a indicatura. Egyszer kimondták, hogy az egyszerű 
magános, ha közhivatalnok által közokiraton elkövetett hami
sításban részes, életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtandó, 
de négy vagy öt későbbi határozat van, melyekben csak a 
147. §. alkalmaztatott, azaz : időleges fegyházbüntetés. Azután 
ismét számos határozat hozatott, melyek hivatkozva az 59-dik 
czikkre, a részest azon büntetéssel sújtották, melyet a tettes 
legtisztább személyes körülményei vontak magok után.

Az egyedüli érv a mit ezen szigorú Ítéletek mellett 
felhoznak az, hogy az 59. §. rendeli, hogy a részesek úgy 
bűntettessenek, mint a tettesek. Boitard körülbelül ugyanazon 
érveléssel, a mit Chauveau és Hélie-nél találtunk, igyekszik 
kimutatni, hogy az 59-dik §-ból nem következik az, hogy a 
tettes tiszta személyes súlyosító körülményei kihatással legye
nek a többi részesekre. Az 59. §. csak azt mondja ki, hogy a 
részesek úgy tekintendők mint a tettesek. Már pedig a 13, 
147, 317, és 333. §§-ok eseteiben nem úgy tekintetnek a része
sek. mint tettesek, hanem még szigorúbban bűntettetnek, mert 
ha ők követték volna el a gyilkosságot, miután nem atyjokat
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ölték meg, nem lennének büntethetők atyagyilkosságért, ha 
ők magok követték volna el a hamisítást, minthogy ők nem 
közhivatalnokok, nem lennének mással, mint időleges fegyház
büntetéssel büntetendők és így tovább. Már most mivel lehet azt 
indokolni, hogy az, a ki nem maga hajtotta végre a bűntettet, 
hanem csak mást fölbátorított, segített, annak tettét előmoz
dította, szigorúbban bűntettessék, mint az, a ki kezét tette az 
áldozatra, és különösen, ha meggondoljuk, hogy ezen szigorítás 
egy teljesen idegen személyes körülmény következménye ? 
Ilyent nem akarhatott a franczia törvényhozás !

Ezután Boitard áttér annak tárgyalására, hogy a tettes 
személyes enyhítő körülményei kihatással birhatuak-e a része
sekre, és megjegyzi, ha már a súlyosítókra nézve ezt tanítják : 
úgy a következetesség — bár helytelen volna — mégis azt paran
csolná , hogy ugyanazon tant alkalmazzák az enyhítő körül
ményekre is. Ámde ezt nem teszi a franczia gyakorlat, egyéb
iránt a mint nem lehet a személyes súlyosító körülményeknek, 
úgy nem lehet az enyhítőknek sem kihatásuk a többi része
sekre.

De az említetteknél vannak még személyesebb mégegyé- 
niebb körülmények. A 66. és 67. §§-ok eseteiben, ha a vádlott 
16-éven alul van, a büntetés nagyon enyhíttetik. Már most 
szabad lenne-e az 59. §-ra való hivatkozással a részeseket, a 
kikre esetleg a legszigorúbb büntetést rendeli a törvény, néhány 
hónapi fogházbüntetéssel sújtani ? Szabad volna-e úgy okos
kodni, hogy, mivel az 59. §. szerint a tettesre szabott büntetés 
alkalmazandó a részesekre is, ennélfogva a kor-hiány miatt a 
tettesnek nyújtott kedvezmény a részesekre is kiterjedjen? 
Természetesen a törvény 68. §-a ily értelmezést meg nem 
enged, mert a tiszta személyes körülménynek ily kihatás nem 
tulajdonítható.

Boitard még egy erős érvvel ront a franczia indicatura 
egyetlen érvére, az 59. §-ra. A rokonsági fok — úgymond — 
a személyiség ellen elkövetett bűntetteknél súlyosító körül
ményt képez, mig a tulajdon ellen elkövetett bűntetteknél 
enyhítő sőt mentő körülményt is képez. A 380. §. esetében 
bizonyos rokonsági fokban levők között elkövetett sikkasztás 
esetében csak polgári kártérítésnek van helye. Már most 
lehetne-e azt mondani, hogy a részesek is élvezzék a 380. §. 
jótéteményét? Lehet-e az 59. §-ra hivatkozni, mely a tettesre 
rendelt büntetést kívánja alkalmazni a részesekre is? Világos, 
hogy az ily okoskodás nevetséges volna. Egyébiránt a szakasz 
utolsó szavai teljesen kizárnak minden ily következtetést.

Végűi csodálkozását fejezi ki Boitard, hogy miképen 
követhette a indicatura annyira a törvény betűjét — midőn a
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törvény szelleméből egészen más eredményre juthatott voln
......... »si les circonstances personnelles, speciales, qui entrai
nent une réduction, ou même l’impunité complète, ne profitent 
jamais au complice, pourquoi donc voudrait-on qu'il en fut 
autrement de celles qui aggravent, qui augmentent, qui dou
blent la pénalité ? J'avoue que, soit ou m’attachant à 1' esprit, 
au but de l’art 60, soit en suivant 1’ application qu' on est 
obligé de faire dans tous les cas que j ’ai indiqués, l’application 
que la loi même en fait expressément dans les art 68. et 380. §. 
il m’ est impossible de comprendre comment on s’ est attaché 
de préférence à un système, littéral au premier coup d’oeil, 
mais déraisonnable, mais inhumain quand on l’examine au 
fond et dans son véritable esprit.«

Boitard, mint látjuk, egész tanában folyton a franczia 
gyakorlat ellen küzd, mely az 59. §. szószerinti szövegezéséhez 
ragaszkodván, a tettes személyes súlyosító körülményeit is 
átvitte a részesekre. Kétségen kivűl nagy elmeéllel mutatja 
ki az 59. §. betűszerinti értelmére alapított gyakorlat gyönge 
oldalát. De elméleti része fejtegetéseinek nem emelkedik a 
kérdés magaslatára. Kern nyúl be a kérdés csomópontjába 
— hanem nagyon is általánosan követeli éppen az ellenkező 
elvek érvényesítését, mint a melyek a franczia judicaturában 
nyertek polgárjogot. Ugv látszik a közvetlen czél — elterelni 
a franczia gyakorlatot az eddig követett iránytól — elvonta őt 
attól, hogy a. személyes körülmények között mélyebbre menő 
elvi különbségeket állítson fel. O előtte csak az lebegett, hogy 
a franczia indicatura szakítson az 59. §-ra alapított érvelésével. 
Arra nem gondolt, hogy vannak olyan alanyi körülmények, 
melyek a bűntettben rejlenek s melyekért helyesen vonhatók 
felelősségre a részesek is.

Lefortnálx), kinek kézikönyve oly nagy elterjedettség- 
nek örvend Francziaországban, körülbelül ugyanazon érvelést 

.találjuk mint Chauveau és Hélie-nél, s Boitardnál. O is meg
különbözteti a bűntettben rejlő súlyosító és enyhítő körülmé
nyeket, melyek a tett büntethetőségére vonatkoznak és azokat, 
a melyek csak a tettes személyét érintik. Az első körülmények 
a bűntett alkatrészét képezik, annak minősítéséhez és jellem
zéséhez tartoznak, (la préméditation, le guet-apens, la provo
cation par coups ou violences graves en cas de meurtre) és 
ezek kihatnak valamennyi részesre. O is hivatkozik érvül az 
59. §-ra. De azon kérdésre : kell-e a részeseknek tudomással 
birniok a bűntettben rejlő súlyosító körülményekről, kijelenti, 
hogy ő daczára Moleues 2) okoskodásának, a semmitőszéki gya-

9 Cours Élémentaires de Droit criminel etc. 1877.261—263 lap.
2) De l’humanité dans les lois criminelles 547. lap.
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korlatot tartja helyesnek (Október 25. Deczember 26. 1811. 
Július 2. és 7. 1812. Augusztus 22. 1817. Szeptember 11. 1828. 
Január 8. 1835.) és hivatkozva Targetre kijelenti, hogy a 
részesek tudomása vagy nem tudomásának hiánya a kérdéses 
körülményekről teljesen közönyös.

Ez az ő álláspontja a »circonstances aggravantes ou 
atténuantes intrinsèques «-ről.

Az »extrinsèque« körülményekre nézve ugyanazt tanítja, 
a mit a nagy mesterek : Molènes, Boitard, Chauveau, Hélie, 
azaz : hogy ezen körülményeknek legyenek azok súlyosítók 
vagy enyhítők semmi befolyásuk nincs a részesekre.

Egyébiránt tévedés volna azt állítani, hogy a franczia 
jogirodalomban ezen tan teljesen el lenne fogadva. Kauter *), 
Bertauld 2), Ortolan 3), Trébutien 4), Molinier 5) azon az állás
ponton állanak, a melyet a franczia semmitőszék fejezett ki 
az 1812. Deczember hó 3-án, 1827. Szeptember hó 20-án, 1843. 
Márczius 23-án, 1854. Február hó 17-én, 1860. Június 15-én 
hozott határozataiban, azaz elismerik, hogy vannak személyes 
körülmények, melyek a részesekre is kihatással vannak.

II .

Tekintsünk most át a szomszéd Belgiumba.
Figyeljük meg, minő fogadtatásban részesültek itt a

0 »Traité du droit criminel« czimű müvében (119. sz.) annyira 
vitte szigorúságát, hogy azt tanította , hogy a részes még akkor is 
osztozik a tettes személyes tulajdonságából folyó felelősségben, ha e 
tulajdonságot nem ismerte. Ranter ezen tanára jegyezte meg Carrara : 
»Oly állítás, melyről nem hinné az ember, hogy korunkban közzétett 
könyvben olvasható, ha Jousse és Vouglaus, Beccai'ia e nagy ellenségé
nek hagyományai az ilyesmit meg nem magyarázzák.

2) »Dernière leçon« 437. lap megjegyzi, hogy az elmélet általában 
a szelídebb, t. i. a megoszthatlanság tanát követi, a gyakorlati jogtudo
mány (törvényhozás, judicatura) a szigorúbb vélemény mellett van. O az 
utóbbihoz csatlakozik.

3) »Eléments du droit pénal« n. 1284. elismeri, hogy az elméleti 
irók ez idő szerint a. meg nem osztás mellett nyilatkoznak többnyire, 
de ő elvileg a megoszthatóság mellett nyilatkozik, ha a minőség befo
lyással volt a tett és nem csak a személy bűnösségére.

4) Trébutien ingadozik a megoszthatóság és megoszthatlanság• 
között — de »Cours élémentaire du droit criminel« czimű művében 200- 
lap — azzal nyugtatja meg magát, hogy az esküdtszék enyhítő körüli 
ményt mondana ki azon szülőgyilkosságban való részes mellett, a k_ 
nem a fiú volt. — Erre jegyezte meg Carrara, hogy »így az enyhítő kö 
rülmények rendszere, mely a gyakorlati igazságszolgáltatást megfosztja 
határozott jellegétől, a tudományos elvek tekintetében közönyre vezet s 
a bíróra bízza, hogy intézkedjék törvényhozó gyanánt.

5) A »Revue Critique« 13. kötetében 86. lapon 113'ilatkozik Moli
nier e kérdésben, és pedig mind a szülőgyilkos, mind a közokmányt 
hamisító jegyző részese tekintetében a büntetés parificatióját védi.
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frauczia tanok. A belga törvényjavaslat előkészítése a legkime- 
rítőbb tájékoztatást nyújtja. Ä belga bizottsági jelentés véde
lembe veszi a franczia semmitőszéki gyakorlatot a bűntettben 
rejlő körülmények tekintetében. Czáfolja Boitard-ot és szemére 
veti, bogy az általa felhozott példák, midőn a tolvaj gyilkos
ságot követ el, midőn valaki másnak botot kölcsönöz, és ez 
azzal mást megfoszt életétől, helytelenül felhozott példák, mert 
a gyilkosság és emberölés a testi bántalmazásnak vagy a lopás
nak nem egyszerűen súlyosító körülményei, hanem egészen 
különböző bűntettek, melyeknek lényege az ölési szándék, mely 
egészen távol állott a részesektől a felhozott példákban.

A súlyosító körülmények két-félék, majd személyes 
körülményekből származnak, majd benrejlenek a bűntettben. 
Bővebben alább lesz ezekről szó. Most először azt kell vizsgálni, 
hogy a társ-tetteseknek egyenlő tudomásuknak kell-e lenni 
azon súlyosító körülményekről, melyek a bűntettet követték ?

A személyes körülmények a személyhez fűződnek és nem 
hatnak ki a társ-tettesekre még akkor sem, ha ezen körülmé
nyekről tudomással bírtak is. Sem a jelenlegi belga törvény- 
hozás sem az 1810-diki code pénal nem ismerte azt el, hogy 
az egyik társtettes személyes körülményei kihatással legyenek 
a másikra. Es a mint nincs ez kihatással a társtettesre : ép 
úgy nincs annak befolyása a többi részesekre sem. Ha például 
köztisztviselő közokiratot hamisított meg több nem hivatalnok 
hozzájárulásával, azon súlyosbítás, mi a köztisztviselői minő
ségből származik, mint személyes természetű sem a közhivatal
nok társtetteseit sem részeseit nem terheli, és pedig az nem tesz 
különbséget, tudták vagy nem tudták a közhivatalnoki jelleget.

Ellenben azon súlyosító körülmények, melyek a tettben 
rejlenek, minők a lopásnál előfordulnak, kihatnak mindazokra, 
a kik akár egyenlő akár egyenlőtlen részt vettek a bűntettben, 
s akár bírtak azokról tudomással akár nem.

Hogy valamely cselekmény teljes büntethetősége vala
mennyi társtettesre kiterjeszthető legyen — elismerjük : ehhez 
elméletileg szükséges, hogy a cselekmény pillanatában vala
mennyi ismerje nemcsak a bűntett természetét, hanem az azt 
kisérő súlyosító körülményeket is.

De vájjon szükséges és hasznos-e, hogy a törvény ezen 
elvet szentesítse ? Mi — úgymond a bizottsági jelentés — ezt 
nem gondoljuk, és megvannak az indokok, a miért ezen véle
ményben vagyunk.

A bűntettek legnagyobb része, melyet többen követnek 
el, előre megvitatva, összevetve, elhatározva van, az idő, a 
cselekmény helye, az eszközök előre meg vannak határozva, 
a szerepek előre ki vannak osztva. Már most mit változtat a
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dolgon, ha a gonosztévők közűi egyik vagy másik valamely 
mellékes súlyósító körülményt, mely a végrehajtásnál előfor
dult, nem ismert ? Mit változtat a dolgon az, hogy a tolvajok 
közül egyik a ki a házba hehatolt, föl volt fegyverkezve stb. 
Vájjon nem egyesűltek-e közös czélra, nem vetették-e magokat 
alá a cselekmény minden esélyének ?. Nem egyeztek-e bele a 
tett minden következményébe ?

De még tovább megyünk. Ha valaki mást bűntett elkö
vetésére fölhiv, az igazságszolgáltatás felelősségre vonja azon 
súlyosító körülményekért, a melyek között a felbujtott a nélkül, 
bogy a megbízás határait túllépné, a bűntettet elkövette. Az, a 
ki mást fölbujt, hogy zárt helyen őrzött dolgot lopjon el, fele
lős, ha a felbujtott a felbujtó tudta nélkül éjjel, vagy többek 
társaságában stb. követte el a bűntettet, föltéve természetesen, 
hogy a felbujtó előre az elkövetés ezen módjaitól a felbujtotta! 
el nem tiltotta. Vagy a ki gyermekét járatlan helyre kiteszi 
és a kis gyermek meghal : mentheti-e magát azzal, hogy bűn
tettének következményeit nem ismerte ?

A társtettesek és részesek csak ritkán érvényesíthetik 
az »tévedés« kifogását, és ha mégis ily helyzet előfordulna: 
akkor a »circonstances atténuantes« kedvezményét mindig 
alkalmazhatják a bíróságok.

Ezen megjegyzésekből következik, hogy a törvény nem 
fogadhat el oly elvet, mely a valóságban csak az eseteknek 
kis számára alkalmazható, és a mely oly korlátok közé van 
szorítva, hogy valóban inkább képez kivételt, mint szabályt. 
Az ellenkező rendszer — mondja a belga bizottsági jelentés 
— az államügyészségnek kötelességévé tenné annak bebizo
nyítását, 'hogy a társ-tettesek mindenike nemcsak a cselek
mény természetét és czélját, hanem minden egyes körülményt 
is ismert : mig a rendszer szerint, melyet a bizottság fogadott 
el. a vádlottnak kell igazolni, hogy azon tényekre nézve, melyek 
a bűntettet súlyosbították, tévedésben volt — és ha ez igaz : 
úgy a bíróság enyhítheti a büntetést.

A belga bizottsági jelentésben még egy helyen találunk 
bővebb fejtegetésre, mely a súlyosító körülmények kérdésével 
foglalkozik, ott, a hol a részesek büntetéséről szól a jelentés. 
A súlyosító körülmények két faját -különböztetjük meg. A 
tárgyias vagy belső és az alanyi vagy személyes körülményeket.

Az előbbiek magának a bűntettnek képezik részét, magá
ban a bűntettben rejlenek, és következőleg kihatással vannak 
mindazokra, a kik a bűntettben résztvettek.1) És kihatással

Ú Erre nézve például felhozza a jelentés a code pénal 147, 211, 
214, 222, 223, 301, 303, 329, 332, 342, 344, 351, 377, 381 és követ
kező szakaszait.
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vannak akkor is, ha azokról tudomással nem bírtak. A körül
mények ezen faja csak úgy súlyosodik a részesekre, mint a 
bűnszerzőkre. Eredményűk az, bogy úgy az egyik, mint a másik 
büntethetőségét súlyosbítják. Elégséges, ha a társ-tettesek 
a cselekmény természetét és czélját, melyben résztvettek, isme
rik ; nem szükséges, hogy a bűntett minden körülményében 
részt vegyenek vagy azokról tájékozva legyenek. Sem a tör
vény szövege sem az indokolás nem enged meg ily különbség- 
tételt. Ha tehát többen súlyosító körülményekkel követnek el 
lopást, a bűuszerzőtársak ugyanazon büntetéssel büntetendők 
mint az, a ki az utczán őrt állott és nem tudta, hogy egyik a 
ház lakói ellen erőszakoskodást követett el. A bűnsegédekre 
szintén kihatással vannak e súlyosító körülmények és arányo
san ugyanazon büntetéssel sujtatnak, akár ismerték akár nem 
azokat. Hasonlóképen ha csoportosulás lázong, elég hogy 
kettőnél több egyén föl legyen fegyverkezve, hogy valamennyi 
mint fegyveres lázadás részese büntettessék. Nem csak a tette
sek, de a felbujtók és segédek is úgy bűntettetnek, mint a 
»fölfegyverkezés« súlyosító körülménye azt kívánja.

A tisztán személyes súlyosító körülmények nincsenek 
kihatással a többi társtettesre még akkor sem, ha arról tudo
mással bírtak, csupán csak az illetőt érintik, a kinek szemé
lyére azok vonatkoznak.a) De, ha az illető személyes kö
rülmények a tettesre vonatkoznak, úgy ezek azon részes 
büntethetőségét sem súlyosbítják, a ki nincs hasonló személyes 
körülmények között. A »la peine immédiatement intérieure«-t 
úgy kell érteni — mondja a jelentés — hogy a részes büntetésé
nek azon büntetésnél kell közvetlenül enyhébbnek lenni, mely a 
részest akkor érné, ha ő maga lett volna tettes. E magyarázat 
kizárja azon okoskodást, mint ha a segéd büntetésére nézve 
a tettes személyes súlyosító körülményei által indokolt bün
tetés képezné a mértéket. Ez nem így van. A súlyosító körül
mények, melyek a tettes személyéhez tapadnak, tisztán ennek 
számítandók be, és a részes büntetésénél azon szabály irányadó, 
hogy ezt azon büntetésnél kell enyhébben büntetni, mely akkor 
érné, ha a tettes ő maga volna.

Alkalmazzuk e szabályt a főesetekre.
Ha a tettes visszaesésben van : a részes azonban nincs, 

ennek büntetése nem a tettes büntetéséhez méretik, hanem 
azon büntetéshez, mely érte volna, ha ő maga lett volna tettes. 
Azaz : a visszaesésnek megfelelő büntetés a részes büntetésénél 
tekintetbe nem jöhet.

9 Erre nézve, mint példákra, hivatkozik a jelentés a »code pénal« 
145, 146, 198, 279, 281, 297, 298, 299, 302, 304, 311. 2. 317. 3, 333, 
334, §. 2. 350, 353, 386. etc.
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Az előre eltökélés a megfontolással és hidegvérrel alko
tott elhatározás kétségenkivül személyes súlyosító körülmény, 
mely nem hathat ki másokra. x) Két személy emberölést követ 
el. az egyik előre megfontoltan, a másik felhevülésben cselek
szik. Az első halálbüntetéssel sujtatik, a második a »réclusion 
extraordinaire« büntetése alá esik. De tegyük fel, hogy a része
sek egyenlőtlenül működnek közre, azaz az egyik tettes a 
másik csak segéd. A tettes p. hideg vérrel és előre megfontol
tan ölte meg az áldozatot — a segéd minden megfontolás 
nélkül segítette elő az ölést. Ha ő t. i. a segéd maga követte 
volna el az ölést a »réclusion extraordinaire« büntetésével 
sujtatnék, de mivel megfontolás nélkül csak segélyt nyújtott, 
mint részes, csak 12—16 évig terjedő »réclusion« érheti. Ha 
ellenben csak ő járt volna el megfontolva és előre eltökélés 
mellett: akkora »réclusion extraordinaire« büntetésével suj
tatnék. azaz : azon büntetéssel, mely közvetlenül enyhébb annál, 
mely akkor érte volna, ha ő maga lett volna tettes.

Ha nem-hivatalnokok a közhivatalnok által közokiraton 
elkövetett hamisításban részesek : akkor a részesek, ha magok 
követték volna el a hamisítást, oly büntetéssel sujtatná- 
nak, mely távol áll a közhivatalnoki viszonyból származó 
súlyosbítástól. Már most, ha nem tettesek, hanem csak segédek, 
úgy azon büntetésnél közvetlenül enyhébb büntetéssel sujtan- 
dók. mely őket, mint tetteseket érte volna.

Ha egy idegen akár mint társtettes, akár mint részes 
házi lopásban vesz részt, nem büntethető szigorúbban, azon 
okból, mert a főtettes személyes körülményei a büntethetőséget 
fokozzák. De ha a szolgálatban álló a gazdája kárára elköve-

’) H ivatkozik  a b izo ttság i je len tés C a rn o tra ,a k i ellenkező nézetben 
van : »La prém éditation , d it il (t. i. Carnot) n ’est pas une sim ple circon
stance aggravante  du  crim e ; elle est te llem en t in h éren te  au  crim e même 
qu ’ il ne p e u t y  avoir assassinat, q u ’ il n  ’y  a it prém éditation.« Mais 
l ’assassinat est-il au tre  chose qu ’ uu m eu rtre  commis avec prém édi
ta tio n  ? (A rt. 296. du code pénal) E t la p rém édita tion  n ’est elle pas une 
form e particu lière  , une m odification de la  volonté, qui est propre a 
l ’hom m e ?

Dalloz így nyilatkozott e kérdésben : »Je serais aussi disposé à 
penser avec Carnot que la préméditation n’est pas une simple aggravation 
du meurtre, mais bien l’élément essentiellement constitutif d’un autre 
ci’ime, du crime d’assassinat, tel qu’ il est défini par l’art 296. du code 
pénal. Mais cette doctrine est combattue par la jurisprudence ; la cour 
de cassation ne considère la préméditation que comme une simple circon
stance aggravante du meurtre.«

C’est bien dommage — mondja a bizottsági jelentés — que la 
cour de cassation ne permette pas a M. Dalloz d’être de l’avis de M. 
Carnot !
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tett lopásban részes, ezen körülmény ő ellenében a büntethető
séget súlyosbítja.

Azokat, kik az atyának segédkezet nyújtanak arra, hogy 
leányát erkölcstelen czélokra fölhasználtassa, nem terhelik 
azon súlyosító körülmények, melyek az atyára nézve fönforog- 
nak. De ha az atya csak bűnsegéd is, szigorúbb büntetéssel 
sújtandó, mint az idegen részes.

A szülő-gyilkosság nem más, mint minősített emberölés x), 
melynek büntetését a fiúi, illetve unokái viszonyból származó 
körülmény súlyosítja. Következőleg az idegen, a ki a szülő- 
gyilkosságnak társtettese volt, nem ítélhető meg azon kivételes 
szabályok szerint, melyek az emberi természetből kivetkőzött 
gyermekre vonatkoznak, ki szándékosan apja, anyja, és álta
lában fölmenői életét oltja ki. Sőt az idegen társtettes még 
hivatkozhatik a jélenlegi bűntetőtörvénykönyv 321. és 322. 
§§-aiban megbatározott körülményekre, míg a szülő-gyilkosság 
semmivel sem menthető. De ha az idegen részesülése csak 
másodrendű, azaz : csak bűnsegéd volt : akkor azon büntetés
sel sújtandó, mely közvetlenül enyhébb annál, mely akkor ter
heli, ha tettes leendett. Ez pedig a »reclusion extraordinaire« 
lenne, következőleg 12—16 évig terjedő »reclusion« lenne 
büntetése. Ellenben, ha p. a fiú atyja gyilkosságának bűnse
gédje volna, akkor a »reclusion extraordinaire« büntetésével 
sújtatnék. A belga bizottsági jelentés megtámadja a franczia 
semmítőszéket azon gyakorlata miatt, hogy azokat, a kik a 
szülőgyilkosságbau akár mint tettesek, akár mint segédek részt 
vesznek, legyenek bár idegenek, mégis ezen bűntettért vonja 
felelősségre. Más szóval : megtámadja a bizottsági jelentés a 
franczia jurisprudence-t azért, mert az említett súlyosító körül
ményt a bűntettben rejlőnek tartja. Ez — úgy mond — a 
dolog természetébe ütköző tan. »Le mandataire d’un parricide 

- mondja Rossi — ne peut être coupable que de meurtre ou 
d’assassinat, lors même qu'il savait que la victime était le père 
du mandant. Par l’acceptation d’une pareille commission, il a 
sans doute témoigné une plus grande pervérsité, mais on ne 
peut pas cependant lui imputer un parricide ; en levant son 
bras, il n’a pas eu l’obstacle moral de la paternité à vaincre«.

Ezzel áttér a belga bizottsági jelentés annak tárgyalá
sára : lehet-e azon körülményeknek, melyek a tettes helyzetét 
enyhítik, befolyása a többi részesekre ? Mert ha a segédet min
dig közvetlenül enyhébb büntetéssel kell sújtani, mint a mi a

p A Bizottság rendszere szerint a szülő-gyilkosság mindig halál
büntetéssel sújtandó, még akkor is, ha premeditatio nélkül követtetett el 
— mig különben az emberölés (premeditatio nélküli) a »reclusion extra
ordinaire« büntetésével sújtandó.
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tettest éri, akkor talán azt lehetne következtetni, hogy a segé
dek büntetése nagyban összefügg a tettes helyzetét enyhítő 
körülményekkel.

Ez azonban nem úgy van.
Ha a korhiány kifogásával él a tettes: ez nem lehet kiha

tással a részesekre, kik nincsenek ezen helyzetben. Ok azon 
büntetésnél közvetlenül enyhébb büntetéssel sújtaudók. mely 
érte volna őket, ha tettesek lettek volna.

Ha a férj tetten kapja nejét és megöli, az idegen részes 
már nem hivatkozhatik az érzemények azon viharára, mely a 
férj lelkét töltötte be, következőleg ezen körülmény nem is 
szolgálhat javára stb.

S ezzel — mintán még hivatkozik a belga bizottsági 
jelentés a chinai, bajor, oltenburgi, württembergi, siciliai. sar- 
diniai büntetőtörvényekre — a következő szavakkal zárja be 
kimerítő tárgyalásait :

»Notre commission a pensé, que la loi pouvait consacrer 
le même principe d'une manière plus simple, en disant que les 
complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement 
inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce 
crime. Telle est la disposition de l'art 92. de notre projet. 
Quant aux coauteurs, aucun article du code pénal actuel ni 
du projet de la commission ne porte qu' ils doivent tous être 
punis de la môme peine. D'ailleurs, si les circonstances per
sonnelles qui élévent ou abaissent la peine de l’auteur ne peu
vent nuire ni profiter aux complices, elles ne peuvent, par la 
même raison, profiter ni nuire aux coauteurs.«

Körülményesebben foglalkoztam a belga bizottsági jelen
téssel.- Nemcsak azért, mert a gyakorlati élet sok tanúságot 
vonhat le ebből, de főképen azért, mert igazolni akartam azon 
állításomat, mennyire szükségesnek tartották Belgiumban ezen 
kérdéssel behatóan foglalkozni. Hisz ha van kérdés, mely szak- 
gatott és bonyolult : úgy bizonyára ez az, és a gyakorlatnak 
szüksége van a kibontakozást mutató irányelvekre. A belga 
bizottsági jelentésnek becsét fokozza kétségen kívül azon körül
mény is. hogy annak szerzője Belgium legnagyold) büntetőjogi 
capacitása : Haus. Hasonlítsuk össze, a mit a belga bizottsági 
jelentés és Haus »Principes généraux etc.« czimü müvében e 
kérdésről (I. kötet 434—438. lapok) mondanak, meg fogjuk 
látni, hogy csaknem szó szerint megegyezik a szöveg egy
mással.

Haus nem mond mást elméleti tárgyalásában sem. mint 
a mit szükségesnek tartott, mint törvény-előkészítő elmondani. 
A belga törvény hátterét tehát, mint láttuk, azon elmélet ké
pezi. hogy a súlyosító körülményeknek két faja van, u. m. az
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objectiv és a subjectiv vagy személyes súlyosító körülmények. 
Az előbbiek a bűntett tényálladékának részét képezik, mintegy 
a bűntettben rejlenek és kihatással vannak mindazokra, a kik 
a bűntettben résztvettek-és kihatással vannak akkor is, ha ezen 
körülményekről a részesek tudomással sem birtak. Erre nézve 
példákul szolgálhatnak a belga törvény 146, 279, 281. 336, 
337, 349, 352, 356, 357, 360, 372. §. 2., 373. §. 2., 375. §. 2., 
376, 377, 379, 380; 397; 399—401; 403, 404. 407, 408. 
427—430, 435—438, 440, 518, 522, 531, 532, 548. §§-ai.

E szakaszokra vonatkozással mondja Haus : »ces 
sortes des circonstances pèsent donc sur les complices comme 
sur les auteurs du crime; elles ont pour effet d’élever la peine 
des uns et des autres.«

E körülmények azok, melyeket Chauveau-Hélie, Boi
tard a »circonstances intrinsèques« nevével illet. Haus és az 
említett franczia jogászok között az a különbség, hogy az 
utóbbiak szemben a franczia semmitőszéki gyakorlattal a része
sek tudomását követelték ahhoz, hogy a súlyosító körülmények 
reájok kihatással legyenek. A belga törvény és Haus védik a 
franczia semmitőszéki gyakorlatot »il suffit — mondja Haus 
— que les codélinquants aient connu la nature et le but de 

l'action à laquelle ils ont participé ; ils ne faut pas qu’ ils 
aient pris part à tous les faits accessoires du crime, ou qu’ ils 
aient été informés de ces faits, pour en être pénalement respon
sables. Ainsi, lorsqu’ un vol a été commis avec des circon
stances aggravantes par plusieurs, les coauteurs sont tous 
punis de la même peine, même celui, qui, ayant fait le guet 
dans la rue, a ignoré les violences exercées par l'un des voleurs 
envers les personnes de la maison. Les complices au contraire, 
subiront la peine immédiatement inférieure à celle qu' ils 
encourraient, s’ils étaient auteurs de ce crime, c’est à dire, 
dans l'espèce, la peine inférieure à celle, qui est appliquée aux 
auteurs du vol, bien qu’ il soit constaté qu'ils ont ignoré ces 
circonstances.«

A személyes körülmények a belga törvény hátterét 
képező elmélet szerint még akkor sem számíthatók be a része
seknek, ha ezek azokról tudomással bírnak, mert szorosan a 
személyiséghez vannak nőve. Ilyen a belga törvény és Haus 
szerint a visszaesés, az előre eltökélés, a közhivatali minőség, 
a szolgálati viszony, az atyai, fiúi stb. viszony. Az 54. és köv. 
szakaszok, továbbá a 394, 395, 398—401; a 194. 195, 208, 
240, 241, 243, 266, 293, 298 szakaszok, továbbá a 464; a 
355, 359, 377, 381; továbbá a 395, 410; a 355, 377, 381, 
467. szakaszok szolgálhatnak erre nézve példákul.

A premeditatiót a franczia semmitőszék mindig a tettben
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rejlő körülménynek tekintette, ezzel szemben áll a belga fel
fogás a), melyt azt is személyes körülménynek tartja.

így áll ez a kérdés Francziaország és Belgium elméle
tében és gyakorlatában.

Egyik ország törvénykönyve sem szól a részesség fejeze
tében a személyes vagy objectiv súlyosító körülményekről 
expressis verbis. És mennyit kell e hallgatásnak jelenteni.

Erezték ezt a belga törvény előkészítése alkalmából. 
Azért foglalkoztak e kérdéssel oly kimerítően. Azért szentel
nek a franczia büntetőjogászok annyi fáradságot e kérdésnek. 
Molénes, Boitard, Bossi, Chauveau, Hélie, Banter, Lesellyer, 
Bertauld, Ortolan, Blanche, Trébution nevei fényes bizony
ságai azon lelkes küzdelemnek, melyet e kérdésben a franczia 
elméleti jogászok kifejtettek. Helyes végmegoldásra juttatták-e 
a kérdést ? — ez más lapra tartozik ? Mi azt biszszük nem. 
Maga a felosztás ingadozó. A cselekmény bűnössége ép úgy 
változik az alanyi, mint a tárgyi körülmények következtében. 
A közreműködők tudomása vagy tudomáshiánya ugyanazon 
viszonyt majd tisztán személyessé teheti, majd ismét tárgyiassá. 
Vannak továbbá körülmények, melyek távol attól, hogy obje- 
ctivek lennének, tulajdonképen a személy benső viszonyaival 
függnek össze s mégis befolyással bírnak a bűntett czimére 
is, következőleg a részesekkel is megoszthatók. Elvi biztos
ságot sem az egyik sem a másik csoport rendszere nem nyújt. 
Az egyik kelletén túl enyhe, a másik kelletén túl szigorú. A 
Ohauveaxi-Hélie csoport nem osztja meg a közhivatalnoki

>) Haus az előre-eltökélésről következőleg nyilatkozott : »La 
préméditation est une circonstance aggravante personnelle, puisqu’elle 
est une forme particulière de la volonté, qui est propre a l’homme. Elle 
ne peut donc être considérée, comme une circonstance inhérente au fait, 
et bien moins encore comme un élément constitutif de crime. A la vérité, 
le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat ; mais 
cette circonstance exclusivement personnelle ne modifie point le caractère 
intrinsèque du fait, elle ne le transforme pas en un autre genre d’infraction. 
L’assassinat est toujours un meurtre, qui prend la qualification d’assas
sinat dans la personne de celui, qui l’a prémédité, mais non à l’égard du 
coauteur qui a agi sans réflexion et que l’on ne saurait appeler assassin. 
Une circonstance n'est donc pas constitutive du crime par cela seul qu’ 
elle change la dénomination légale du fait. Il resuite de là que des deux 
auteurs d’un meurtre, dont l’un a agi avec préméditation et l ’autre dans 
un mouvement d’emportement subit et instantané, le premier doit être 
condamné à mort, le second, aux travaux forcés à pèrpétuité. Cette régie 
doit recevoir son application , que les deux accusés soient coauteurs 
matériels, ou que l’un d’eux soit auteur intellectuel, l’autre auteur mate
riel du meurtre.« Például felhozza a következő esetet : Valaki, hogy egy 
asszonyt megboszúljou, férjét fölbiztatja, hogy ölje meg, mert hűtelen 
volt. A felhevülés első pillanatában a férj megöli nejét. Ez emberölésben 
lesz bűnös, a felbujtó pedig gyilkosságban.
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minőséget sem, a másik csoport pedig még a visszaesést is 
megosztja.

Nincs átható elv, mely alá a meg nem osztható, és elv, 
mely alá a megosztható körülmények határozottan foglalhatók 
lennének. Nem bírjuk a franczia és belga íróknál sem föltalálni 
az általános elveket. Minden egyes körülményt ők is külön 
vizsgálnak s külön határozzák meg megosztható vagy meg nem 
Osztható jellegüket. Hiába mondják, hogy subjectiv és objectiv 
a felosztási alap. Mert e két szempont összefoly az egyes körül
ményeknél és ezeken kivűl fekvő okok határozzák meg, melyik 
szempont emelkedik fölül.

He az olasz irodalom sem dicsekedhetik a kérdés határozott 
elvi megoldhatásával. Carrara elismeri a feltornyosuló nehéz
ségeket. A szabály igen egyszerűnek látszik, de az alkalmazás 
nehéz. Carrara kiindulási pontját azon elv képezi, hogy a 
részesség nem a személyhez, hanem a tetthez való járulás. A 
tettel összefüggő anyagi körülmények megoszthatók ; a sze
mélyekkel összefüggő körülmények azonban nem. Vannak oly 
világosan személyi körülmények, melyek iránt semmi kivétel 
sem támadhat. Senki sem állíthatná, hogy a részesek egyikének 
kiskorúsága, tévedése, ittassága, süketnémasága, tébolya, heves 
szenvedélye a mentség jótékonyságát kiterjeszti a többi része
sekre. kik teljesen beszámítható állapotban vannak. Valamint 
az egyik bűntette idegen vagy visszaeső volta sem képezhetne 
súlyosító okot azon társakra nézve, a kik sem idegenek, sem 
visszaesők. Vannak továbbá — folytatja Carrara — oly vilá
gosan anyagi körülmények, hogy nem lehet kétséges a részesek 
közt való megoszthatóságuk. A betörés, a bemászás, az álkulcs 
használata, az erőszak s más anyagi körülmények, melyek a 
lopás elkövetésére szolgáltak s annak társadalmi mennyiségét 
öregbítették, csak közösek lehetnek mindazokkal, kik tudva 
vettek részt az ekkép minősített tettben, habár esetleg nem 
vettek részt sem az erőszakban, sem a betörésben. E körülmé
nyek annyira egyesűlvék a bűnös cselekménynyel, hogy az, a 
ki akarta és előmozdította az e körülmények által kisért 
tettet, nem háríthatja el magáról azok következményeit.

Eddig Carrara a kérdés azon részével foglalkozott, mely 
mind a személyes, mind az anyagi körülmények szempontjából 
világos. Ily világos anyagi körülményekül nem hozott fel egye
bet, mint a lopás minősítő körülményeit. A világos személyes 
körülményeknél — ha szabad e kifejezéssel élni a — legszemélye
sebb körülményeket hozza fel, és a visszaesést jelenti ki szintén 
oly személyes körülménynek, mely a többi részesre kihatással nem 
lehet. Pedig tudjuk, hogy a visszaesés a positiv jogban a cselek
mény minőségét is átváltoztathatja. A ki kétszer volt lopásért

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 20
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stb. elítélve, a harmadik esetben elkövetett legcsekélyebb értékű 
lopása már bűntettet képez. Más jogi lény lesz a cselekmény. 
Érezzük, hogy ez már nem oly természetű egészen, mint a. 
süketnémaság, vagy a téboly. S talán Carrara következő szavai 
erre is ráillenek bizonyos esetekben. »A fő nehézség — úgy
mond — bizonyos körülmények kapcsában támad, melyek 
távol attól, hogy reálisak lennének, a személy benső viszonyai
val függnek össze s mégis befolyással bírnak a bűntett czimé- 
re.« Ilyen körülmény lehet a visszaesés is, mert ez a büntetőtör
vényekben nemcsak mint bűntetést-súlyosbító, hanem mint 
minősítő a bűntett czimét megváltoztató körülmény is szere
pelhet. Mi nem akarjuk a visszaesés megoszthatóságát vitatni. 
Csak azt akartuk kiemelni, hogy ha meg nem osztjuk a vissza
esést, mint minősítő körülményt : úgy az nem az átalános elv 
következménye, hanem mint kivétel a szabály alól jelent
kezik.

Carrara egyébiránt a »bűntett czime« tekintetében 
további megkülönböztetést is tesz. A pusztán személyi minő
ségnek, azonfölül, hogy befolyással birt a bűntett czimére, 
még az új bűntett lényegét vagy eszközét kell képezuie. Ha 
ezen föltétel fönforog, úgy a személyi minőség azon személyek
nek is beszámítandó, kik saját személyükben e minőséggel nem 
bírnak ugyan, de tudva vettek részt azon egyén tettében, kinek 
ily minősége volt, s így azt hasznukra fordították. Midőn ez 
nem bizonyul be, azaz : midőn a személyes minőség az új bűn
tettnek sem lényegét sem eszközét nem képezi : akkor túlságos 
szigornak látszik a nomenclatura iránti puszta tiszteletből 
megosztani a súlyosítást azzal, a ki annak okát nem képezte. 
Ezen okoskodással felel Carrara azon kérdésekre: megoszt
ható-e a házhoz nem tartozó részesekkel a tolvajnak házhoz 
tartozósága (domesticita), melyből a házi tolvajság (famulato) 
bűntettének czime származik ? a) A közhivatali minőség rosz- 
szabbá teszi-e azok sorsát, a kik részt vettek a közjegyző által

J) A Mancini-féle törvényjavaslat indokaiban erre nézve a követ
kezőket olvassuk : ............... In questo ipotesi si è creduto, per l’opinione
di alcuni scrittori ed anche per l ’autorità di alcuni tribunali, che tutti i 
correi e complici debbano rispondere di furto aggravato di domesticité 
o famulato, quasichè la qualità personale di uno dei coipevoli, ehe serve 
di mezzo al reato commesso nell’ interesse di tutti, diventi una qualità 
reale. Perb unche in questo caso, ed in altri consimili che potrebbero 
figurarsi, sembre che non sia da abbandonarsrt senza dericolo, il principio 
giuridico della non communicabilité deli’ aggravamento dipendente dalle 
qualità personal! di uno degli autori o complici del reato, e (die basti 
aumentare la repressione, solo togliendo il benefizio dei minimo grado 
della pena, per queli autori o complici che, senza avere la qualità perso
nale aggravante, ne profittaro no per comiflettere il vento.
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elkövetett okirathamisításban ? A szülőgyilkos fiúi minősége 
fokozza-e azok felelősségét, kik a szülőgyilkosságban részt 
vettek ? *)

Ezen kérdésekre tehát Carrara sem válaszol egész hatá
rozottan, hanem az »eszközök és lényeg« elméletével felel. De 
annyi bizonyos, hogy ő a súlyosítás meg nem osztásának tanát 
nem pártolja. A fölött azonban tág teret nyújt a vitára : hogy 
tulajdonképen mikor képezik az említett személyes minőségek 
(hivatali viszony, házi tartozóság, fiúi viszony) az új bűntett 
lényegét és eszközét ? Egyik azt mondhatja, hogy mindig, a 
másik azt mondhatja, soha. Ezen a ponton nagyon nyitva 
hagyta Carrara a kérdést. A hivatalnoki minőség, lényegét 
képezi a hivatali bűntettnek, de p. a sikkasztásnak átalában 
nem képezi lényegét ; a házi tartozóság szintén lényegét képezi 
a házi lopásnak, de a lopásnak természetesen nem ; a szülő
gyilkosságnak (a hol ilyen van) szintén lényégét képezi a fiúi, 
leszármazói viszony, de a gyilkosságnak nem. Már most ha 
az új bűntett lényegét kell képezni a súlyosító körülménynek :

-) Az olasz törvényjavaslat indokaiban a következőket találjuk : 
..................... »Taluni opinarono su questo proposito, che la qualità per
sonale di un partecipe, per la quale si aggrava la imputazione, dovesse 
sucocere a tutti gli altri, quando per essa s’immutava il titolo del reato. 
Percio si disse ehe se, a cagion d’esempio, fra più partecipi allô stesso 
omicidio v’era un figlio, tutti dovessero assere imputo ti come parricidi, 
perché in questo caso per la qualità personale di uno dei coipe voll il 
titolo di omicidio si mutava in parricidio. Ma in verita questo argomento 
non la alcun valore, dove si consider! che il nome dei reati è una mera 
accidentalità, la quale non puo punto induire sullo condizioni e sui grado 
d’imputabilità ilei delinquenti ; e ehe la essenza dei fatti criminosi non 
sta nel nome attribuito ai medesimi dai criminalisti e dai codici pen ali, 
ma sibbene nelle condizioni materiali ehe costituiscono 1’azione, e negli 
effetti dannosi ché rappresentan'o sa violazione della lege penale.

Altri dissei’o che quando la circostanza personale di uno dei par- 
técipi, consistente nella violazione di speciale dovere, sia conosciuta dagli 
altri ehe cosi consentono essi pure quella violazione, non sembra giusto 
ehe la medesima debba, rispetto a loro, rimanere affatto impunita. Ma 
senzu disconosce re ii valore di questa seconda ragione, é perb 
manifesto, ehe la medesima non ha tale e tanta virtu, da modi
ficare il principio ehe le relazioni personali di uno degli autori o 
complici dei reato, di fronte al subietto passivo , rimangono sempre 
una qualité, tutta personale e sua propria, e ehe il nesso fra piu 
partecipanti, sotto l’aspetto della rispettiva loro responibilità, non puo 
mai derivare dalle loro qualità personali, ma sibbene dal fatto violatore 
della legge, a cui tutti partecipano. Certo chi scientemente aiuta un figlio 
ad uccidere il padre mostra una peçversità più grave di chi partecipa 
alia uocisione di persona ehe sia estranea a tutti i colpevoli, e i tribunali 
potranno tener conto di questa maggiore perversité nella quantité della 
pena, che applicherruno all’omicidia enti’o il rispettivo grado. Ma il 
punire l ’egtraneo come parri cilla, ehe toglie lo vita all’autore de suoi 
giorni, sarebbe taie esorbitanza ehe non puo trovare l’assentimento di 
chichessia etc.

20*
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akkor, m ivel a h iva ta li viszony a  h iv a ta li bű n te ttn ek , a  szolgá
la ti viszony a házi lopásnak , a  fiúi (leszárm azói) viszony a 
szü lőgyilkosságnak m indenese tre  lényegét képezi : az t nem  
tud juk , m ikor nem  képezik te h á t  ezen viszonyok az új b ű n te tt 
lényegét ? E r r e  nem  ta lá lo k  — leg a láb b  a m agam  részérő l —  
kielégítő  vá lasz t C a r ra ra  tan áb an .

A  m it C a r ra ra  a czim o sz th a tlan ság a  és a szándékosság 
egyéniségéről elm ond : az oda irányu l, hogy a k é t elv e llen té 
tének  fö lté tlenségét bebizonyítsa. C a r ra ra  erélyes tá m a d á s t 
in téz a czim á ta lán o s  o sz th a tlan ság án ak  elve ellen, de ezzel a
kérdés nem  nyer sokkal világosabb h á t te r e t ;  ».............. m ikép
b izony ítják  be —  kérd i C a r ra ra  — a  k ik  (ezen elvet) procla- 
m a ltá k ?  V ágyakozva kerestem  e b izonyítékot, de sehol sem 
ta lá lta m  fel. A zon elvek egyike ez, m elyeket gépiesen s a  né l
k ü l ism ételnek, hogy v a lah a  k u ta tn á k  okszerű  a la p já t. E z  
elvet nem  fogadhatom  el a  lén y tan i törvény kifolyása gyanán t, 
m e rt a  b ű n te tt osztható , vég te lenü l osztható  m ind  anyag i m ind 
érte lm i elem ében ; s azon te tt , m ely önm agában  osztható , nem 
leh e t o sz tha tlan  külső viszonyai tek in te tében . M in t jog i törvény 
k ifo lyásá t sz in tén  vissza kell az t u tasítan o m , m e rt a jogi tö r 
vény az t p a ran cso lja , hogy a b ű n te tte se k  m indegyikét azon 
szándékosságró l kell vádolnunk, m elylyel rész t ve tt a cselek
vésben, s e szándékosságot tú lh a la d ó  b ü n te tésse l ne su jtassék  
p u sz tán  csak azon név irá n ti  tiszteletbő l, m ely a  percsom ó 
külső  b o ríté k á ra  van írva.« x)

J) Carrara ezen fejtegetését bővebben felvilágosítják a következő 
megjegyzései : »Valahányszor több egyén van vádolva a bíróság előtt 
ugyanazon büntetendő cselekmény miatt, az egyéni bűnösség változó 
arányokban léphet föl azon különbségek miatt, melyek a bűntettesek 
szándéka, személyes viszonyai, vagy a cselekményben való részök tekin
tetében léteznek. Mindez esetekben szükséges, hogy a vád a súlyosabb 
bűntett ezimén induljon. A súlyosabb czim, mivel elnyeli a kevesbbé 
súlyost, döntő befolyást gyakorol a vádra. Maevius és Cajus együtt 
lopóznak házamba, hogy lopjanak. Maevius azonban nyereségvágyból 
akar lopni, Cajus pedig, ki hitelezőm, ki akarja magát elégíteni köve
telése tekintetében. A vád lopásra irányul. Maevius és Cajus megtámadják 
és egyesült erővel megölik Lajost ; Maevius azonban Lajos fia volt. 
Cajus pedig nem. A vád apagyilkosságra szól. Maevius és Cajus utast támad
nak meg ; a mig azonban Cajus leszedi a kocsiról az elsajátítani akart 
tárgyakat, Maevius kezét emeli az utasra, erővel elveszi aranyóráját 
és lánczát s így bevégzi a rablást. A vád rablás ezimén indul. Világos, 
hogy Maevius nem háríthatja el magáról a lopás, apagyilkosság és rablás 
vádját. Ha a bűntett czíme (mint többen állítják) oszthatatlan, Cajust, 
is bűnösnek kellene kimondani a lopásban, apagyilkosságban és rablásban. 
Ez a czim oszthatlanságának következménye. Cajus azonban a szándé
kosság egyéniségének elvét veti ellen, s az első esetben a szándék külön 
féleségére támaszkodva állítja, hogy nem követett el lopást ; a második 
esetben a személyes viszony különbözőségére támaszkodva állítja, hogy 
nem apagyilkos, a harmadik esetben pedig hivatkozva arra, miszerint
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K é tség  k ívül jui is elism erjük , hogy a  legnagyobb igaz
ság ta la n sá g  volna a  »czim o sz tlia tlan ságának«  d rák ó i elvét 
érvényesíteni ; de m ásrészről, b a  a  súlyosító  körü lm ényekrő l 
a  részesek tudom ássa l b ír ta k  és azon tu d a tb a n  m űköd tek  közre, 
hogy p. a közpénztárban  levő összeg e ls ik k asz tá sá ra  fe lb u jto tt 
egyén közhivata lnok  : akko r a  czim o sz th a ta tlan , a  részesek is 
ezen b ű n te tté r t  vonandók felelősségre. É s  ezt kétségkívül 
C a r ra ra  is tan ítja .

IY .

V izsgáljuk  m ost, m iképen  á ll a kérdés N ém etországban .
A  ném et b irodalm i büntető törvénykönyv in doka iban  a 

következőket ta lá l ju k :  »D ie s tra fb a re  H a n d lu n g , an  w elchen 
m eh re re  P e rso n en  T h e il genom m en, kann  gegenüber den ein
zelnen T k e iln ek m ern  in B ezug a u f ih ren  rech tlich en  K a r a k te r  
und die du rch  ihn  bed ing te  schw ere derselben  eine versch ie
d en artig e  sein, je  n ach  den persön lichen  V e rh ä ltn isse n  oder 
E igenschaften  des T h ä te rs  z. B . bei d e r T h e iln ah m e eines 
D ritten  an  einem, von Je m a n d e n  gegen einen A scenden ten  
begangenen  T od tsch lag  ; die T h a t is t gegenüber dem  D ritte n  
ein ein facher T od tsch lag , gegenüber dem  T h ä te r  ein qualifi- 
c irte r. D e r E n tw u rf  h a t  angenom m en, das in einem solchen 
.Falle J e d e r  n ach  dem jenigen  G esetze  b e s tra f t w erden soll, 
welches a u f  seine T h a t ohne R ü ck sich t a u f  die besonderen 
persönlichen  E ig en sch a ften  und  V erh ä ltn isse  der üb rigen  
T heilue lim er A nw endung  leidet.«

A  ném et b irodalm i törvényhozás te h á t  m egkü lönbözte tte  
azon szem élyes tu la jd o n ság o k a t m elyek a  b ü n te th e tő ség e t 
m eg a lap ítják  vagy m egszün te tik , és azokat, a  m elyek a  b ü n te t
he tőséget sú lyosb ítják  vagy enyhítik . A z első esetben a  te tte s  
szem élyes tu la jd o n ság a  irányadó  a  részesekre nézve; az 
u tóbbi esetben ped ig  m inden részes különös szem élyes k ö rü l
m ényei szerin t ítélendő meg. E  sze rin t azon részes, a  k i m in t 
idegen m űködik közre egy lem enőnek a  felm enőn e lkövete tt 
ülésébe, csak m in t a  közönséges em berölés részese b ü u te tte tik . 
H asonlóképen a  nem -hivatalnok, a ki vegyes h iva ta li b ű n te tt
ben vesz részt, csak a  vegyes h iv a ta li b ű n te ttb en  lesz részes.

a cselekményben különböző része volt, mondja, hogy lopásban de nem 
rablásban bűnös, stb.« Ezt mondja Carrara.

Mindebből az következik, hogy ha az illető viszonyról vagy súlyo
sító körülményről tudomása nem volt a részesnek, akkor neki az be 
nem számítható — de ha tudomása volt : akkor Carrara tanából is csak 
az következik, hogy a súlyosító körülmények kihatással vannak a részesek 
felelősségére.



310 A FELBUJTÓ.

Ellenben a nem-hivatalnok, a ki tiszta hivatali bűntettben vesz 
részt, a hivatali bűntett részese.x)

Társ-tettes tiszta hivatali bűntettben sohasem lehet a 
nem-hivatalnok, mert a tiszta hivatali bűntett olyan, melynél 
a nem-hivatalnok tettes sem lehet. E következtetést vonja le 
a német birodalmi bűntetőtörvénykönyvből Bemer, a német 
jogászok egyik elsőrangú tekintélye.

Schwarze e kérdésben körülbelül így okoskodik : Midőn 
a felbujtó a tettest a tett elkövetésére bírja és azt akarja, 
hogy ezen tett elkövettessék, akkor a tettes tette egyszersmind 
azon tett is, a melyet a felbujtó akart, és pedig akarta a tettes 
alanyisága által meghatározott tulajdonsággal együtt. Nem
csak a tett tárgyias jellegén fordul meg a dolog, hanem a 
tetten egyátalában úgy, a mint a törvény szemben a tettessel 
minősíti. Természetes. hogy ezen tétel csak annyiban bir 
érvénynyel. a mennyiben a felbujtó előtt ezen különös mozza
natok ismeretesek voltak. Ezen mozzanatok, ellentétben a 
német birodalmi bímtetőtörvénykönyv 50. §-ban megállapított 
kivétellel, olyanokul jelölhetők meg. a melyek a személyes 
viszonynak objectiv jelentőséget kölcsönöznek. E szerint a 
házasságtörés, hamis bukás, kettős házasság, gyermekkitétel, 
magzatelhajtás felbujtója az említett bűntettekre szabott bűu- 
tetési tételek szeriut büntetendő. Az említett bűntettek kivétel 
nélkül olyanok, melyeknek tényálladéka föltétlenül a tettes 
személyes viszonyát tételezi föl.

A  visszaesést nem jelöli meg olyannak, mely a részesekre 
kihat, mert ha ez esetleg minősítő hatással bir is, még sem 
veszti el a tetten kívül fekvő súlyosító körülmény jellegét.

A hivatali bűntettekre nézve azt tanítja Schwarze, hogy 
hivatali bűntett közös elkövetése nem létezik. Még a hivatalnok 
is, a ki az elkövetésben részt vett, ha csak saját hivatali köte
lességét meg nem szegte, csak magánszemélynek tekintendő. 
Schwarze a német birodalmi bűntető törvénykönyv 357. §-ára 
(»Ein Amtsvorgesetzter welcher seine Untergebenen zu einer 
strafbaren Handlung im Amte vorsätzlich verleitet oder zu 
verleiten unternimmt, oder eine solche strafbare Handlung 
seiner Untergebenen wissentlich geschehen lässt, hat die auf 
diese strafbare Handlung angedrohte Strafe verwirkt etc.) 
támaszkodva azt állítja, hogy az ebből merített argumentum

0 Bemer előbbi irataiban azt tanította, hogy ha a nem hiva
talnokot, az idegen rokont, a nem katona katonát bujt fel : úgy a 
felbujtó csak mint értelmi bűnsegéd vonandó felelősségre, és ezt azzal 
indokolta, hogy a felbujtó a bűntettet nem mint saját magáét, hanem 
mind idegent akarta.
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e contrario bizonyítja föntebbi tételét.1) Egyébiránt ő sem 
felbujtást2) sem bűnsegélyt3) nem ismer el a hivatali bűn
tettek tekintetében. Annyit azonban elismer, hogy ha a hiva
tali bűntett egyúttal más közönséges bűntettet is foglal magá
ban. úgy az utóbbira vonatkozó felhajtás büntethető lesz. P. 
hamis orvosi bizonyítvány kiállítására irányzott felbujtás bün
tetendő, daczára, hogy a felbujtó magán-ember, a felbujtott 
pedig orvos (278. §.) vagy például ha valaki a hivatalnokot a 
146. §. értelmében4) felbujtja, a felbujtó szintén közönséges 
bűntettért vonandó felelősségre.

Azon ellenvetésre, hogy ha a hivatali bűntetteknél nem 
lehetséges átalában felbujtás, akkor miért lehetséges ez azon 
bűntetteknél, a  melyek tényálladéka szintén határozott viszonyt 
tételez föl, p. házasságtörés, stb. eseteiben — azt válaszolja 
Schwarze, hogy ezen bűntetteknél az illető viszony megsértése 
nem az egyedül irányadó szempont, hanem inkább az átalános 
jogrend ellen intézett támadást tételezik föl. Már például a 
házasságtörésnél határozottan ez az eset. Ezen viszonyoknak 
tárgyias jelentőségök van a bűntett tényálladékában. Nem 
sokan vannak a német commentatorok közül, a kik Schwarze 
e nézeteiben osztoznának. Az átalános jogrend szempontjára 
alapított éppen most említett érvelése alig képes bárkit is meg
győzni arról, hogy az átalános jogrend szempontja volna az, 
mely a hivatali bűntetteket a házasságtöréstől, vérfertőztetéstől 
stb. elválasztaná. Az átalános jogrend ellen intézett támadás 
minden büntetendő cselekménynek közös ismérve. A mely 
cselekményben nincs támadás az általános jogrend ellen, az 
nem való a büntetőjog területére. Erre különben még alább

') Commentar 145. lap.
2) Schwarze Conimentarjáhak 135. lapján, ott, a hol azon átalános 

elvet állítja fel, hogy felbujtásnak helye van minden szándékos bünte
tendő cselekménynél, Schwarze így szól : »Eine Ausnahme zeigt sich 
zunächst bei den Amtsverbrechen. Sie sind delicta propria, welche ledig
lich in diesem besonderen Verhältnisse ihre Begründung finden ; sie 
sind nur in und mit letzterem möglich, und sie beschränken sich auf 
dasselbe. Das Gesetzbuch hat dies durch die allgemeine Vorschrift in 
§. 333. und die speciellen hier besondere Strafen androhte, da ausser
dem Straflosigkeit eintreten würde.« •

:!) »Beihilfe zu einem Amstverbrechen ist nicht anzunehmen. 
Eine besondere Bestätigung dieser Ansicht enthalten §§. 354. 355. Hier 
wird der Beamte bestraft, welcher dem Anderen bei einer Handlung, 
welche, wenn s i e  der Beamte begangen hätte, Amtsverbrechen wäre 
»wissentlich Hilfe leistet«. Der Extraneus, welcher dem Beamten Hilfe 
leistet ist dagegen straflos.

*) 340. §. : Ein Beamter, welcher in Ausführung oder in Veran
lassung der Ausübung seines Amtes vorsätzlich eine Körperverletzung 
begeht oder begehen lässt, wird mit Gefängniss nicht unter drei Monaten 
bestraft etc.
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Köstlin elméletének tárgyalásánál visszatérek. Schwarze egyél>- 
iránt elvi álláspontjának nagy engedményt tesz. midőn meg
engedi azt, hogy a hivatali bűntettek egy részénél, melyek más 
közönséges büntetendő cselekményt foglalnak magokban, a nem 
hivatalnok is részes lehet a közönséges büntetendő cselekmény
ben. Schwarze ugyan nem hozza fel például a hivatali sikkasz
tást, de azt kell gondolnom, hogy az, a ki nem hivatalnoki 
minőségében a közpénztár kezelőjét sikkasztás elkövetésére 
reáhirja, Schwarze elmélete szerint is a közönséges sikkasztás
ban bűnös. Schwarze tehát a vegyes hivatali bűntetteknél lehet
ségesnek tartja a nem hivatalnok felbujtási vagy segédi tevé
kenységét, a mennyiben azt, mint a hivatali bűntettben rejlő 
közönséges bűntett részesét bünteti ; a tiszta hivatali bűntet
teknél azonban ily felbujtást vagy segélyt nem hivatalnokok 
részéről el nem ismer, következőleg természetesen ezt nem is 
bünteti. Bemer és Schwarze a vegyes hivatali bűntett tekin
tetében megegyeznek, de a tiszta hivatali bűntett szempontjából 
egymástól eltérnek, mert mig Schwarze szerint a tiszta hivatali 
bűntett részesei (magánemberek, illetve oly közhivatalnokok, 
kik nem saját hivatalos kötelességöket szegik meg) nem bűn
tetteinek, addig Bemer szerint azok, mint a hivatali bűntett 
részesei vonatnak felelősségre.

Schütze tiltakozik azon gyakran fölmerülő téves tan 
ellen, mely szerint súlyt helyeztek arra az itt felmerülő kérdé
sek szempontjából, hogy a felbujtó elkövethette volna-e maga 
a bűntettet? »Denn er ist ja eben nicht Thäter im vorliegen
den Fall sondern Anstifter eines fähigen Thäters« kiált fel a 
tan ellenében Schütze. Minden alap nélkülinek mondja azon 
vitát, mely a hivatali bűntettek részességére nézve oly széles 
mérveket öltött. Atalános büntetőjogi elvekből következik, hogy 
a nem hivatalnok is részese lehet a tiszta hivatali bűntettnek, a nö
vel való erőszakos nemi közösülésnek. Már a római jog elismerte 
ezen elvet. Sem a törvényhozás sem a prudentes tiszta világos 
gyakorlati felfogását nem kerülhette ki. hogy a parricidium 
felbujtói és segédjei, daczára, hogy »extraneus«-ok a »poena 
legis Pompejae de parricidiis« büntetésével sujtattak. *) Ter
mészetesen nem arra helyezi Schütze e római törvény-idézetben 
a súlypontot, hogy ugyanazon mennyiségű büntetéssel sújtan- 
dók az extraneusok. hanem arra. hogy a római törvény ugyan-

5) L. 6. D. h. t. 48. 9. (Ulpian) ................et ait Maecianus, etiam
conscios eadem poena afficiendos non solum parricidas ; proinde conscii 
etiam extranei eadem poena afficiendi sunt. Cf. L. 1. eod. verb: — 
cuiusve dolo malo id factum erit §. 6. J. de pubi. Judic. 4. 18 : — nec 
non is, cujus dolo malo id factum est, vel conscius criminis existif, licet 
extraneus sit, poena parricidii puniatur.
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azon büntetést rendeli átalában az extraneusokra, a kik tulaj
donképen a »parricidium« tettesei nem lehetnek. Schütze 
átalában eltekintve a legszemélyesebb körülményektől, minő a 
visszaesés, fiatal kor, más bűntettekért való előzetes elitélés, 
mely körülményeket egyoldalú connex körülményeknek nevez 
— a többi személyes körülményeket, melyeknek minősítő jelle
gük van, olyanoknak tekinti, melyeknek a részesekre kihatásuk 
van. A házi lopás részesének tekinti az idegent is, a vérfertőz- 
tetés részese a nem rokon, apagyilkosságban részes az idegen, 
a nem hivatalnok részese a hivatali bűntettnek. Természetesen 
megjegyzi, hogy a büntetési tételek korlátái között a személyes 
viszonyban rejlő súlyosító vagy enyhítő körülmények kellő 
figyelembe veendők.

Beható vizsgálódásának tárgyává teszi Schütze azon 
kérdést is, hogy minő befolyása van az enyhítő személyes körül
ményeknek ? Például az anya házasságon kívüli ujdonszülött 
gyermekét az extraneus B.-vel meggyilkoltatja. Tulajdonképeni 
gyermekgyilkosság a szó technikai értelmében ezen esetben 
nem forog fönn. de a büntetés kimérésénél mindenesetre tekin
tetbe kell venni az anyára nézve mindazon körülményeket, a 
melyek okul szolgáltak arra, hogy a gyermekgyilkosság önálló 
s a gyilkosságnál lényegesen enyhébb büntetendő cselekményt 
képezzen. Az extraneus-nál ezen enyhítő körülmények semmi 
esetre sem számíthatók be oly mérvben, mint azok az anyá
nál figyelembe veendők.

Ha pedig az extraneus B. az anyát házasságon kívüli 
ujdonszülött gyermekének megölésére fölbujtja: akkor gyer
mekgyilkosság forog fönn. S B. is mindenesetre mint a gyermek- 
gyilkosság. nem pedig a közönséges gyilkosság felbujtója fog 
bűntettetni. De a büntetés kiszabásánál B.-re nézve a gyermek
gyilkosság ratiója (a saját és gyermeke jövője iránti gondos
kodás, a betegesen felizgatott lelki és testi állapot stb.) nem 
jöhet oly figyelembe, mint annak az anyánál figyelembe kell 
vétetni. Nem osztja Schütze az akkori porosz törvény intézkedé
sét és az uralkodó porosz gyakorlat és német elméleti irók néze
tét, melyek szerint ily esetben az extraneus-t közönséges gyil
kosságért vagy emberölésért vonták felelősségre (»nimmt eine 
andere Person au dem Verbrechen des Kindermordes Theil, 
so kommen gegen dieselbe die Bestimmungen über Mord oder 
Todtschiage, sowie über die Theilnahme an diesem Verbrechen 
zur Anwendung« Porosz törvény 180. §. 2. bekezdés). Maga 
a porosz törvény ellenmondásban van. Közvetlenül a 180-dik 
§. után a magzat elhajtásról intézkedvén a 181. §., a terhes 
nőre rendelt büntetéssel sújtja a többi részeseket is, míg a 
180-dik §-ban közönséges gyilkosság ’íagy emberölés felbujtó-
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jának kellene az extraneust tartani. Ámde közönséges gyilkos
ság vagy emberölés nem követtetett el. hol van tehát ezen 
bűntettnek tettese ? Nincs. Tulajdonképen tehát egy nem 
tettes szerepelne úgy mint a gyilkosság és emberölés tettese.

Schütze tehát a személyes körülményeknek, melyek 
minősítő jelleggel bírnak, úgy látszik.kivétel nélkül azon hatást 
tulajdonítja, hogy azok a részesekre kiterjednek. Kár, hogy a 
visszaesés kérdésével nem foglalkozik bővebben. Azt Schütze 
is a legszemélyesebb körülménynek tekinti, pedig a visszaesés, 
mint minősítő körülmény is szerepelhet. Vétséget bűntetté vál
toztathat.

Köstlin elméletének lényegét a részesek közötti akarat- 
egység (összakarat, összszándék) képezi. Azt kellene gondol
nunk, hogy Köstlin ezen elvből kiindulva kiváuja azon jelen
ségeket is megmagyarázni, melyek a részesség területén a 
személyes tulajdonságok és körülmények szempontjából föltűn
nek. Azt várjuk, hogy az akarategység fictióját tetézni fogja 
a személyegység fictiójával és kölcsönösen beszámít minden 
személyes körülményt a felbujtónak és tettesnek. Köstlin azon
ban alapelméletéhez is hirtelen lesz, midőn a felbujtónak a 
tettes által megkisérlett vagy bevégzett bűntettet csak annyiban 
tartja beszámíthatónak. a mennyiben az neki beszámítható 
volna, ha ő maga más közvetítése nélkül követte volna el a 
bűntettet.

Továbbá azt is állítja, hogy a felbujtónak a tettes által 
megkisérlett vagy bevégzett bűntett be sem számítható, ha az 
ő általa elkövetve (tettesi minőségben) bűutettet sem képezne. 
De valóban Köstlinnek ezen állítását be is kellett volna bizo
nyítani. Úgy látszik, Köstlin az utóbbi állítását csak a hivatali 
bűntettekre kívánja érteni. A hivatali bűntettekben szerinte 
nem hivatalnok részes nem lehet. És csodálatos, a vérfertőz- 
tetésnél már elismeri a nem rokon részességét. Indokolása igen 
sajátszerű. Azt állítja, hogy a hivatali bűntett nem azon az 
alapon nyugszik, a min a többi bűntett. Annak alapját a hiva-

’) Köstlin ezen tanúra teszi Bari a következő megjegyzést : -Hier
mit ist offenbar «las Princip der Willenseinheit aufgegeben und ihm ein 
anderes substituirt worden, nämlich ein ffngirter, nicht wie dieses in 
diesen Erörterungen geschieht, das Princip des wirklich zur Existenz 
gekommenen Erfolges. Wie diese Abweichung des §. 99. von dem Princip 
der Willenseinheit zu rechtfertigen sei, wird von Köstlin nicht darge- 
than, und da auch aus der Natur der Sache, dem wirklichen Wesen der 
intellectuellen Urheberschaft, nicht zu entnehmen ist, warum der intel
lectuelle Urheber so angesehen werden solle, als wenn er das Verbrecben 
durch seine physischen Kräfte zu Stande gebracht habe, so scheint es 
dem'§. 99. an jeder Begründung zu mangeln.« (Zur Lehre von «1er Theil- 
nahme etc. 41. lap.)
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talnok külön-állása képezi s a hivatali kötelességek megsértése 
képezi a cselekménynek büntetendő cselekménynyé emelő 
tulajdonságát. E nélkül ezen cselekmények közönyös termé
szetűek. azaz büntetlenek volnának.

A vérfertőztetés, házasságtörés, kettős házasság már nem 
ily természetűek. Nem viszonylagos jogsértések, a melyek csak 
az elhálásra képes férj, rokon stb. által intendálhatók, bauem 
a család joga ellen intézett bűntettek, mely jog általában min
denkit felölelő, és kötelező jogintézményt képez. *)

. Már föntebb a Köstlin - elméletet követő Schwarze 
tanánál érintettem, hogy ezen okoskodás alapjában hamis. 
Általános jogrend van sértve a hivatali bűntetteknél csak úgy, 
mint a házasságtörésnél stb. A közjó követeli, hogy érdekeit 
közhivatalnokok szolgálják. Midőn a közhivatalnok megsérti 
kötelességeit, midőn ellentétbe jő a bűntetőtörvénynyel : akkor 
ez nem szorosan az ő hivatali kötelességének körét érinti, 
hanem a közjó, a fönnálló állami és r társadalmi jogrend egész 
vonalával ellentétbe helyezi magát, És így, a ki a hivatalnokot 
hivatali bűntett elkövetésére rábirja, az mái1 nemcsak a hiva
tali kötelességek köre ellen, hanem a közjó, a fönnálló állami 
és társadalmi rend ellen is vét. És végre is nincs hivatalból 
üldözendő bűntett, mely összeütközést nem képezne az általános 
társadalmi s állami jogrenddel. Nem értjük Köstlint, midőn 
azt állítja, hogy nem nyugszik a hivatali bűntett általános

’J Érdekes erre nézve Bari következő megjegyzése : »Allein ein
mal möchte es zu bezweifeln sein, ob, wenn das Gesetz die Strafbarkeit 
einer Handlung ausdrücklich auf besondere specielle Verhältnisse stützt, 
man dieser engeren Grundlage eine allgemeinere substituiren und aus 
dieser die grade für das Besondere angeordneten Strafen herleiten dürfe. 
Wenn das Gesetz die Strafbarkeit des Ehebruchs grade auf den Bruch 
der ehelichen Treue die von ihm vorgeschriebene Gefängniss etc. Strafe 
festgesetzt hat, wie will man denn sagen, nicht wei 1 der schuldige Gatte 
die echeliche Treue gebrochen habe, solle er mit der vom Gesetz grade 
-für den Ehebruch vorgeschriebenen Gefängnissstrafe bestraft werden, 
sondern, weil demselben ein Verbrechen gegen die Familie zur Last falle. 
Der Verbrechen gegen die Familie gibt es mehrere, jedes von ihnen ist 
vom Gesetz mit besonderen Strafen bedroht worden und wenn man eine 
von diesen besonderen Strafen erkennen will, so ist man genöthigt, von 
der allgemeinen Grundlage derselben auf die speziell vom Gesetz ins 
Auge gefassten Verhältnisse zurückzugehen und diese der Strafe zu 
Grunde zu legen. Wer zu einem Ehebruch angestiftet hat, und dafür 
grade mit den von dem Gesetz für den Ehebruch vorgesehenen Strafen 
belegt werden soll, erhält mithin diese Strafen nicht weil er das Recht 
der Familie verletzt hat, man könnte ihm ja sonst auch die für den 
•Jucest angeordneten Strafen zuerkennen, sondern grade desshalb, weil 
durch ihn die eheliche Treue gebrochen worden ist. Dann aber möchte 
es schwerlich richtig sein, dass dem Amtsverbrechen ein allgemein 
menschliches Fundament nicht zu Grunde liege.« (Zur Lehre von der 
Theilnahme 45. 46. lapok).
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emberi alapon. Csak oly emberi alapon nyugszik mint aliázas- 
ságtörés stb. Arra, bogy a házasságtörés a család joga ellen 
intézett támadásban leli általános emberi alapját, könnyű a 
válasz, hogy a hivatali bűntettnek pedig az állami hatalom és 
mandatariusainak csorbítlan tekintélye, a közhivatal reputa- 
tiójának a közjó által követett sérthetetlensége képezi általános 
alapját. Igaza van Burinak : »Der Private, welcher zu einem 
Amstverbrechen anstiftet, würde also jedenfalls das öffentliche 
Wohl verletzen, welches insonderheit auch verlangt, dau das 
Vertrauen zu dem ganzen Beamtenstand nicht durch die Ver
brechen einzelner Beamten geschwächt werde.«

Hälschner a szándékosság irányára helyezve a súlypontot, 
következő különböztetést tesz.

Ha a felbujtó a bűntettet úgy kivánja elkövetni, a mint 
az a tettes minőségéből következik, úgy felelős mindazon sze
mélyes tulajdonságokért, melyek a tetteshez fűződnek. De ha 
csak úgy kivánja a tettet elkövetni, a mint azt ő követte volna 
el. ha anyagilag hajtja végre a bűntettet : akkor csak saját 
személyes tulajdonságai szerint felelős a bűntettért. Hasonló
képen a felbujtó személyes tulajdonságai a tettesnek sem nem 
ártanak, sem nem használnak, ha ez a tettest csak a saját és 
nem egyúttal a felbujtó szándékának megvalósítása czéljából 
követi el. Azon kérdésre nézve, hogy a két bűnszerző bűnössége 
miképen Ítélendő meg, ha a bűnös cselekmény az egyik vagy 
a másik személyiségében rejlő körülmény következtében külön 
alakult tényálladékká lesz, abstract és minden esetre kiható 
szabályban nem oldható meg, hanem minden egyes esetben 
vizsgálni kell. hogy a bűnösséget és büntethetőséget megálla
pító mozzanat azon jelentőségben, a mint azt a törvény felfogta, 
olyan-e, melyekre nézve a szándék közössége és így a részesség 
viszonya fönnállhat-e vagy nem ? És erre Hälschner a következő 
példát hozza fel. Ha — úgymond — a házi lopás szigorúbb 
büntethetőségének okát az képezi, hogy az egyik házi lakónak 
tulajdonát képező tárgyakhoz a másik házi lakó könnyebben 
hozzáfér : akkor, ha a cseléd betörésre bujt fel valakit, sem ő, 
sem a felbujtott házi lopásért nem büntethetők, de mindkettőt 
házi lopásért büntetik, ha a látogatás ürügye alatt a fölbujtott 
az urasági házba jő és a felbujtó szolgálati viszonyát közösen 
fölhasználva az eltolvajlandó dolgokhoz könnyebben hozzáfér.

Hälschner elmélete azon hibában szenved, hogy a felbujtó 
és tettes tetszésére bizza, vájjon a bekövetkezett eredmény 
melyik részéért kívánják a felelősséget magokra vállalni, mert 
kétségenkivűl a tetszésre van a felelősség bízva, midőn az képezi 
a döntő mozzanatot : úgy akarta-e a felbujtó a tettet elkövetni, 
a mint az ő, vagy a mint a tettes személyes viszonyai szerint
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alakul a büutett? Én azt hiszem: hogyha a felbujtó tudomással 
bírt a tettesnek személyes tulajdonságáról, mely átalakító 
befolyást gyakorol a bűntettre : úgy nem mentheti magát azzal, 
hogy ő csak úgy akarta a tettessel elkövettetni a bűntettet, a 
mint ő maga követte volna el. 0  jól tudta, jól ismerte a tettes 
személyes tulajdonságait, következőleg tudta, hogy azok a 
közösen szándékolt bűntettben tárgyiasulnak is. A felelősség 
alól tehát nem menekülhet.

A mi a felhozott példát illeti, erre Buri azon megjegy
zést teszi, hogy a közönséges lopás, és a házi lopás tényálla- 
déka nem azon indokból állapítható meg, mert az első esetben 
hiányzott, az utóbbi esetben pedig létezett a részességi viszony, 
hanem azért, mert az első esetben a felbujtó cselédi minősége az 
eredményre nem volt befolyással, következőleg az nem is tár
gyiasult, míg a második esetben ennek ellenkezője történt.

íme a német büntetőjogászok legelső rangú tekintélyei 
egymástól lényegesen eltérő elveknek hódolnak. Nem lehet 
tagadni, hogy a kérdéssel tüzetesen foglalkoznak, de abban 
körülbelül igaza van Hülschnernek, hogy absolut értékű szabá
lyok e téren föl nem állíthatók. Nincs oly általános szabály, 
mely a különböző személyes tulajdonságokat egységbe tudná 
foglalni, nincs elv, mely demarcationalis vonalat vonna egy
részről azon személyi körülmények és tulajdonságok között, 
melyeknek nincs kihatásuk a többi részesekre és azok között, 
melyek kihatással bírnak. Egyenkint kell ezeket vizsgálnunk, 
és egyenkint kell a határvonalat a subjectiv és objectiv körül
mények között megvonni.

Részemről először is a felbujtó személyi viszonyait teszem 
vizsgálódásom tárgyává.

V .

Teljesen igaz az, hogy a tettes határozza meg a cselek
mény jellegét. Az  utóbbinak személyes minősége átalakíthatja 
a bűntett tényálladékát, de a részesek személyes minősége nem 
bírhat ily átalakító erővel. A felbujtó személyes tulajdonságá
nak nincs kihatása a tett jellegére. Ha például a fiú egy idegen 
embert felbujt atyjának meglopására : kétségen kivűl közön
séges lopás forog fönn — de igazságos volna-e a fiút a közön
séges lopás büntetési tétele alá vonni ? A legis ratio minden
esetre azt követeli, hogy a családi lopás elvei alkalmaztassanak 
a felbujtó fiúra. Mert azon körülmények, a melyek a családi 
lopás kivételes állását követelik, egyaránt fönforognak akkor 
is, ha a családtag tettes, felbujtó vagy bűnsegéd.
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Hasonló nézetben vagyok a szülőgyilkosság vagy rokon
gyilkosság controversiája körül is. Ha a fiú felbujt egy idegent 
arra, hogy atyját ölje meg : akkor föltéve, hogy a szülőgyilkosság 
a törvény szerint külön bűntett, kétségen kivűl, tekintettel azon 
szabályra, hogy a tett jellegét a tettes személyes körülményei 
határozzák meg, a gyilkosság közönséges gyilkosság leend. To
vábbá, ha az idegen felbujtja a fiút, hogy atyját ölje meg. úgy 
szülőgyilkosság tényálladéka forog fönn. Az első esetben tehát 
enyhébb tekintet alá jő a fiú, mint az idegen a második esetben.

így fogták fel e kérdést hosszú ideig. »Dieses Missver- 
hältniss — mondja Geyer — ist hervorgerufen durch eine fal
sche, freilich auf tausendjähriger Tradition beruhende Auffas
sung des fraglichen Verbrechens.« Ha tisztán akarjuk e kérdést 
felfogni, úgy a rokonsági viszonyt nem szabad másnak, mint 
tisztán subjectiv súlyosító körülménynek tartani. Nem szabad 
azt másnak, mint annak beszámítani, a kinél a rokonsági viszony 
fönforog. Az teljesen mindegy, felbujtó, segéd vagy tettes-e az 
illető rokon.

Azt mondhatná valaki p. a magyar törvény szempontja
itól, hogy a szülő vagy rokon-gyilkosságra vonatkozó kérdés 
már nem bir gyakorlati jelentőséggel. Annyiban természetesen 
ezen kifogás nem alap nélküli, a mennyiben a gyilkosság a 
magyar törvényben csak egy és fajokra nem osztott bűntett. 
De az itt használt okoskodás még sem minden gyakorlati 
haszon-nélküli, mert a testi sértésnél stb. a hol a rokonsági 
fok, mint súlyosító körülmény szerepel, érvényesül azon elv, 
hogy a rokonsági viszony, mint súlyosító körülmény tisztán 
személyes.

A gyermekgyilkosságnál is azon nézetben vagyok, hogy 
az anya, legyen az akár felbujtó akár segéd, egyaránt azon 
kivételes helyzet által követett elvek szerint ítélendő meg, 
melyek a gyermekgyilkosságot külön büntetendő cselekménynyé 
minősítik. Igen sajátszerű volna, hogy akkor, midőn saját kezé
vel oltja ki az anya ujdon szülött gyermekének életét, enyhébb 
büntettésel sujtatuék, mint akkor, midőn felbujtói vagy épen 
segéd i tevékenységet fejtett ki. *)

J) Mind^az atyagyilkosságra, mind a gyermekgyilkosságra nézve 
Glaser következőleg nyilatkozik : »Schwieriger ist die Frage heim Vater
mord. Man kann allerdings von der Anschauung ausgehen, dass der Ge
setzgeber der in dieser Verbrechensform liegenden Verläugnung der 
Natur eine so entsittlichende Wirkung beimisst, das er dem Erschwe
rungsmoment einen objectiven Charakter beilegt ; dann wird man sich 
eben an das materielle Factum halten, dass es eben der Sohn ist, welcher 
an den Vater Hand anlegt, und wird sich die Oonsequenz gefallen lassen 
müssen, dass der Fremde, der beim Vatermord als Theilnehmer mitwirkt, 
mit der Strafe des Vatermordes, der Sohn, welcher bei Ermordung seines
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Nézetem tehát az, hogy az itt most említett esetekben 
a személyes tulajdonság teljesen subjecti v, és annak nincs a 
többi közreműködőre befolyása.

Áttérve azon hatás vizsgálatára, a mit a tettes személyes 
viszonyai gyakorolhatnak a felbujtóra, előrebocsátom, hogy 
azon esetekben, midőn a tettes beszámíthatlan állapotban volt, 
részességről szólni nem lehet. Ilyenkor a látszólagos felbujtó, 
a mint azt már föntebb kifejtettem, szándékos tettessé válhat. 
Továbbá, ha a tettest nem terheli szándékosság: akkor is 
tettessé változik a látszólagos felbujtó. A tettesben rejlő sze
mélyes körülményeket általában két csoportba osztom. Az 
egyik csoportba tartoznak azok, a melyek a bűntett minőségét, 
a bűntett természetét alkotják ; a másik csoportba pedig 
azon személyes körülményeket sorolom, melyek csak a gonosz
tevő büntethetőségét enyhítik vagy súlyosbítják, de az elköve
tett bűntett változatlanul ugyanaz marad, tekintet nélkül a 
személyes körülmények ilyen vagy amolyan alakulására. Az 
első csoportba tartozó személyes körülmények sajátszerű jelle- 
göket a bűntettre nyomják úgy, hogy azon bűntett fogalma 
megkívánja az érintett személyes tulajdonságokkal biró tettes 
létét. Ilyen p. a hivatali bűntett. Az nem képzelhető közhiva
tal nők nélkül. Ilyen a vérfertőztetés, ez sem képzelhető a 
rokonok tettessége nélkül. Már most, ha a felbujtó ily bűn
tettet akar létrehozni : úgy ő a bűntettet nem hozhatja létre 
a nélkül, hogy ily személyes tulajdonságokkal biró tetteseket 
ne bírjon reá a bűntett elkövetésére. Más szóval, itta  személyes 
tulajdonságok a bűntett constitutiv elemét képezik. Az ily 
bűntettek tehát egész terjedelmükben beszámítandók a felbuj
tónak még akkor is, ha ő az említett személyes tulajdonságok
kal nem bir. O akarta a bűntettet, azon bűntettet, mely bizo
nyos személyi tulajdonságokkal biró tettesség nélkül létre soha

Vaters einem Fremden Hilfe leistet, mit der Strafe des einfachen Mordes 
belegt wird. Hält man sich aber — was mir das Richtige scheint — 
daran, dass das Verwand?chaftsverhältniss nicht der That an sich einen 
Charakter höherer Strafbarkeit beilege, sondern nur der That dieses Men
schern, dann gelangt man in beiden Puncten zur entgegengesetzten Ent
scheidung.

Her Kindesmord ist ein Fall des Mordes, welcher sich von ande
ren nur durch gewisse auf die Person der Mutter beschränkte Verhält
nisse unterscheidet, welche nicht etwa das rechtswidrige Moment der 
Handlung selbst herabsetzen, sondern nur die Strafwürdigkeit der Mutter 
in geringerem Lichte erscheinen lassen. Daraus ergibt sich denn, dass 
Miturheber und Theilnehmer des Mordes eines neugebornen Kindes nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu behandeln seien, nur die Mutter selbst 
mit der dem Kindesmord gedrohten geringeren Strafe zu belegen sei, 
dies aber auch dann, wenn sie nur als Theilnehmerin thätig war.« (Ge
sammelte kleinere Schriften I. kötet 172, 173. lapok.)
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sem jöhet. Már most mi volna az elfogadható ok arra rézve, 
hogy a bűntettet be ne számítsuk a felbujtónak ? Talán azon 
hamis tan, hogy felbujtója valamely bűntettnek csak az lehet, 
.a ki a tettet maga is végrehajthatja? Ez a csodálatos iiézet, 
melyet Stübel, Marezoll, Krug, Berner, treib. Langenbeck hir
dettek, semmi logikai alappal nem bir. Ez a bűnszerző-féle 
elméletnek, mely a tettest csak a felbujtóval együtt tudta gon
dolni, utolsó kisértése. Mint ha valamely bűntett gondolatát 
életre kelteni, mást valamely bűntett elkövetésére reábirni nem 
lehetne azon személyes tulajdonságok nélkül is, melyek bizo
nyos bűntett tényálladékához tartoznak. Vájjon egy nő nem 
képes egy férfit reábirni arra, hogy erőszakos nemi közösülést 
kövessen el egy leányon? Bizonyára ezt senki sem tagadhatja. 
Már most ha valamely tevékenység teljesen megfelel a felhajtás 
fogalmának : ugyan kérdjük, hol vannak azon érvek, melyek 
a felhajtást segélylyé változtatják? Lehet-e egy fogalmat 
tetszés szerint denaturalisálni ? Mi nem hiszszük és valamint 
elismerjük azt, hogy egy nő erőszakos nemi közösülés, az idegen 
vérfertőztetés felbujtója lehet, úgy el kell ismernünk azt is, 
hogy a nem hivatalnok a hivatali bűntett fölbujtója lehet. A 
meddig a felhajtás nem más, mint valakinek bűntett elköveté
sére való reábirása, addig nem tagadhatja oly nagy kitűnőség 
sem mint Köstlin a következetlenség vádja nélkül azt, hogy 
a nem hivatalnok is fölbujthatja a hivatalnokot a hivatali titok 
megszegésére, közpénzek elsikkasztására stb.

Kérdés, hogy a magunkénak vallott elméleti határvonal 
szabatosan kiilönzi-e el a személyes körülmények és tulajdon
ságok két csoportját ?

Azt hiszszük, szabatosabban mindenesetre, mint azon 
elmélet, mely anyagi körülmények és subjectiv körülmények 
között tesz csak különbséget. Mi épen arra helyezzük a súly
pontot, hogy a személyes körülmények és tulajdonságok sem 
mind tisztán személyesek, nem subjectivek, hanem objectively 
is lehetnek, minő p. a hivatali viszony a hivatali bűntettnél és 
a rokonság a vérfertőztetésnél. A lényeget pedig abban talál
juk, ha olyan a személyes tulajdonság, mely a bűntettnek 
természetét alkotja, annak sajátszerű jelleget kölcsönöz, úgy a 
részesek azon bűntettért felelősek ; ha pedig csak olyan, a mely 
mellett vagy a mely nélkül a bűntett változatlanul ugyanaz 
marad : akkor azon személyes tulajdonságnak a többi közre
működők bűnösségi fokát sem nem emelik sem nem csök
kentik.

Fölmerülhet a kérdés, hogy a visszaesés, midőn annak 
minősítő jellege van, p. a cselekmény az által, hogy visszaeső 
követte el, bűntetté válik: oly személyes tulajdonság-e, mely a
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többi közreműködőkre kihatással van. P. A. tudja, bogy B. 
rablás bűntette miatt már kétszer volt büntetve és felbujtja, 
hogy kövessen el egy 10 forintos lopást. Ez elköveti. A magyar 
B. T. K. 338. §-a szerint a felbujtott lopási ténye bűntettet 
képez. Vájjon A. is bűntettért felelős-e? Azt mondhatná 
valaki, hogy a visszaesés itt nem pusztán súlyosító körülmény, 
hanem minősítő jelleggel bir. Vétséget bűntetté változtat. 
Következőleg az általunk felállított elmélet szerint e bűntett 
természetét átalakítja, miért is valamennyi közreműködő, a ki 
tudva bujtotta fel vagy segítette elő a visszaesőt, bűntettért 
felelős. Ezen okoskodás teljes félreértése volna elméletünknek. 
Mert a visszaesés nem alkotja a lopás constitutiv elemét. A 
cselekmény ugyanaz marad lényegileg, akár visszaeső akár más 
követi el. Lopás-. Nem kölcsönöz a visszaesés sajátszerű jelleget 
a cselekménynek. Továbbá a legis ratio az, hogy a visszaeső 
megrögzött gonoszságát sújtsa szigorúan a törvény ; ezen 
legis ratio pedig azt, a ki nem visszaeső, a legkevésbé sem 
érinti. A visszaesés tehát itt a legsubjectivebb személyes tulaj
donság, melynek a bűntett természetéhez nincs köze. Az, hogy 
a cselekményt bűntetté változtatja, az nem a cselekmény lénye
gén, természetén előidézett változás, csupán a beszámítás foko
zása bizonyos személyi viszonyok következtében.

Fölmerülhet továbbá azon kérdés, hogy p. a magyar 
B. T. K. 336. §. 7. és 8. pontjában *) említett személyes tulaj - 
ságok melyik csoportba tartoznak, olyanok-e, a melyekről a 
B. T. K. 74. §-a intézkedik — vagy olyanok, a melyekről nem 
intézkedik. Ha a visszaesésnél azt mondtuk, hogy az, a cselek
ményt bűntetté minősítő jellege daczára, tiszta személyes körül
mény, sőt azt is mondtuk, hogy a lopás csak lopás maradt : 
úgy a következetesség azt parancsolná, hogy a szolgálati viszony 
és az egy háztartásban élés is ily tisztán személyes körülmény
nek tekintessék. Ide irom, a mit Grlaser, a ki az alapfelosztást 
szintén úgy csoportosítja, a mint azt föntebb megjelöltük, a 
szolgálati lopásról mond: »Nagyon kétséges — úgymond — 
hogy itt a súlyosító mozzanat csak azon különös kötelesség 
megsértésében áll-e, a mivel a szolgálatban álló a szolgálat- 
adó irányában tartozik vagy ezen súlyosító mozzanatot azon 
veszélyes körülmény képezi-e, hogy a szolgálatban állónak 
könnyen van alkalma gazdáját meglopni. Ha az elsőt fogadjuk 
el, úgy a súlyosító mozzanatot tisztán személyesnek kell tarta
nunk, és így a súlyosítást az azon viszonyban nem álló része-

’) 336. §. Tekintet nélkül a lopott d o lo g  értékére, bűntettet képez
a lopás, lia......... 7. szolgálatban álló személy azon, kinek szolgálatában
áll, vagy annak házához tartozó személyen követi el ; 8. a tolvajjal ház- 
közösségben vagy közös háztartásban élő személy ellen követtetik el.

21A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény.
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sek nek beszámítani nem lehet. De nem nehéz bebizonyítani, 
hogy ezen felfogás helytelen. Mert ha helyes volna: úgy azon 
lopások, melyek a szolgálatadó hátrányára a házon kivűl oly 
tárgyakon követtetnek el, melyekhez a cseléd sem juthat más
képen, mint az idegen, minősített lopást képeznének ; az oly 
lopások ellenben, melyeket ugyan a szolgálatban álló, gazdá
jának házában követ el, de ezek sem közvetlenül, sem közvetve 
nem érintik gazdáját, mint egyszerű lopások bűntettetnének. 
Ha tehát a törvényhozás az ily következtetéseket ki akarja 
kerülni : akkor nem szabad a fölött habozni, hogy a szolgálati 
viszony személyes tulajdonságának itt objectiv jellege vau.«

Teljesen osztozunk Glaser nézetében. Nem a puszta szol
gálati viszony képezi csak itt a súlyosító mozzanatot, a mit pedig 
bíróságaink annyiszor hangsúlyoznak, hanem azon veszélyesség, 
melyet a minden pillanatban kínálkozó alkalom nyújt. A 
magyar törvény egyélűránt ennek határozott kifejezést is adott. 
Mert nemcsak a házi gazdán, hanem a házhoz tartozó szemé
lyen elkövetett lopás is minősítő jelleggel bir. Ha az inas az 
urához szállt vendéget meglopja: a 336. §. 7. pontja szerint 
minősülő bűntettet követ el. Hogy a súlyosító mozzanatot nem
csak a szolgálati hűségből származó kötelesség képezi, az 
kitűnik a 8. pontból is, melyben a törvényhozó az egymás iránt 
táplált megbizhatóság megsértésén fölül bizonyára azon veszé
lyességgel is leszámolt, mely a minden pillanatban könnyen 
kínálkozó alkalomból áll. Nem szabad haboznunk azon. hogy 
a 336. §. 7. és 8. pontjában említett személyes körülmények obje
ctiv természetűek. Természetesen a felbujtóra és segédre nézve 
szükséges, hogy ezen tulajdonságokról tudomással is birjanak. 
De ki tagadhatná, hogy itt némi ellenmondásba jövünk azon 
érveléssel, mit a visszaesésnél, mint minősítő körülménynél 
előadtunk. De nem szabad feledni, hogy sohasem állítottuk 
azt, hogy teljesen kielégítő absolut tételbe tudjuk a szabályt 
foglalni. Sőt nagyon is hangsúlyoztuk Hälschner véleményét, 
hogy minden egyes, a büntetőtörvényben előforduló és a bűn
tettekkel kapcsolatos személyes tulajdonságok és körülmények 
egyenkint vizsgálandók meg subjectiv vagy objectiv jellegök 
szempontjából. És ezen vizsgálódásnál mindig nagy szerepet 
játszik a súlyosító vagy enyhítő mozzanat minősége. P. a vissza
esésnél teljes lehetetlen oly súlyosító mozzanatra találni, mely 
a személyiség körén kivűl nyerne életet. Ott a súlyosító moz
zanat magában a gonosztevő megátalkodottságában fekszik, 
mely nem osztható meg azzal, a kitől ily megátalkodottság 
távol áll. De az, a ki a cselédet felbujtja arra, hogy gazdáját 
lopja meg : nem szegi ugyan meg a szolgálati hűséget, mert 
ezzel nem tartozik, de felhasználja a cseléd előtt minden pilla-
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natban kínálkozó folytonos alkalmat, és így megosztja a súlyo
sító mozzanatot, mely a cselekményt bűntetté változtatja.

Végül még csak egy kérdésre nézve szükséges nyilatkozni. 
S ez az, minő befolyása van a szándékosság különböző fajainak, 
ha p. a tettesnél rögtöni, a felbujtónál pedig előre megfontolt 
szándékosság forog fönn? Hogy a különbség óriási, azt tudjuk, 
hisz a gyilkosságot és szándékos emberölést nagy büntetés- 
különbség választja el egymástól. Mi, követve Geyer, Buri. 
Carrara tanait, a szándékosságot a legtisztább személyes körül
ménynek tekintjük és megengedjük, hogy a felbujtó gyilkos
ságért bűntettessék, midőn a felbujtott csak szándékos ember
ölésért vonható felelősségre.

íme láthatjuk, hogy nem csekély controversiákat rejteget 
magában a személyes körülmények tana. S azoknak az egy
szerű és világosnak látszó intézkedéseknek hátterét a büntető
jog legfényesebb elméinek liarcza képezi. Mégis minő haladás 
a franczia gyakorlat kíméletlen rideg szigorától a mai napig, 
midőn minden egyes személyes körülmény gondos vizsgálat 
tárgyát képezi, és alanyi vagy tárgyias jellege a súlyosítást 
képező mozzanat minőségétől tétetik függővé !

10. §. A visszalépés.

A kísérlet tanában behatóan foglalkozom a visszalépés 
jogi hatásával. A részesség területén is föltűnik e fogalom. 
De csak az elmélet nyújt e tekintetben a gyakorlatnak tájéko
zást. A büntetőtörvények hallgatnak e viszonyokról. A német 
particularis törvények, mint a szász, hesseni, badeni vagy a mi 
1843-diki javaslatunk, melyek a visszalépés kérdéseinek külön 
intézkedéseket szentelnek, sem a belga, zürichi, baseli, német 
birodalmi és magyar büntetőtörvényekben, sem az olasz és 
osztrák javaslatokban nem találtak utánzásra. A felbujtó foga
lom meghatározását elegendőnek tartották arra, hogy a vissza
lépés viszonyait kellő világításba helyezze. És nem is tehetünk 
e tekintetben kifogást. A mi a törvénykönyvekben mellőzhető, 
annak fölvétele sohasem jár különös haszonnal. A mi a törvény- 
könyvek intézkedéseiből logikai utón és biztosan levezethető : 
annak körülírását bátran elhagyhatja a törvényhozó. A felbujtó 
és a felbujtott visszalépését kár volna expressis verbis felölelni, 
mert a kísérletnél elkeriílhetlenűl szükséges intézkedések és 
a felbujtó fogalom meghatározása megadják nekünk a választ 
arra nézve, minő hatása van a visszalépésnek a részesség terü
letén. De az elméleti fejtegetés mindenesetre hézagos volna, ha 
figyelmen kivűl hagyná e viszonyok közelebbi tárgyalását.

2 1 *
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Mind a felbujtó, mind a felbujtott visszalépését külön kell 
szemügyre venni.

A) A felbujtó visszalépése.
A felbujtó gyakran jöhet azon helyzetbe, hogy megbánás, 

félelem és különféle erkölcsi vagy anyagi természetű indokok
ból már nem kivánja a bűntett elkövetését. Lehet, hogy érde
keinek összesége ellene van a bűntett létrejöttének. Ilyenkor 
nincs előtte elzárva az út, hogy a büntetés elől meneküljön. 
Ha mindent elkövet, hogy a felbujtott tettesben ellensúlyozza 
azon indokok mozgató erejét, melyek tettre sarkalják, és ez 
sikerűi is : úgy természetes, hogy büntetés nem érheti. Hisz 
a mi elméletünk szerint még akkor sem éri büntetés a felbujtót, 
ha a felbujtott már késznek nyilatkozott a bűntett elkövetésére, 
föltéve, hogy e készséget sohasem követte cselekvés. Annál 
kevésbé lehet büntethetőségről szó, midőn még a tett előtt 
maga ellensúlyozza az általa életre keltett indokok erejét. De 
ha a felbujtott a tettet elkövette, nem szabad egy pillanatig 
sem azt hinni, hogy a felbujtó mentségére elég az, hogy ő a 
megbizást egyszerűen visszavonta. A magánjogi elemek befo
lyásának tulajdonítható, hogy több büntetőjogász a mandatum 
egyszerű visszavonását elegendőnek tartja arra, hogy büntet
lenül maradjon a felbujtó. Tekintélyes büntetőjogászok, mint 
a francziáknál Ortolan, a németeknél Stiibel, Henke, Ritka, 
Bemer, Hye, Temme, Rosshirt — elégségesnek tartják, ha a 
felbujtó akaratváltozását tudomására hozza a felbujtottunk. 
Mintha csak Savignynak vagy Puchtának tanát hallanák a 
megbízás visszavonásáról, midőn Berner Theilnahme-jában a 
következőket olvassuk : »Ha az értelmi bűnszerző még idejében 
megváltoztatja akaratát, és ennek következtében a physikai 
bűnszerzőnek a megbízás visszavonását tudtul adja, de ez ;i 
megbízás tartalmát teljesíti: úgy az elkövetés egyedül az utób
binak számítandó be, ha pedig a megbízó bár idejében, azaz : 
az elkövetés előtt vissza akarja vonni megbízását és mindent 
megtesz, de még sem sikerül a visszavonást tudomására hozni 
a felbujtottnak. ez a beszámítást már nem képes megváltoz
tatni.« (Természetesen Bemer ez utóbbi állításával csak azt 
akarja mondani, hogy a felbujtó ezen minőségében lesz felelős, 
ha nem sikerűi visszavonását a felbujtottnak tudomására 
hozni — de a büntetés kiszabásánál mindenesetre tekintetbe 
kell venni a felbujtó törekvését.) Mi ahhoz, hogy a felbujtó 
büntetlenül maradjon, sokkal többet kivárniuk, mint Berner 
és társai.*) Az természetes, hogy ha megakadályozza a fel-

') Meg kell jegyeznem, hogy Berner tankönyvében (8-dik kiadás) 
már következőleg nyilatkozik : »Der Anstifter kann sich durch blosse

3 24
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búj tó a bűntett elkövetését: úgy büntetlenségéhez kétely nem 
fér. Hisz tettel bizonyította be akaratváltozását. Ellensúlyozta 
teljes erélylyel a felbujtottban teremtett indokokat. Ezen kivűl 
részemről csak egy esetben ismerem el a felbujtó büntetlen
ségét, és ez az, ha a felbujtott által elkövetett bűntett nincs 
okozati összefüggésben a felbujtási tevékenységgel. A legna
gyobb igazságtalanság volna a felbujtót felelősségre vonni 
akkor, midőn mindent megtett, hogy az általa teremtett indo
kokat elfojtsa a felbujtottban, és ezen törekvése sikerűi is. mert 
egyetlen, a felbujtó által teremtett indok sem készteti a felbuj- 
tottat a tett elkövetésére — hanem p. egészen más, a felbujtási 
tevékenységtől távol álló indokokból cselekszik. Ha valaki p. 
csak a kezébe olvasott aranyokért jelentette ki készségét a 
realinjuria elkövetésére, és a felbujtó megjelenve nála, vissza
követeli a pénzt és egyidejűleg visszavonja megbízását is : 
akkor, ha ez féltékenységből meggyalázó cselekményt követ el 
az illető személy ellen, úgy ezen cselekményt bizonyára nem 
vezeti vissza okozati összefüggés a felbujtóhoz. Sohasem tudnám 
teljesen büntetlenül hagyni a felbujtót, ha felbujtási tevékeny
sége a felbujtott által elkövetett bűntett-tel csak részben is 
okozati összefüggésben van. Hiába vonja vissza a felbujtó meg- 
bizását, az egyszer folyamatba tett okozati összefüggés követ
kezményeiért felelős mindaddig, mig nem képes ezen okozati 
összefüggés folyamatát megszakítani. Enyhítő körülményül 
mindig betudandó a megbízás visszavonása — de mentő körül
ményt csak akkor képez, ha a bűntettet vagy meg tudja aka
dályozni a fölbujtó, vagy az ő felbujtási tevékenysége és az 
eredmény között okozati összefüggés nincs. Ezen nézet, melyet 
kifejtettünk, kétségen kivűl ma uralkodó tan. Schwarze, Schütze, 
Oppenhof, Carrara, Gey.er, Dollman, Langenbeck stb. neveire 
hivatkozhatunk a föntebb kifejtett tan mellett. *) Kétségen ki-

Erklärung seiner Willensänderung, auch wenn er sie vor der Ausführung 
der Missthat dem Thäter mittheilt, nicht straffrei machen. Wie die An
stiftung nur durch Beibringung von Beweggründen wirksam und straf
bar wird, so kann sie auch nur durch Beibringung von Gegengründen 
oder durch eine sonstige Gegenwirkung z. B. rechtzeitige Anzeige oder 
Verhinderung des Vorhabens unwirksam und straflos werden. (109. §.)

’) Néhány kiváló büntetőjogász tanát a következőkben ismer
tetem :

I. Zachariä (Versuch II. 264. lap) a következőket tanította : A 
fölbujtónál először is a nem sikerült felbujtás esetét kell kiemelnünk. A 
mennyiben ez bűntethetőnek tekinthető : a büntethetőség megszűnik, 
ha a felbujtó bármely módon nyilvánítja akaratváltozását, és habár 
alkalma van, mégis minden további befolyás-gyakorlástól tartózkodik. 
De ha a felbujtás sikerült, vagy bevégeztetett, akkor a felbujtónak min
dent meg kell tenni, a mi a körülmények szerint szükséges a tettes visz- 
szatartására, és bár a hatóságnál tett jelentés erre a legbiztosabb, de még
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vül a gyakorlatban nem könnyű eldönteni, mikor forog í'önn oly 
mérvű visszavonás, mely büntetlenséget biztosít a felbujtónak. 
De nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani a judicaturának, hogy 
őrizkedjék a vélelmek fölállításától, és a felbujtónak előnye

sem az egyedüli mód. De lia ar tettes elkövette a tettet, akkor azon for
dul meg, 1. ha a felbujtott a felbujtó akaratváltozásáról semmi vagy késő 
tudomást nyert. Itt a késő bánat csak úgy nem segít, mint nem segít 
annak, a kinek nem volt hatalmában az általa okozott seb halálos ered
ményét elhárítani ; 2. ha a tettes, az elkövetés előtt a felbujtó akarat- 
változásáról értesíttetett : akkor a felbujtó büntetlensége, ha a tettes a 
bűntettet elkövette, attól függ, hogy a tettes által elkövetett bűntettet 
az értelmi behatás következményéül lehet-e tekinteni, vagy pedig azt 
önálló, az értelmi befolyástól független bűntettnek kell-e tekinteni. Ez 
mint azt Bauer (Anmerkungen zum Hannover. Entw.) helyesen jegyezte 
meg, a felbujtás minőségétől függ. Ha t. i. ezt megbízás, parancs, jutalom, 
Ígéret vagy tévedés felköltése képezi, úgy elegendő, ha a fölbujtó ezen 
cselekményeket a bűntett elkövetése előtt kifejezetten és határozottan 
visszavonta. Mert ezen tényekkel az okok hatása teljesen meg van 
semmisítve, és ha a tettes a bűntettet mégis elköveti, úgy ez csak egy 
uj, saját érdekében keletkezett elhatározás következménye, melyre a 
fölbujtó tevékenységének semmi hatása sem volt. Másképen alakul a 
dolog, ha a fölbujtó tevékenysége kezdettől fogva arra volt irányozva, 
hogy a fölbujtottban a szenvedélyek harczát ébreszti föl és a bűntett 
elkövetésében a fölbujtott saját érdekének kielégítését látja. II}’ esetben 
bármely komoly visszavonás sem elegendő arra, hogy a felbujtó büntet
lenül maradjon, mert az eredmény kétségen kívül a felbujtó szellemi 
behatásának következménye. Már Feuerbach (Kritik des Kleinschrod. 
Entw. Th. II. 144. lap) ily esetben legalább is gondatlanságért kívánta a 
fölbujtót felelősségre vonni. De ez a gondatlan fölbujtásra vezetne, mi 
meg nem engedhető. De még kevesbbé lehet igazolni azokat a kik a 
bűntett kísérletéért vonják ily esetben a felbujtót felelősségre. Csak egy 
alternativa marad : vagy van okozati összefüggés a fölbujtás és az elkö
vetett bűntett között, és akkor lehetetlen kísérletről beszélni — vagy 
nincs ily összefüggés : és ekkor a kísérletül tekinthető felhajtást a kinyil
vánított akaratváltozás következtében büntetlennek kell tartanunk. Az 
természetes, — végzi Zachariü — hogy az akaratváltozás, a felbujtónak 
a bűntett meghiúsítására irányzott törekvése, enyhítő körülményt képez. 
Sőt a törvény minden büntetés alól fölmentheti a felbujtót, ha a ható
ságnál kellő időben az elkövetendő bűntettet följelenti. Akkor is bün
tetlenül marad a felbujtó , ha a hatóság nem is tudta megakadályozni 
a cselekményt.

II. Köstlin (N. Revision 553. 561, 562. System I. 101. §.) a mint 
ezt már kifejtettem a bűntett elkövetésére való felhívásban »conatus 
remotus«-t lát, melynek büntethetősége megszűnik, ha a felbujtó és a 
felbujtott között akarategység jő létre, de nem szűnik meg és a felbujtó 
kísérletért büntetendő, lia köztük akarat-különbség támad. — E szerint a 
felbujtó az által, hogy a felbujtottnak tudtára adja akaratváltozását, 
mely az akarategységet megszünteti, azt éri el, hogy előbbi tevékenysége 
kísérletet képez. De mivel az önkéntes elállás a kísérlet büntethetőségét 
megszünteti : úgy a felbujtó megmenekül a büntetés elől, ha a fölbujtás 
bűnös eredményét elhárítja, mert hisz jogsértő eredmény, melynek meg
szüntetése lehetetlen volna, még fönn sem forog. De büntetendő a fel
bujtó, ha a bűntett abbahagyását ki nem eszközli. Legalább is be nem 
végzett kísérletért vonandó felelősségre, mely alól csak akkor van kivé-
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vagy hátránya ne puszta vélelmektől, hanem a concret körül
mények által nyújtott valódi bizonyítékoktól tétessék függővé. 
Ha p. A. elhiteti B.-vel, hogy C. tiltott szerelmi viszonyba 
óhajt jutni nejével, és fölizgatva féltékeuységi szenvedélyét,

tel, lia a folbujtó a hatóságot oly időben értesíti a bűntettről, a midőn 
az még megakadályozható.

III. Bar (Zur Leltre von Versuch und Theilnahme 62, 63, 64. 
lapok) nézete szerint a folbujtó, a- meddig a felbujtott kísérleti cselek
ményt nem követett el, nem büntethető. De ha a cselekmény kísérletig 
haladt, a melytől a tettes önként elállott : úgy a folbujtó nem büntet
hető, mert a felbujtott, a ki a felbujtó rábeszélése következtében lép 
vissza , nem kevésbé önkéntesen hagy fel szándékával, mint a mily 
önként követi el a bűntettet, ha a rábeszélés következtében jár el. De 
föltéve, hogy a kísérletnek a tettes részéről való abbanliagyása a felbuj
tónak nem használ, ezen különös esetben még sem érheti a fölbujtót 
büntetés, mert az-utóbbüiak a bűntett abbahagyására irányzott akarata 
itt föltételeztetik. Lényegileg e kérdésben az eredményre nézve a véle
mények egyezők. De ha a felbujtó a felbujtotthak visszalépését kijelenti, 
ez azonban a véghezvitel által előmozdított saját érdekéből visszalépni 
nem akar : úgy meg kell különböztetni :

A) azon esetet, midőn a felbujtott büntetésre méltó kísérleti 
cselekményt követ e l , de a felbujtó által a bevégzésben megakadá- 
lyoztatik, és

B) azon esetet, midőn a felbujtott, daczára annak, hogy a fel
bujtó a véghezvitelt physikailag is megakadályozni törekszik, a bűntet
tet bevégezte. Az első esetet — mondja Bar — könnyen egy kate
góriába helyezik azzal, midőn mind a két fél önként áll el a bűntettől. 
De ez nem helyes. Ha a bűntettet, mint a jognak külsőleg fölismerhető 
és maradandó sértését fogjuk fel: úgy az A) alatti esetben lielyrehoz- 
liatlan jogtalanság még nem következett be , következőleg a folbujtó 
büntetlen marad. A fölbujtottat azonban, mivel a kísérlettől nem önként 
állt el, mindenesetre büntetni kell. De mivel a felbujtó a kísérletért is 
felelős, melyben a fölbujtott bűnös , ebből keletkezik az ellenmondó 
eredmény , hogy a felbujtó is büntetendő. Jóllehet az érzés a felbuj- 
tottnak fölmentését látszik követelni, úgy jogilag az még sem helyes, 
inert meg kell gondolni, 'hogy a felbujtó csak a felbujtott azon cselek
ményeiért tartozik felelősséggel, melyekben szellemi befolyása fölismer
hető, következőleg visszalépésének kijelentésével mindig megszabadul a 
büntetéstől, ha az által a fölbujtott későbbi cselekvési módjára való 
befolyása megszűnik. De ha a folbujtó önálló szenvedélyek és érdekek 
fölébresztése által a tettesben oly indokot hoz mozgásba, melynek tartós
ságát átlátni nem képes, és a melynek hatását paralysálni sem tudja : 
úgy épen azon helyzetben van, midőn valaki a bűnös eredményt a moz
gásba tett és önállólag működő természeti okozatosság következményei
től hiában törekszik megóvni.

A második esetről (B.) nem nyilatkozik Bar bővebben. Ezt — 
úgy mond — Zachariä kielégítőleg kifejtette. Végül a hatóságnál tett 
följelentésre nézve szükségesnek tartja a következőket megjegyezni. 
»Nem látszik indokoltnak, a hatóságnál tett följelentést mint egyedüli, 
vagy legalább is mint kiváltságos eszközt tekinteni azon czélra, hogy a 
folbujtó a felelősség alól menekülhessen. Oly nézet ez, mely szerint nem 
a valóságos megakadályozás, hanem a bűntettnek idejében való följelentése 
kívántatik meg a büntetlenség elérhetéséhez. (Köstlin, hannoverai és a 
hesseni büntetőtörvények). Bar azon álláspontra helyezkedik, hogy, ha
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arra biztatja, bogy a csábitót ölje meg és B. folyton érleli 
agyában az A. által értésére adott gyanujeleket, és csak arra 
vár, bogy nyomosabb jelek birtokába kerüljön, akkor, A. 
a már fölizgatott férjet, félve, bogy az ártatlan C.-t megöli, arra

a hivatalnok hanyagsága, vagy más véletlen okok miatt a följelentés 
czélját téveszti : úgy az eset nem különbözik attól , ha a felbujtót a 
följelentés-tétéiben véletlen körülmények akadályozzák.

IY. Langenbeck »Die Lehre von der Theilnahme am Verbre
chen« czimű művének 59. §-ában teszi föl a következő kérdést : »Minő 
befolyása van a fölbujtó akaratváltozásának a büntethetőségre« és erre 
mindenekelőtt kijelenti, hogy bármennyire eltérők is a büntetőjogászok 
nézetei e kérdésben, abban megegyeznek, hogy a külsőleg nem nyilvá
nuló akaratváltozás és a bűntett bevégzése utáni visszalépés minden 
jelentőség nélküli a fölbujtó büntethetősége szempontjából.

De ha a fölbujtó a fölbujtottat re integra értesíti akaratváltozár 
sáról és a bűntett még sem marad el, úgy a következő eseteket kell meg
különböztetni :

1. Ha az elkövetés az értelmi behatás következményeűl tekint
hető, például, ha annak oka a fölbujtottban fölébresztett szenvedély, 
harag, boszúvágy vagy más saját érdek, úgy ennek tette a fölbujtónak 
is beszámítandó. Mert ez egy szabad egyéniséget választott az általa 
szándékolt bűntett eszközéül, és ha ő ennek hatályosságát az akaratvál
tozás kijelentése által nem tudta megakadályozni, úgy reá nézve nem áll 
másképen a dolog, mintha ő a hatalmán kívül álló természeti erőt hozott 
mozgásba (p. tüzet rakott) és megbánva, hiában törekedett cselekvése 
következményeit elhárítani. A felbujtottban életre keltett önálló érdeket 
nem érinti a visszalépés alaki kijelentése. Ha ily esetben büntetlenséget 
fogadnánk el : úgy annak kellene bekövetkezni, ha a felbujtó tényleg 
akaratát meg sem is változtatta, hanem valamely mellékes tekintetből 
jelentette ki mit sem mondó visszavonását. A hatóságnál tett följelen
tésre nézve teljesen osztozik Langenbeck Bar álláspontjában.

Ellenben sohasem érheti a fölhajtót felelősség, ha a felbujtott 
által elkövetett vagy megkísértett cselekmény teljesen független a fölbuj- 
tási tevékenységtől. Senkit sem lehet oly cselekményekért felelősségre 
vonni, melyekben szellemi behatásuk föl nem ismerhető.

Y. Haus is tüzetesen foglalkozik e kérdéssel. A felhívás után — 
úgy mond Haus — a felbujtó megváltoztathatja akaratát. Hogy ezen 
akaratváltozásnak azon hatása legyen, mely szerint a felbujtó és a felbuj
tott közötti solidarités megszűnjék : szükséges, hogy a megbízás határo
zott kijelentéssel yisszavonassék. Némelyek hallgatag visszavontunk 
tekintik a felhajtást, ha a felbujtó és felbujtott között halálos ellensé
geskedés támad, vagy ha az előbbi kibékül azon személylyel, a ki ellen 
a bűntettet el kellett volna követni. Ámde ezen körülmények nem olya
nok, melyek biztosán az akarat megváltozására vallanának. Kérdés : 
nem-e a gyanú elhárítása miatt vesz össze a felbujtó a felbujtottál 
vagy bekül ki ellenével ? Miért nem vonta vissza határozottan megbizá- 
sát, a melyet oly könnyen tehetett volna ? Ha a visszavonás nyíltan meg
történt : a solidarités köteléke meg van szakítva, és ha a fölbujtott idejé
ben ismerve a visszavonást, végrehajtja a bűntettet : úgy a saját felelős
ségére cselekszik. De ha nem idejében tudta meg a felbujtott a felbujtó 
visszavonását : úgy a felbujtó, mint értelmi bűnszerző felelős. Hiában 
védekeznék azzal, hogy legyőzhet-len akadályok gátolták a visszavonás 
kinyilvánításában, hogy ő már a bűntett végrehajtásának megkezdése 
előtt tette visszavonását, hogy tőle független körülmények miatt nem
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ösztönzi, hogy ne ölje meg neje csábítóját, mert annak káros 
következménye lenne, és a férj az esti szürkületben a lépcsőn 
fölsiető C.-t lelövi : bizonyára senki sem tartaná a felhajtást 
visszavontnak, mert A. felbujtási tevékenysége és az eredmény

adhatta tudtára megváltozott szándékát a felbujtottnak. A megbizás 
megadatott és végrehajtatott, az ok létrehozta okozatát, a felelősségnek 
tehát vissza kell szállni a felbujtóra. A biró természetesen enyhítő körül
ményeknek fogja tekinteni mindazon törekvéseket, melyekkel meghiúsí
tani igyekezett a felbujtó a megbizás megvalósítását. Megtörténhetik, 
hogy a visszavonás nem tétetett előbb, vagy nem jutott előbb a felbujtott 
tudomására, mint azon pillanatban, mikor a bűntett végrehajtása már 
kezdetét vette. Ezen esetben, ha a tettes a kísérlettel önként felhagyott, 
a felbujtó és a felbujtott minden büntetés elől menekül, folté ve, hogy a 
cselekmény nem képez sui generis büntetendő cselekményt. De, ha a 
felbujtott, tekintetbe nem véve a megbizás visszavonását, a végrehajtást 
folytatja, és ez csak a tőle nem függő körülmények által akadályozta
tott meg : a kisérlet nem számítható be másnak, mint a fölbujtottnak, 
mert, mint mondottuk, mihelyt a megbizás visszavonatott és arról a 
felbujtott tudomást vett, minden kapocs megszűnt a szerződő felek között, 
és a felbujtott csak saját felelősségére cselekszik.

VT. Buri (Zur Lehre von der Theilnahme etc. 59, 60, 61. lapok) 
szerint a felbujtónak meg kell semmisíteni a tőle kiinduló tevékenységet, 
hogy büntetlenül maradhasson. Hogy ezen megsemmisítésnek miképeu 
kell történnie : az a fölbujtási tevékenység minőségétől függ. Ha a fel
bujtó a bűntett elkövetéséért Ígért jutalmat visszavonja : úgy a mennyi
ben a bűntett a kisérlet stádiumáig nem jutott : akkor a fölhajtó (ha az 
ő tevékenysége csak a jutalom igéréséből állott) a visszavonással teljesen 
megsemmisítette a tőle kiindult tevékenységet. És ha a felbujtott mégis 
elkövette a bűntettet : akkor ezt saját felelősségére tette, mert ez nem 
a szellemi befolyás uralma alatt történt, következőleg az az eredmény
ben nem is tárgyiasult, és ebből következik a felbujtó büntetlensége. 
Ugyanezt lehet mondani a megbízásról, kérelemről, parancsról, kíván
ságról és a szándékosan előidézett vagy fölhasznált tévedésről. De a ki 
másnak bűnös elhatározását rábeszélés, dicséret által erősíti meg, a ki 
annak a bűntett elkövetésére utakat és módokat jelölt ki, azt a puszta 
dissuasio, ha a bűntett mégis elkövettetik, nem mentheti föl a büntetés 
alól. A rábeszélés, a használható eszközök megjelölése bűnszerzői szán
dékból történt, és ezen alakban tárgyiasul az eredményben, ha a lebe
szélésnek nem sikerült a bűntettet megakadályozni , következőleg a 
felbujtó ily esetben az egész eredményért felelős. A dissuasio itt csak 
kisérlet maradt a bűnszerzői szándékkal mozgásba hozott hatályosság 
megszüntetésére, melynek a büntetés enyhítésén kívül semmi más befo
lyása nincs még akkor sem, ha a felbujtó meggyőződni vélt arról, hogy a 
fölbujtottat sikerült elállásra bírnia. Másképen kell a fölbujtónak ezen 
esetekben eljárni, ha a büntetés alól menekülni kíván. Minő legyen azon 
mód, melylyel a bűntett abbanmaradása elérhető — legyen ez a fenye
getett figyelmeztetése vagy a hatóságnál tett följelentés , az teljesen 
közönyös. Csak annyit kell megjegyezni, ha a tettes már kísérletet köve
tett el, mielőtt még az értelmi tevékenység megsemmisíttetett, a felbujtó 
csak akkor nem lesz büntethető, ha a tettes a kísérlettől önként vissza
lép, de kísérletért lesz a felbujtó büntetendő még akkor is, ha a bűntett 
bevégzését maga akadályozta meg. A fölbujtó kísérletért felelős, ha ő, 
még mielőtt a tettes megkezdte tevékenységét, a bűntett bevégzését p. a 
fenyegetett figyelmeztetése által lehetetlenné tette, de a tettes, mert
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között, daczára a visszavon ásnak, teljes okozati összefüggés 
létezik.

Helyesen mondja Bar : __ »ka a fölbujtó önálló szenve
délyek és érdekek fölébresztése által a tettesben oly indokot 
boz mozgásba, melynek fontosságát belátni nem képes, és a mely
nek hatását ellensúlyozni nem tudja : úgy épen azon helyzetben 
van, midőn valaki a bűnös eredményt a mozgásba tett és ön
állókig működő természeti okozatosság következményeitől 
biában törekszik megóvni.« (Zur Lehre von Versuch etc. 63. 
lap). A felelősség alól ezen esetekben nincs menekülés. A ter
mészeti törvények logikája kívánja ezt igy.

B) A fölbujtott visszalépése.

Ezen kérdés szorosan összefügg a nem sikerült fölbujtás 
büntethetőségének kérdésével. Mi azon elmélethez csatlakoz
tunk, mely felbujtási kísérletet nem ismer, következőleg még 
azt is, midőn a felbujtott teljes készségét jelentette ki a fölbujtó 
reábirása következtében a bűntett elkövetésére, csak puszta 
büntetlen előkészületi cselekménynek tartottuk. A meddig a 
tettes kísérleti cselekményt nem követ el : valódi büntetőjogi 
értelemben nincs is fölbujtó, mert ennek fogalma tételezi föl, 
hogy a fölbujtott tette legalább is a bűntett kísérleti stádiumá
ban legyen. Ha tehát mi a fölbujtott visszalépéséről beszélünk: 
úgy nem gondolunk a kisérleti cselekmény előtti állapotra,J) 
mert elméletünk szigorú következménye, hogy a kisérleti cse
lekmény előtt büntethetőségről, sem az úgynevezett föl
bujtó. sem az úgynevezett fölbujtott szempontjából szó sem 
lehet. De igen is azon eshetőség képezi vizsgálódásunk tárgyát, 
ha a fölbujtott, daczára a fölbujtó akaratának, a kisérleti cse-

talán erről tudomással nem Túrt, kisérleti cselekményt követett el. — A 
kísérlettel való fölhagyás büntetlenségéhez az önkéntes elállás múlhat - 
lanul megkivántatik. Ezen önkéntes elállás, tekintettel a felbujtóra, nem 
állhat abból, hogy a tettes annak tudta és akarata nélkül a már megkez
dett kísérlettől eláll, hanem inkább az ő részéről is szükséges a kísérlet
től való önkéntes visszalépés. Sőt a tettes részéről a kísérlettől való visz- 
szalépésnek azon hátránya van a fölhajtóra, a mennyiben reá nézve 
bizonyos körülmények között az önkéntes visszalépés lehetősége van 
kizárva, ha ő t. i. a bevégzett kísérletig jutott, a mikor a tettes tevékeny
ségétől elállóit.

’) Köstlin System-jében (I. kötet 321. lap) azon esetet, midőn a 
fölbujtott, a ki már egyszer kijelentette készségét a bűntett elkövetésére, 
de azt ismét visszavonta, a fölbujtó szempontjából alkalmatlan eszköz
zel bevégzett kísérletnek minősíti, és ezt azzal indokolja, hogy a meddig 
a felbujtott a felbujtónak eszköze, mindkettőnek felelőssége azonosul, 
ellenben külön beszámítás van helyén, ha egyik vagy másik külön aka
ratának érvényesítésével a viszonyt fölbontja.
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lekménv pillanatában önként eláll a bűntett végrehajtásának 
folytatásától. Az a kérdés: büntetlen marad-e a fölbujtó is a 
fölbujtott önkéntes elállása esetében, mert hogy a fölbujtott 
az marad, azt a kísérlet tanában az önkéntes elállás czime 
alatt bővebben tárgyalom. Reánmtatok ott azon opportunitási 
okokra is, melyek szükségesekké teszik az önkéntes elállás bün
tetlenségét. Reámutatok az elmélet harczára is, mely e kérdés 
szempontjából vívatott s talán sikerülend kimutatnom, hogy első 
sorban opportunitási indokok sorakoztathatok az önkéntes el
állás büntetlensége mellett. Már most, ha a felbujtó a bűntett 
elkövetéséhez makacsul ragaszkodik, ha a fölbujtottat a bűn
tett bevégzésére reábirta, és azon hitben él, hogy a tettre induló 
fölbujtott az ő érdekei szerint jól és teljesen elvégzi bűnös 
munkáját, a fölbujtott pedig, midőn megkezdte a szörnyű 
tettet, visszaborz'ad tettének következményeitől és a lelki
ismeret szavára hallgatva, önkéntesen eláll a tett további foly
tatásától : ily esetben — ugyan kérdjük — hol vannak azon 
opportunitási okok, melyek azt követelik, hogy a fölbujtott 
önkéntes visszalépésének előnyeit a fölbujtó is élvezze, ki talán 
a fölbujtott által arczába vágott bérpénzt ismét kinálgatja és 
gyávasággal vádolja a bűntársat, hogy a félutról visszatért ? 
Azt hiszszük, kiterjeszteni az önkéntes elállás előnyeit arra, a 
ki akaratának az ész erejével a bűntett elkövetésén csüng — 
ellenére volna nemcsak minden opportunitási, de főképen min
den jogi indoknak, a melyek az önkéntes elálló büntetlenségét 
követelik. Tisztán subjectiv körülménye a tettesnek az, hogy 
visszalép a bűntett elkövetésének folytatásától, ez nem lehet 
előnyére annak, a ki a bűntett elkövetését akarja. De ezen 
tan t. bár követői közé számítja Zachariät (Lehre vom Versuch
II. 269.) Mittermayert (N. Archiv I. 179. lap, 6. sz.), Rosshirtet 
(N. Archiv 1852. 409. lap), Heppet (N. Archiv 1836. 47. lap), 
Bauert (Abh. I. 431. lap), Hufnagelt (Commentar I. 160. lap), 
Hälschnert (System I. 360.), Geyert (Theilnahme mehrerer 
etc,, Holzendorf Handbuch II. kötet 371. lap), Merkelt (Wiseke 
Rechtslexikonja X II. 140. lap) tekintélyes oldalról támadták 
meg. Berner részint a »Neues Archiv etc.« folyóiratban, részint 
a »Grundsätze etc.« czimű művében, Oppenkof commentárjai- 
ban nyilatkozik a fölbujtó büntetlensége mellett, ha a fölbuj
tott a kísérleti cselekménytől eláll. Bar is többször id. művében 
határozottan ezen iskolához csatlakozott, és Langenbeck teljesen 
elfogadta Bar érvelését, mely körülbelül a következőkből áll : 

Az ember hajlandó — úgymond Bar — a fölbujtott aka
ratváltozását oly ténynek tekinteni, mely csak egyedül neki 
használ. Ez egészen helyes, ha a kísérlettől való önkéntes 
elállás büntetlenségét, mint anomal és tisztán büntetőjog-polb
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tikai okokon nyugvó jogot fogjuk fel. Mert e szerint az vagy 
jutalom, vagy arra van alapítva, hogy a büntetőtörvény lélek
tani kényszere teljesen elérte czélját. miért is a megbánó bün
tetése fölösleges. Újabb időben azonban az önkéntes elállás 
büntetlenségét annak jogi természetéből vonják le. A kísérlet 
-— mondja Zacbariü — csak tekintettel a bevégzésre vagy csak 
azért büntethető, mert a tettes szándéka szerint annak követ
kezményét képezi a bevégzés s a büntethetőség ezen oka azon
ban elesik, mihelyt a tettes szándékával fölhagy és még semmit 
sem tett, a mi a törvény bevégzett áthágását képezné : a rossz 
akarat, mely a kísérlet büntethetőségének alapját képezi, 
visszafelé semmisíttetik meg.

De ezen felfogás szerint is a tettes megbánása még nem 
mentesíti a fölhajtót a büntetéstől, mert a büntetlenség fölté
telét képezi, hogy a tettes bűnös tevékenységének folytatásától 
önként álljon el, és a meddig a fölbujtó vissza nem lép: a föl- 
bujtott bűnös tevékenységének félbeszakítása a fölbujtó aka
ratával ellentétben áll.

Ha a fölbujtott a fölbujtónak akarat nélküli és a termé
szeti okozatosság törvényeinek engedelmeskedő eszköze volna : 
úgy az említett bizonyítási mód ellen senkinek sem lehetne ki
fogással élni. De mivel a fölbujtó által használt eszköz szabad 
egyéniség, és ezen körülmény a fölbujtó akaratára visszafelé is 
módosító hatást gyakorolhat: a fölbujtó akarat-állapota követ
kezőleg jelölhető meg: A fölbujtó akarja a bűntettet, de csak 
annyiban, a mennyiben bizonyos más személyt physikai elkö
vetésre reábirni tud. Bűnös vállalatát attól teszi függővé, hogy 
a physikai tettes, kit kiválasztott, tevékenységet fejtsen ki s 
ezen tevékenységét folytassa. A bűnös tevékenységgel való föl
hagyás, habár a fölbujtó kívánsága ellenére, mégis annak aka
ratával történik, mert ez az egész bűnös tervet a fölbujtott 
akaratától tette és akarta függővé tenni. Ezért büntetlen a 
fölbujtó. így okoskodik Bar, s hogy nagyobb súlyt kölcsönözzön 
elméleti okoskodásának, hivatkozik a würtembergi főtörvényszék 
egy határozatára, mely az ő fölfogásának megfelelőleg döntött 
egy concret esetben. Ugyanazon eset ez , melyről Hufnagel 
(Anmerkungen zum AVürtemb. st. Gr. B. etc.) is megemlékezik, 
de kárhoztatja a főtörvényszék fölfogását.

Langenbeck (Die Lehre von der Theilnahme etc.) csak
nem szóról szóra átveszi a Bar által előadottakat, csak azt nein 
meri kimondani, hogy a »fölbujtó akaratával« történik a vissza
lépés akkor is, ha a fölbujtó arról semmit sem tud, hanem e 
helyett ezen kifejezést használja : »nem a fölbujtó akarata elle-
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nére« történik ’) Bar és Langenbeck álláspontja, vélekedésem 
szerint, mitsem mondó fiction alapszik. Mert azon föltevés, 
liogy a fölhajtó csak annyiban akarja a bűntettet, a mennyiben 
bizonyos más személyt pbysikai elkövetésre reá birni tud — 
nézetem szerint semmi reális alappal nem biró képzelet. A föl
hajtó komolyan és határozottan legalább is esbetőleges szándé
kossággal akarja a bűntettet, és fölbujtási tevékenységével azt 
akarja elérni, hogy a bűntett létesüljön. És épen azt akarja, 
hogy a fölbajtott, mint a czéljára kiválasztott eszköz, teljesítse 
azt. A fölbujtót nemcsak puszta kivánság vezeti, mert ha va
laki mást a bűntett elkövetésére reá bir, az utakat és módokat 
kijelöli, melyek a bűntett elkövetésére vezetnek, az a kivánság 
platonikus talajáról a reális akarat való világába lépett ki s 
nem az ő7 kívánsága, de akarata tárgyiasul a tettes cselekmé
nyében. És talán azon fegyvert is, melyet Bar használt főérvéül, 
vissza felé lehet forditani. Bar a fölbujtott szabad egyéniségére 
helyezi, a súlypontot. Egész részességi elméletének ez a ten
gelye. Ám legyen igy. Már most, ha a fölbujtott szabad egyé
niség, ha csak ő az. a ki tulajdonképen magát a tettre vagy a 
fölhagyásra elhatározza, ha a szahad-akarat-elhatározásnak az 
egyéniség lényegében rejlik forrása : úgy kérdezzük, hol van 
azon kapocs, mely e szabad elhatározásból származó oly tette
ket, melyek a felbujtó értelmi tevékenységével okozati össze
függésben nem állanak, a szabad egyéniség akarat-világán kívül 
fekvő fölhajtói akarathoz fűzi? Hogy pedig a tettes ön
kéntes elállása a fölhajtó értelmi tevékenységével a legcseké
lyebb okozati összefüggésben nincs — sőt egyenesen ellentétét 
képezi a fölbujtó akaratának is (és nemcsak kívánságának): 
azt a dolog természete kézzelfoghatólag bizonyítja, melyet 
semmiféle kápráztató fictióval az egészséges szem elől elfödni 
nem lehet. De nem segít a Bar elméletén a Langenbeck féle 
javítás sem. . . .  »doch nicht gegen den Willen des Anstifters.« 
Megfordított okoskodás. Ha valaki azt akarja, hogy valami 
történjék és ezt akarja úgy, hogy talán fél vagyonát tűzte ki a 
tett jutalmául, és az akaratával épen ellenkező történik : ekkor 
már mégis csodálatos dolog azt állítani, hogy az, a mi történt, 
nem ellenkezik akaratával. Azért birt-e reá mást a bűntett

’) Id. mű 181. lapján »Der Anstifter will das Verbrechen nur inso
fern er einen bestimmten Anderen zur physischen Ausführung bewegen 
kann, davon, dass dieser seine Thätigkeit nicht blos beginne, sondern 
auch fortsetze, macht jener sein verbrecherisches Unternehmen durchaus 
abhängig. Das Aufgeben des Verbrechens abseiten des physischen Agen
ten geschieht also, wenn auch gegen den Wunsch, so doch nicht gegen 
den Willen des Anstifters, da er den ganzen Plan von dem Willen des 
Angestifteten abhängig gemacht hat und abhängig machen wollte, er 
ist mithin straflos«.
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elkövetésére, hogy ez önként visszaforduljon a fél útról, azért 
tűzte ki a jutalmat, hogy ez messziről mutassa ellenfelének a 
fegyvert — ezek képezték-e az akaratirány egyik czélját? Vagy 
lehet-e két egészen ellenkező dolgot egyszerre akarni ? Azt 
hiszszük, a Bar-Langenbeck elmélet nem fog nagy diadalo
kat aratni a magistratura termeiben ]) — a würtembergi fő-

l) Az elméletben is éles támadásban részesült a Bar-Langenbeck- 
féle elmélet. Bnri többször id. müvében (61. lap 2. sz. alatti jegyzet) így
nyilatkozik : ........ »Es heisst in dieser Beziehung in §. 17., der Anstifter
wolle das Verbrechen, aber nur insofern er einen Anderen zur physischen 
Ausführung bewegen könne. Allein der Anstifter will das Verbrechen 
nicht insofern, sondern bestimmt, und seine Anstiftung geschieht in der 
sicheren oder doch eventuellen Voraussetzung, dass der Anzustiftende 
das Verbrechen physisch ausführen werde. Die Ansicht Bar’s führt dahin, 
dass sich auch derjenige entschuldigen kann, welcher in mörderischer 
Absicht auf seinen Feind geschossen, denselben aber gefehlt hat, denn 
sein Angriff geschah auch nur insofern die Kugel ihr Ziel erreichen 
werde, und würde unterblieben sein, wenn das Vorbeifliegen derselben 
vorausgesehen worden wäre.«

Geyer pedig többször id. értekezésében (Holtzendorf Handbuch II. 
kötet 371. lap 1. jegyzet) igy szól: »Das Aufgeben der verbrecherischen 
Thätigkeit des Angestifteten geschehe (sagt v. Bar), venn auch gegen 
den Wunsch, so doch »mit dem Willen« (Langenbeck, fühlte hier das 
Bedürfniss, wenigstens zu amendieren »nicht gegen den Willen«) des 
Anstifters, da dieser dem ganzen Plan von dem Willen des Angestifteten 
abhängig gemacht habe und abhängig machen volle. — Dagegen sei nur 
das Eine bemerkt, dass was jedenfalls ohne den Willen und die Mitwir
kung des Anstifters erfolgt, nicht auf seine Rechnung zu schreiben ist. 
Dass es zum Versuch kam, war mit dein Willen des Anstifters geschehen, 
und deshalb ist er zu bestrafen.«

Nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy a kitűnő belga tudós 
Haus más indokokból ugyan mint Bar és Langenbeck, de szintén a fel
bujtó büntetlensége mellett van a felbujtott önkéntes elállása esetében : 
»Lorsque après avoir commencé l’execution du crime le mandataire 
interompt la tentative spontanément et contre la volonté du mandant, 
l’impunité dont il jouit, profite à ce dernier. Dans cette hypothèse, en 
effet, la provocation ne se rattachant plus à aucun fait délictueux, le 
mandant ne peut être puni comme auteur on complice d'une infraction 
(pii n’existe point. Le désistement du mandataire, quoique contraire à la 
volonté du mandant, doit profiter à celui ci, tout comme l’interruption 
de la tentative par dest circonstances fortuites doit lui être prejudiciable. 
Il n’ y a donc pas de différence entre le eas où le mandataire reste tout 
fait inactif et celui o'i il suspend volontairement l ’exécution du crime ; 
à moins que l’acte extérieur qui forme le commencement d’exécution, ne 
constitue un délit par lui même et indépendamment du but, dans lequel 
il a été commis.« (Principes Généraux I. kötet 399. lap. 527. sz.)

Nehéz elhinnünk, hogy a teljesen tétlenül maradó tettes és azon 
felbujtott között, a ki a bűntett végrehajtását megkezdi, és csak ezután 
áll el a folytatástól, semmi különbség nem volna. Az első esetben néze
tünk szerint nincs bűntett — a második esetben pedig kisérlet forog fönn, 
melynek tettesét nem annyira jogi, mint inkább bűntetőjogpolitikai 
okokból nem bünteti a törvényhozás. De ezen kedvezmény tisztán szemé
lyes. Ez nem terjedhet ki azokra is, a kik nem fejtettek ki semmi hasznos 
tevékenységet a bűntett folytatásának megakadályozásában. A kisérlet,
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törvényszékre is ugyan ráolvasta a logika szabályait Hufnagel. 
A mi a fölbujtó értelmi tevékenységével okozati összefüggés
ben nem áll : azt a fölbujtónak számlájára irni nem lehet. A 
tettes önkéntes elállásában a fölbujtó értelmi tevékenységének 
legkisebb része sincs, ép úgy, a mint nincs »excesuss mandati« 
esetében. A jog elveibe ütköznék akár az egyiket a fölbujtó 
előnyére, akár a másikat a felbujtó hátrányára betudni.

Mi ragaszkodunk azon állásponthoz, hogy az önkéntes 
elállás csak azon személynek nyújtja a büntetlenség kedvez
ményét, a ki a bűntett végrehajtásának folytatásától eláll, s 
ezen kedvezményt nem élvezheti a fölbujtó, a kinek éppen aka
rata ellenére történik a fölbujtott visszalépése.

11. §. A leszámítást kizáró okok.

Nem érdek nélküli kérdés — bár a legtöbb büntetőjo
gász könnyedén bánik el ezzel — az : van-e a tettes beszámí
tását kizáró okoknak befolyásuk a felbujtóra, vagy tekintet 
nélkül a tettesnél beállott büntetlenségre, a felbujtók (és segé
dek) mindig bűntetendők-e ?

E kérdésre, ha általában akarunk felelni, legfölebb any- 
nyit mondhatunk, hogy a tettes büntetlensége mellett is bün
tethetők a felbujtók (és segédek), ha a büntetlenség okai az 
ő személyöket nem érintik.

Ezen általánosságban adott válasz azonban nem kielé
gítő. Ez közelebbi felvilágosítást igényel.

A beszámítást kizáró személyes okok, vagy tényleges 
vagy jogi okok. A tényleges okok, minők p. a tettes halála, a 
tettes szökésben léte, vagy a tettesnek később bekövetkezett 
elmebetegsége, melyek miatt az büntetéssel nem sújtható, a 
felbujtók és segédek büntethetőségét nem érinthetik. Ezek 
felelősségre vonandók mint felbujtók és segédek. Nem szabad 
üsszetéveszteni ezen eseteket azokkal, melyekben a felbujtás 
csak látszólagos, midőn p. egy kezdettől fogva elmebeteg 
embert használ fel valaki valamely bűntett elkövetésére. Ily 
esetben, mint ezt már kifejtettem, látszólagos felbujtás forog 
fönn, és itt a látszólagos felbujtó tettessé válik. De a jogi okok,

mint büntetendő cselekmény az önkéntes elállás folytán nem szűnt meg, 
csak tekintettel az önkéntes elálló által a társadalmi és állami jogrend 
érdekében tett jó szolgálatokra, ő irányában megszűnik büntethető lenni. 
Helyesen jegyzi meg a mi törvényjavaslatunk indokolása : »A bűntett 
fönforog, annak okozója a felbujtó és a tettes együtt ; a törvény azonban, 
ezek egyikének a bűntett utáni hasznos tevékenysége indokából, a jog
szerűit megérdemelt büntetést elengedi. Tehát csak is következetes 
keresztülvitele a jogelvnek, ha minden más egyénre nézve az általános 
jogszabály alkalmaztatik.«
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mint például a tettes megkegyelmezése, vagy az elévülés sőt 
a magánindítvány visszavonása is szintén személyes természe
tűek lehetnek.

Ha a megkegyelmezés magára az egész bűntettre szól, 
úgy valamennyien büntetlenek. De egyik vagy másik megke
gyelmezése nem zárja ki a többinek büntethetőségét.

Az elévülés kérdése az, a mivel a büntetőjogászok beha
tóbban szoktak foglalkozni, mint a többi okokkal, melyek a be
számítást kizárják, és valóban meg is érdemli azt. Nincs is e 
kérdésben összhang. Mielőtt magát az elévülés kérdését vizs
gálnék, ki kell jelölni álláspontunkat azon kérdésben, van-e 
egyáltalában a hosszabb idő elteltének befolyása a felbujtó 
büntethetőségére? Más szóval, mentheti-e magát a felbujtó 
azzal, hogy már oly régen fejtette ki felbujtási tevékenységét, 
hogy már alig emlékszik az egész dologra ? Határozott vála
szunk erre, hogy a felbujtó ily mentséggel nem élhet. Ha évek 
múltak is el az ő felbujtási tevékenysége és a tett végrehaj
tása között, mihelyt igaz, hogy az ő értelmi behatása volt a 
bűntett oka: úgy büntetendő, tekintet nélkül arra, volt-e a 
legcsekélyebb érdeke is már a bűntett elkövetéséhez csatolva. ’) 
Ha nem ismerjük el a hallgatag visszavonás lehetőségét : úgy 
nem ismerhetjük el azt sem, hogy a felbujtási tevékenység 
hatását néhány év mindenesetre paralysálni képes. De ha 
ilyent állítanánk is, minden nap megczáfolna bennünket az 
élet. mert bizonyára évek hosszú sora után is még teljes hatást 
gyakorolhat a felbujtási tevékenység. De természetesen gondos 
figyelmet igényel, ha valóban a felbujtási tevékenység képezi-e 
a bűntett tényezőjét vagy tán az elmosódott úgy, hogy egészen 
új indokok szülték a bűntettet ? Ilyenkor igazságtalanság volna 
a felbujtót felelősségre vonni. Azzal azonban sohasem mentheti 
magát a felbujtó, hogy az elkövetés és a felbujtási tevékenység 
közötti idő megfelel az elévülési időnek. És ezzel eljutottunk a

P A kérdést így fogják fel : Bemer, (Theilnahme 304. 30.'>. lap.), 
Stübel (Theilnahme 115. 6. sz.), Köstlin (System 331. lap.), Langenbeck 
(I >ie Lehre von der Theilnahme 169. lap.). Bari (Zar Lehre von der Theil
nahme 49. lap.)

Ahegg 1841-ben a »X. Archiv« folyóiratban különös súlyt h e l y e 
zett a felbujtó érdekére — erre jegyzi meg Langenbeck a következüket : 
»Was Abegg hierwider im N. Archiv. Jahrgang. 1841. S. 392. einge
wandt hat, dürfte nicht in Betracht kommen, weil in den angeführten 
Fällen nicht sowohl der Zeitablauf, als vielmehr die während desselben 
eingetretene Veränderung der Umstände den von Abegg angenommenen 
Einfluss auf die Strafbarkeit des Anstifters aussern würde.«

Egyébiránt nézetünkkel eg3'ezöleg fogták fel e kérdést már az 
olasz practikusok is (Farinacius qu. 129. X. 150., 151. továbbá questio 
135. X. 185.)
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kérdés lényegéhez : mikor hivatkozbatik a felbujtó az elévü
lésre, mint a bűnvádi eljárás megindítását kizáró okra?

Mi, a kik az eddigi fejtegetések egész vonalán a felbujtó 
tevékenységét csak kapcsolatban a felbujtott tényével vontuk 
a büntetőjogi felelősség körébe, kik nem ismertük el a felbujtás 
önálló büntetendő cselekményét (delictum sui generis) : csak 
következetesen járunk el, midőn azt állítjuk, bogy a felbujtóra 
nézve az elévülési idő a felbujtott tényével veszi kezdetét. 
Elévülési időre nem hivatkozhatik a felbujtó olyképen, bogy 
az ő felbujtási tevékenysége és a felbujtott ténye között a 
bűntettre megszabott elévülési idő letelt. A felbujtó csak azon 
elévülési időt használhatja fel előnyére, a mely a felbujtott 
tényével veszi kezdetét. P. A. 1860. május 1-én bujtotta fel 
B.-t egy 5 év múlva elévülő cselekményre, melyet B. 1862. 
évi május 1-én követ el: úgy mind a felbujtóra (A), mind 
a felbujtottra (B) nézve az elévülési idő 1867. május hó 1-én 
telnék el.

Azon elévülés, mely a büntetés végrehajtását zárja ki. 
természetesen minden részesre nézve önálló. Mert az is köny- 
nyen megtörténhetik, hogy különböző időben Ítéltetnek el a 
részesek. A felbujtó tán öt évvel előbb, mint a tettes, vagy 
megfordítva. Továbbá, mivel a büntetés végrehajtását kizáró 
elévülés attól tétetik függővé, hogy mennyi időre ítélte
tett a bűnös : ennélfogva a részesekre itéletileg kiszabott 
büntetés szabja meg, mikor évül el a büntetés végrehajtása.

Alig tehát a bűnvádi eljárás megindítását kizáró elévü
lési idő a tettes cselekményével kezdődik : addig a büntetés 
végrehajtását kizáró elévülés minden részesre nézve teljesen ön
állóan veszi kezdetét. Megeshetik az is, hogy az elévülés félbe
szakítása csak az egyik tettesre vagy részesre nézve fordul elő, 
]). ha a törvény az elévüléshez bizonyos subjectiv föltételeket 
kíván p. hogy a gonosztevőnek nem szabad szökésben lenni vagy 
az elévülési idő alatt nem szabad új bűntettet elkövetni stb.

Ezen általunk kifejtett tan azonban természetesen nincs 
ellenvélemény nélkül. Azok, a kik a nem sikerűit felbujtást 
önálló büntetendő cselekménynek minősítik, egészen másképen 
számítják az elévülési időt a felbujtóra nézve, mint mi. A mint 
a felbujtási tevékenység be van végezve : szerintük ezen idő
ponttól kezdődik a felbujtóra nézve a bűnvádi eljárás megin
dítását kizáró elévülés. Ezt hirdeti Krug (Comm. IL  197. lap). 
Schwarze, a ki a N. Archiv 1843-diki évfolyamában irt érte
kezésében az általunk helyesnek ismert állásponton állott, 
1867-ben az elévülésről irt értekezésében csatlakozott Krug 
azon nézetéhez, hogy a felbujtóra nézve az elévülési idő a fel
bujtási tevékenység befejezésével kezdődik, ha a felbujtó a

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 22
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tettest ennek érdekében bírta reá a tettre. Dollman szerint 
a részesekre nézve az elévülési idő a részes cselekedet elköve
tésével veszi kezdetét. Mindezek azonban csak külön vélemé
nyek. Hisz nemcsak azok, a kik a nem sikerült felbujtást 
büntetendőnek nem tartják, hamun még azok közűi is, a kik 
ezt büntetendőnek állítják, sokan az elévülés kérdésében azon 
tanhoz csatlakoznak, mely a felbujtóra nézve az elévülést nem 
a felbujtási tevékenység befejeztétől, lianem a felbujtott tényé
től számítja. Elég legyen e tekintetben a subjectiv Barira 2) 
hivatkoznom. Bari fölhozza még a következő eshetőségeket. 
Ha például már a felbujtott megkezdte a végrehajtást, de a 
felbujtó rábeszélése következtében bűnös elhatározását is föl
adta, de későbben a bűntettet saját indokaiból bevégzi : úgy 
a felbujtóra nézve az elévülés a kísérlettől való önkéntes elál
lással, a tettesre nézve pedig a bűntett bevégzésének időpont
jával kezdődik. A mi nézetünk szerint a felbujtót a fölhozott 
esetben nem lehet az elévülési időn belül sem felelősségre 
vonni, mert ő maga állt el önként a tettől és nemcsak a tettes ; 
következőleg a kísérletért sem felelős.

Az utóbb elkövetett tett pedig egészen más indokokból 
lön elkövetve. De tegyük fel, hogy a kísérlettől első ízben csak 
a tettes állt el, és a felbujtó nem, és csak is utólagosan fejezte 
ki helyeslését a tettes irányában, a miért ez a tettől elállt ; 
a tettes azonban később más indokokból elköveti a bűntettet. 
Ilyenkor felelős a felbujtó is az első Ízben elkövetett kísérletért, 
mert ő attól nem állt el önként, de természetesen nem felelős

’) Comm. zum  Strafgesetzbuch I. 869. lap.
2) Z ur L ehre  von der T heilnahm e 48. lap  : »W as insonderheit die 

V erjäh ru n g  der in te llectue llen  T h ätig k eit an lang t, so frag t es sich, mit 
w elchem  Z eitpunct dieselbe beginnen, ob sie m it dem  Z eitpunct, von 
welchem  an die V erjäh rung  fü r den physischen U rheber lauft, Zusam
m enfalle und m ith in  in dem gleichen Z eitpunk t endige oder n ich t. So 
lange die verbrecherischen W irkungen einer H andlung dauern , kann  die 
V erjäh ru n g  derselben n ich t beginnen ; w äre es anders, so w ürde derjenige, 
w elcher einem  A nderen eine solche B eschädigung am  seinem K örper 
zufüg t, die erst nach läng erer Zeit, wie e tw a bei der V ergiftung, den Tod 
herbei fü h rt, in der Z w ischenzeit aber im  V erborgenen die G esundheit 
u n terg raben  h a t, sich u n te r  U m ständen m it A blauf der V erjährungszeit 
schützen können, selbst w enn er bei Z ufügung dieser B eschädigung 
gewusst haben  sollte, dass die E ndw irkung  derselben sich erst nach 
A blauf der V erjäh rungsze it zeigen werde. Ist h iernach  zw ischen der 
A nstiftung  und  der T h a t des physichen U rhebers eine noch so lange 
Zeit abgelaufen, es muss aber angenom m en w erden, dass der physische 
U rheber im m er noch un ter dem Einfluss der in te llectuellen  T h ätig k eit 
die A usführung  der T h a t un ternom m en h a t, so w ar auch fü r die Z w i
schenzeit der L au f der V erjäh rung  fü r den in te llectuellen  U rheber 
gehem m t, und sie beg inn t fü r ih n  erst m it demselben Z eitpunk t, von 
welchem  an sie auch fü r den physischen U rheber lauft, etc.«
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az utóbbi bűntettért Ilyenkor az elévülési határidő a felbuj
tóra nézve a kísérleti cselekménytől, a tettesre nézve pedig a 
bevégzéstől veszi kezdetét. Ennyit az elévülés kérdéséről.

A mi a magánindítváuyra üldözendő büntetendő cselek
ményeket illeti : a kérdés az; hogy a tettesre vonatkozólag e 
magánindítvány megtételének elmulasztása a felbujtóra nézve 
is a büntetlenséget vonja-e maga után ? Ha a felbujtó oly sze
mély, a ki ellen a bűnvádi eljárásnak hivatalból van helye : 
úgy a tettes magánindítványtól függő kedvezményezett helyzete 
a felbujtóra nem terjed ki és viszont. Egyébiránt ezen kérdés szo
rosan összefügg azon előzetes kérdéssel, hogy a magánindítvány 
és az arról való lemondás szabályozásánál az oszthatóság vagy 
az oszthatatlanság elve érvényesül-e ? Ha az oszthatóság elve ér
vényesül , úgy az indítványra jogosítottnak az indítványozás 
igénybevételéről való lemondása csak azon személynek kedvez, 
a kit illet. Ha pedig az oszthatatlanság elve érvényesül : úgy 
kiterjed a magánindítványról való lemondás valamennyire. 
Azon kérdésnek fejtegetése, hogy melyik elv helyesebb : nem 
tartozik e helyre. De teljesen osztozom Greyer azon véleményé
ben, hogy azon indítványi vétségeknél, a melyeknél a magán
érdek teljesen előtérbe lép (becsületsértések stb.) az osztható
ság, a többi indítványi vétségeknél pedig, minő az erőszakos 
nemi közösülés, megfertőztetés stb. az oszthatatlanság elve ural
kodjék.

A mi büntetőtörvényünk e tekintetben kételyekre adott 
okot, és a kir. Curia teljes ülése foglalkozott azon kérdéssel, 
minő hatálya van az indítvány visszavonásának a hivatalból 
üldözendő részesekre ? Tehát a kétely arra nézve merült fel : 
ha már egyszer az indít vány megtétetett és Ítélethozatal előtt a 
sértett fél p. a magánindítványra üldözhető tettes vagy részesre 
nézve visszavonja indítványát. A kir. Curia teljes ülése kimondta, 
hogy a H  T. K. 343. §-a esetében magánfél részéről emelt 
indítvány visszavonása a hivatalból üldözendő közreműködőkre 
nem terjed ki, és ezen 14. szám alatt kelt döntvény követke
zőleg indokoltatott :

»Tekintve, hogy a B. T. K. 115. és 116. §§-ban foglalt 
rendelkezések egymással szoros összefüggésben vaunak, s azért 
helyesen csak is együttesen és egymásra való tekintettel értel
mezhetők ;

tekintve, hogy a B. T. K. 115. §-a két külön és önálló 
intézkedést tartalmaz, melyek elsője szerint oly esetben, midőn 
valamely törvénysértés elkövetésével többen működtek közre 
s a bűnvádi eljárás megindítása valamennyi ellen csak a ma- 
gánfél indítványára indítható meg: az indítványnak ezek egyike 
elleni előterjesztése, az eljárásnak valamennyi elleni megindí-

22*
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tását vonja maga után — a másodika szerint pedig akkor, 
midőn a közreműködők közt olyanok is vaunak, a kik ellen az 
eljárás hivatalból indítandó meg : a magánindítvány elmulasz
tása a bűnvádi eljárásnak az utóbbiak elleni megindítását nem 
akadályozza ;

tekintve, hogy a bűnvádi eljárás megindítására szükséges 
magánindítvány elmulasztása és az előterjesztett indítványnak 
megengedett visszavonása (116. §.) a büntetés megszűnésére 
nézve egyenlő batálylyal bir, s azért fogalmilag mindkettő 
egyenlő tekintet alá esik ;

tekintve, hogy ebből következőleg a magánfél indítvá
nyát csak azon mérvben vonhatja vissza, melyben annak elő
terjesztésére is jogosítva van: olyan bűnvádi eljárásra nézve 
tehát, mely (mint rendszerint lopás miatt) a közhatóság hiva
talos vádja folytán tétetik folyamatba, a sértett magánfél eset
leges indítványának visszavonása ép oly kevés befolyással bir, 
mint fölösleges előterjesztésének elmulasztása ;

tekintve, hogy ebhez képest a B. T. K. 116. §. azon ren
delkezése, mely szerint a »115. §. esetében az indítványnak a 
közreműködők egyikére nézve történt visszavonása az eljárás 
megszüntetését eredményezi a többiek ellen is« a magánfél 
akaratától teljesen független hivatalos vád folytán megindított 
eljárásra alkalmazást nem nyerhet, s azért nyilván csak a 115. 
§. első bekezdésének esetére szorítkozik ;

tekintve végre, hogy ezen felfogás helyességét azon körül
mény is erősíti, hogy a 116. §. fennemlített rendelkezése a 
115. §-nak csak egy esetére vonatkozik, holott e szakasz nem
csak kétségbevonhatlanul két eset iránt intézkedik, hanem 
intézkedései egyszersmind egymástól annyira eltérnek, hogy 
azok mindkettője a 116. §-nak egyes számban tartott dis- 
positiója alá éppen nem foglalható ;

mindezeknél fogva a m. kir. Curia bűnügyi tanácsainak 
teljes ülése stb. kimondja: a föntebb említett határozatot.

Nem lehet tagadni, hogy a törvény szövege ily értelme
zést is megenged, bárba a 116. §. categorikus rendelkezésére 
fektetjük a súlypontot, és szorosan ragaszkodunk ahhoz, a mit 
a törvény mond : úgy a 116. §-t nem szabad, nem lehet más
kép értelmezni, mint hogy annak rendelkezése kiterjed az 
egész 115. §-ra,azaz: ha visszavonja a sértett fél egyikre nézve 
indítványát: úgy az valamennyi, tehát a hivatalból üldözendő 
részesek ellen is visszavontnak tekintendő. A 116. §. nem tesz 
különbséget, hanem miuden kivétel nélkül valamennyi közre
működőről intézkedik. És nincs is olyan nagy ellenmondás a 
115. §. második bekezdésében foglalt rendelkezés és a 116. 
§-nak oly magyarázata között, hogy az indítványnak egyikre
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vonatkozó visszavonása a többiekre nézve is az eljárás meg
szüntetését vonja maga után. Mert a 115. §. második bekez
dése azon esetről intézkedik, midőn a magánfél nem tesz indít
ványt és e nélkül jő tudomására a közhatóságnak a cselekmény, 
melynek azon tetteseit vagy részeseit, kik ellen hivatalból van 
helye a bűnvádi eljárás megindításának, bűnvádi felelősség alá 
foghatja. A 116. §. pedig azon esetekről intézkedik, midőn a ma
gánfél nem mulasztotta el az indítvány megtételét, hanem azt 
megtette és utólag vonja vissza. Ezen visszavonásnak lenne a 
törvény szó szerinti értelme szerint azon eredménye, hogy a bűn
vádi eljárásnak megszüutetését valamennyi ellenében maga után 
vonná. Kár, hogy a törvényjavaslat indokai a kételyt el nem 
oszlatták. De azok is úgy vannak tartva, hogy még inkább 
megerősítik a törvény 116. §-ában kifejezett rendelkezés iránt 
a Curia részéről támasztott kételyt, s ezért, ha más intentió- 
val készíttetett is a 116. §. mint a minő értelmet annak legfőbb 
biróságunk adott : nem lehet kifogásunk a kir. Curia döntvé
nyében kifejezett értelmezés ellen, mert a törvénynek hiányos 
szövegezése azon magyarázatnak inkább kedvez, mint azon 
intentiónak, melylyel azt szerzője a törvénykönyvbe iktatta. 
Ismét egy tanulsággal vagyunk gazdagabbak, mennyi óvatossá
got kiváu a törvény szövegezése !

Schütze kelleténél hosszasabban foglalkozik azon kér
déssel : mi történik akkor, ha a tettes büntetőjog-politikai okok
ból nem büntethető és különösen az öngyilkosságra és öncson
kításra való felhajtás és segélyről szól. Minden áron azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy az öngyilkosság, és öncsonkítás 
tettesei nem jogi, hanem csak jogpolitikai okokból nem büntet
hetők. következőleg maga az öngyilkosság, öncsonkítás, bünte
tendő cselekmények, melyeknek részesei, kikre már a jogpoli
tikai okok nem illenek, büntetendők. »Die an sich verbreche
rische Natur der Handlung in Abrede oder auch nur in Zwei
fel stellen zu wollen, das fällt dem Gesetze sicherlich nicht 
ein ; um ebensoviel weniger denn einen Anstifter oder Hel
fer des Thäters für straflos zu erklären, auf dessen Person 
jene Straflosigkeitsgründe auch nicht einmal ihren Schatten 
werfen.«

Az újabb büntetőtörvények szempontjából annyiban bir 
ezen kérdés azon alakban, a mint azt Schütze tárgyalja, cseké
lyebb jelentőséggel, mert az öngyilkosságra stb. való reábirás 
vagy segélyadás, mint külön büntetendő cselekmény büntettetik. 
Tulajdonképen ez nem részesség, hanem mint delictum sui 
generis tekintendő. Részesség nem lehet, mert annak föltétien 
követelménye, hogy a reábirás vagy segély büntetendő cselek
mény elkövetésére irányuljon.
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Tényleg pedig az öngyilkosság a büntetőtörvényekben 
nem szerepel, úgy mint büntetendő cselekmény. De maga 
Schütze se kívánja azt, hogy azt, a ki az öngyilkossági kísérletet 
elköveti felelősségre vonjuk, csak in thesi kapaszkodik ahhoz, 
hogy jogilag büntetendő cselekménynek kell az öngyilkosságot 
tartani, mert ezen az alapon lehet a részeseket büntetni. O 
maga is méltányolja azon jogpolitikai okokat, melyek miatt 
p. az öngyilkossági kísérletet elkövető büntetőjogi felelősségre 
nem vonható.

Hasonlóképen körülményesen tárgyalja Schütze a szük
ségállapotban elkövetett bűntett részeseinek bűntethetőségi 
kérdését is. Azonban azt hiszszük, a Schütze által levont ered
mény oly világos következménye tanunknak, hogy az összeüt- 
közési, beszámíthatlansági, a vegyes, és a méltányossági elmé
let közelebbi kritikája nélkül is mindenki előtt világosnak 
tetszik, ha azt mondjuk, hogy a szükségállapotban elkövetett 
bűntett felbujtója é& segédje szintén fölléphet azon méltányos- 
sági igéuynyel, hogy a büntetés alól meneküljön. S ezt még meg
toldják azzal, hogy a jogos védelem közben kifejtett részesség a 
jogos védelemben elkövetett bűntettnél szintén megkívánhatja, 
hogy reá nézve is azon méltányossági indokok bírjanak döntő 
befoiyással, melyek a tettes tekintetében érvényesülnek.

12. §. A társ-felbujtó.

A felbujtás tanának elvi megoldást igénylő kérdése 
az is : lehet-e egy büutetendő cselekménynél több felbujtó 
vagy nem ?

Nincs kizárva, hogy többen foglalkoznak valamely bűn
tett gondolatával, és mindenik a nélkül, hogy egyik a másikkal 
érintkezett volna, fölkeresi ugyanazon személyt és reá akarja 
bírni a bűntett elkövetésére. Már most kérdés : lehetséges-e az, 
hogy mindkettőnek az elkövetésre való reábirás, azaz : a felbuj
tás számíttassák be? Nem fog-e csak az, a ki először volt a 
tettesül kiszemelt egyénnél felbujtó lenni, és a másik legfölebb 
csak értelmi bűnsegéd? Nem az alias facturus esetét találja-e 
maga előtt a második, felbujtási szándékkal eltelt egyén, és 
mivel a nagyobb a kisebbet magában foglalja, nem-e csak mint 
a felbujtott elhatározásának bátorítója és megszilárdítója 
nyomja-e a felelősség súlya? Az igenlő válasz első pillanatra 
indokoltnak látszik, de semmi esetre sem kielégítő, ha a kér
désbe mélyebben tekintünk. Azok, a kik a kérdést a präventio 
érvével akarták megoldani, egy igen természetes dologról feled
keztek meg. S ez az, hogy könnyen megtörténhetik, hogy az 
először megjelent egyénnek csak félig sikerűit a tettesül kisze-
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melt egyént a bűntett elkövetésére reábirni, és csak is a máso
dik felbujtónak sikerűit kitölteni azon hézagokat, melyeket az 
elsőnek felbujtási tevékenysége maga után hagyott. Lehet
ne-e ily esetben felbuitónak nem tartani a későbbi közremű
ködőt ?

De elfelejtették azt is, hogy esetleg az első felbujtási 
tevékenység után habozó tettes kijelenti, hogy ő sohasem 
követte volna el a bűntettet, ha a második felbujtó indokai 
oly nyomósak nem lettek volna — ezek és egyedül csak ezek 
azok, a melyek őt tettre indították. Ugyan lehetséges volna-e ily 
esetben a präventio érvével előállani ? Azt hiszszük, semmi alap
pal nem bír azon okoskodás, mely az első értelmi tevékeny
ségben felbujtást lát, s a többiben értelmi bűnsegélyt. A kérdés 
— nézetem szerint — tény-kérdés. A concret eset körülményei 
nyújtanak arra nézve felvilágosítást, csak az elsőt lehet-e felbujtó
nak tekinteni, vagy tán a többi utána következő értelmi közremű- 
dést is ? Az sincs kizárva, hogy az elsőnek felbujtási tevékeny
sége csak értelmi bűnsegély lesz, vagy hogy minden büntetőjogi 
felelősség alól menekül. Az irányadó elv mindig az marad, hogy 
az értelmi tevékenység a tettes által elkövetett eredményben 
nyert-e tárgyias jelleget? Ha az értelmi tevékenység nem volt 
a bűntett létet adó ereje, hanem csak gyámolítója : úgy segély 
lesz, és ha ez sem volt, úgy a büntetőjogi felelősségi körön 
kivűl esik. Az azonban, hogy több egyén értelmi tevékenysége 
osztozzék a bűntett megteremtésében, éppen niucs kizárva és 
több felbujtó egy bűntettnél elvileg mindenesetre lehetséges. 
Eddig azonban kizárólag azon esetekről szóltam, melyeket 
élve a régebbi tan »véletlen bűnszerzőtárs« fogalmával, a vélet
len társfelbujtó elnevezéssel kellene illetnünk. Nem szóltam 
arról, midőn többen előre összebeszélve, fognak a bűntett léte
sítését czélzó munkához. Midőn közösen kívánják a tettesben 
a bűntett elkövetésére irányzott elhatározást életre kelteni. 
Pedig ily esetekben is lehetséges egy bűntettnél több felbujtó. 
Lehetséges pedig vagy az egymás melletti (coordinált) vagy a 
közvetett (successiv) felhajtás. Lehet, hogy A. reábeszéli B.-t 
és O.-t, hogy vele közösen működjenek közre D.-nek a bérgyil
kosságra való reábirására. I tt  A. B. és 0. egymás mellett 
működő felbujtói D.-nek. A törvényben meghatározott bünte
tési tétel korlátái között mindenesetre tekintetbe lehet venni, 
hogy tulajdonképen a bűntett első gondolata A.-é volt. De 
nem férhet kétely ahhoz, hogy B. és C. felbujtó társai A.-nak.

A közvetett vagy successiv felhajtásnak esete az, ha a 
felbujtó valaki mást reábir arra, hogy ez egy harmadik sze
mélyt bűntettre bírjon.

Tulajdonképen itt felhajtás felhajtásra fordúl elő, és a



344 A FELBUJTÓ

közvetlen felbujtásnál semmivel sem jöhet enyhébb tekintet 
alá a közvetett felbujtó, sőt még helyzete súlyosabb. A. például 
reábeszéli vagy fölbérli B.-t, hogy ez beszélje reá, vagy bérelje 
fel C.-t D.-nek meggyilkolására.- Mindenesetre A. és. B. felbuj
tótársak. Nézetem szerint azonban A.-t a büntetési tétel kor
látái között mindig szigorúbban kell büntetni, mint B.-t, mert 
a bűnös gondolatnak megteremtője kétségen kívül A. volt.

Az irodalomban nem igen találkozunk a közvetett fel
bujtó fogalmának tüzetesebb kifejtésével. Mig a szövetség
elmélet virágkorát élte: addig a »Miturheber« fogalma volt 
az, mely magában foglalta a közvetett felbujtó fogalma körül 
keletkezett tanokat. Természetesen idomítva az akkori szövet
ségalapító (Komplotstifter)-féle fogalmakhoz. Berner is Theil- 
nahmejában csak tekintettel a szövetségre emlékezik meg 
erről. Feuerbach, Stübel, Breidenbach nem is említenek mást, 
mint a coordinált felhajtást. Az úgynevezett közvetett felbuj- 
tásról hallgatnak. De kimerítőbben szólnak már a közvetett 
felhajtásról : Schütze (Die nothwendige Theilnahme 263. lap.) 
Geyer (Erörterungen etc. és a Holzendorf Handbuch-bán irt 
értekezése 377. lap.) Dollman (Commentar 306. lap.) Oppen
hof (Commentar 35. §-hoz 28. sz.) Schwarze (Comm. 192. 
lap.) stb.

E  tárgy körül még egy kérdéssel kell foglalkoznunk. Azt 
láttuk, hogy a felbujtási szándékkal a reábirást teljesíteni óhajtó 
egyén esetleg értelmi bűnsegéddé lesz ; már most fölveti Schütze 
azon kérdést : lehetséges-e az, hogy az értelmi segédi szándékkal 
közreműködő egyén felbujtóvá válik?2) Az első pillanatra 
hajlandó volna az ember e kérdésre tagadólag válaszolni, mert 
a minus nem tartalmazhatja magában a plus-t, mert a minus- 
ról a maius-ra nem szabad következtetni. A. például azon 
véleményben, hogy B. a bűntett elkövetésére félig el van hatá
rozva, de még folyton ingadozik, buzdítja B.-t a bűntett elkö-

’) Midőn Bemer a successiv felbujtási-ól ezt állította »Sie sind 
beide für dass vom Thäter verübte Verbrechen ganz ebenso verantwort
lich, wie es zwei neben einander auftretende Anstifter sein würden« 
Schütze ez ellenében következőket jegyezte meg : »Also darauf soll 
nichts ankommen, dass A. und nicht die Zwischenperson B. geistiger 
Vater des Verbrechens, Schöpfer des verbrecherischen Gedankens gewe
sen. Und doch hat mit anderen auch Berner so scharf wie möglich die 
grössere Schuld und Strafwürdigkeit des sogenannten Komplott-Stifters, 
namentlich auch desjenigen Mitanstifters, der wiederum Anstifter seiner 
Genossen gewesen, hervorgehoben. Es versteht sich in der That ganz 
von selbst, dass die erste auf die Zwischenperson wirkende Anstiftung, 
als Quelle des gesammten fortströmenden bösen Entschlusses, mit beson
derer Schwere in die Wagscliale des A. fallen muss.« (Nothwendige Theil
nahme 263. 264. lap.)

2) Schütze : Die nothwendige Theilnahme 264. lap.
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vetésére és föltárja előtte a tett előnyeit. Miután B. a bűntettet 
elkövette, A.-t nevezte meg tette felbujtójául, és így kitűnt, hogy 
A.-nak véleménye téves volt, mert hisz az ő rábeszélése indí
totta B.-t a bűntett elkövetésére. A dolog — mondja Schütze 
— közelebbi megfigyelés mellett, a körülményekhez képest 
különböző lehet. Tegyük fel, hogy A. felbujtói akarattal bírt, 
de mivel azon téves véleményben volt, hogy felhajtásra már 
nincs szükség, ő principialiter a tettesül kiszemelt egyén elha
tározásának megszilárdításán működött, a felbnjtásról nem 
lehetvén szó. mert egy elhatározott egyén felhajtása képtelen
ség. Ezen esetben azt mondhatjuk, hogy A. eventualis felbuj
tási akarattal birt és in concreto ez valósult meg, nem pedig a 
megerősítésre irányult akarat.

De ha ezen feltevésre niucs elég alap : úgy a látszólagos 
felbujtási eredményt nem vezethetjük vissza A. akaratára. És 
ilyenkor A. csak mint értelmi segéd vonható felelősségre. Mi 
a Schütze által külön tárgyalt ezen kérdésnek nem tulajdoní
tunk oly fontosságot, hogy ez külön elvi megoldást igényelne. 
Először is azt hiszem, nem a felbujtói és segédi szándékon, 
hanem azon tevékenység minőségén fordul meg az értelmi 
segéd és felbujtó közötti különbség, melyet a bűntett érdekében 
kifejtenek. H a valaki csak segédnek véli is magát valamely 
ügyben, de azt ő teremtette, az ő vélelme nem fogja ő tőle a 
megteremtés dicsőségét vagy dicstelenségét elvonni. Felbujtó
nak tarthatja magát valaki, dicsekedhetik azzal, hogy ő terem
tette a bűutettet, azért még sem lesz felbujtó, ha nem az ő 
reábírása következtében vitetett véghez a bűntett. Részemről 
tehát azt tartom, hogy ezen kérdés, mit Schütze külön elvi 
megoldást igénylőnek tartott, már a föntiekben kifejtett elvek 
alkalmazása által kellő megoldást nyert. Ez tisztán ténykérdés, 
melyet az eset körülményei világosítanak fel. Csak egy bizo
nyos, és ez az, hogy az, a ki magát segédnek tartja vagy más 
szóval: segédi szándékossággal működik közre, azon hitben, 
hogy a tettesül kiszemelt egyén félig el vau határozva a tettre : 
nem menekül a felbujtás terhe alól a segédi szándékosság 
kifogásával, ha egyszer bizonyos, hogy az ő értelmi közremű
ködése indította tettest a bűntett elkövetésére.

Azt alig kell említenünk, hogy a társ-felbujtók nemcsak 
akkor szerepelhetnek, midőn egy tettes hajtja végre a bűntet
tet, hanem akkor is, midőn több társ-tettesre van szükség a 
bűntett elkövetése czéljából. Ilyenkor megtörténhetik, hogy 
minden egyes tettesnek más a felbujtója. A beszámítási elvek 
alkalmazása semmit sem változik, ha több felbujtó és több 
tettes működik közre. Mindenik azon arányban felelős, a mily 
arányban a bűntett létesítéséhez hozzájárult. Mennyivel igaz-
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ságosabb és jogszerűbb elv, mint a szövetség-elmélet parificaló 
indokolatlan tulszigora ! Mennyivel egyszerűbb tanok, mint 
a »Miturheber« régi fogalmának zavaros területe !

13. §. A felbujtás fogalma a ggakorlatban.
A felbujtás fogalmát és'a fölmerülhető részletes kérdé

seket igyekeztem az elmélet mai állása szerint megismertetni. 
Csak egy kérdésről nem szóltam, és ez a felbujtó büntethető
sége. De czélszerűbben vélem a büntethetőség kérdését együt
tesen tárgyalni ott, ahol a segéd, tettes és társtettes büntet
hetőségére is kiterjeszkedhetem. Most, bár különös súlyt helyez
tem az elméleti tárgyalások mellett a bírói gyakorlatban kelet
kezett elvekre is, mégis ezzel nem elégedhetem meg, hanem a 
bírói gyakorlat képét közelebbi vonásokban kell bemutatnom. 
Különös súlyt fogok természetesen azon kérdésekre helyezni, 
melyek tudományunk és következőleg a gyakorlati jogéletnek 
is vitás kérdéseit képezik.

Mielőtt hazai gyakorlatunkat példákban mutatnám be : 
tekintsünk szét a külföldi jogélet tág mezején. Természetesen 
a főtekintetet azon államok iudicaturájára fordítom, melyeknek 
hazai jogéletünkre élénkebb befolyásuk volt.

Először is a németországi iiulicaturára leszek tekintettel, 
s első sorban a német birodalmi büntetőtörvény könyv megal
kotását megelőző időszakból közlök néhány jogesetet. S azu
tán fogom megismertetni azon elvi jelentőségű határozatokat, 
melyeket a lipcsei birodalmi törvényszék (Reichsgericht) hozott.

1. A bajor gyakorlatban a felbujtás következtében elkövetett kísér
letnek az akkori gyakorlatot érdekesen illustráló példáját nyújtja a 
következő eset. »Hofer György gyilkossági kísérletért vizsgálat alá vétet
vén, fivérét, Hofer Jánost tudva hamis és esküvel megerősítendő tanúság- 
tételre bírta reá. Hofer János azonban idejében visszavonta vallomását 
úgy, hogy a törvény szerint a hamis eskü büntetésével nem volt sújtható. 
A törvényszék nem is helyezte vád alá : Hofer György azonban a hamis 
esküre való csábítás legközelebbi kísérletének bűntette miatt vád alá 
helyeztetett és az esküdtszék elé utasíttatott. A főügyész semmiségi 
panaszt emelt és a hamis esküre való csábítás bevégzett bűntettéért kérte 
a nevezettet vád alá helyeztetni. A müncheni legfőbb itélőszék a semmi
ségi panaszt elvetette (1853. október 22.) és az indokolásban kimondta : 
»minthogy a hamis esküvel megerősített vallomást idejében visszavonta 
a vallomást tevő, és így a cselekmény be nem végeztetett, az értelmi bűn
szerző nem volt vád alá helyezhető bevégzett bűntettért, de neki, a ki a 
bűntettet megkísértette, előnyére sem szolgálhatott a vallomást tevőnek 
visszavonása következtében biztosított büntetlensége. ’)

A müncheni legfőbbítélőszék tehát a hamis eskü kísérletét látta 
a Hofer János cselekményében és csak is a visszavonás, mint önkéntes

]) Archiv für die strafrechtlichen Entscheidungen der obersten 
Gerichtshöfe Deutschlands. Herausgegeben von J. D. H. Temme. II. kötet 
55. lap. 244. sz.
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elállás által menekült a büntetés, alól, a mit azonban nem terjesztett ki 
a felbujtóra, hanem közeli kísérletért helyezte vád alá.

2. A hessen-casseli iudicaturából fölemlítek egy esetet, melyből 
láthatjuk, hogy a reábirás fogalmához esetleg nem elég a puszta biztatás 
vagy egy elejtett szó, hanem ennél lényegesen több kívántatik, hogy 
valaki a cselekmény értelmi megteremtőjének legyen tekinthető. Az eset 
a következő : »A már több Ízben büntetett 8. Jakab tolvaj a már szintén 
több Ízben büntetett L. Wiegand S.-liez a következő kérdést intézte : 
»Nem tudnál nekem lánczot szerezni« ? O a vizsgálat során beismerte, 
hogy ő a kérdéssel azt akarta mondani, hogy lopjon neki lánczot. L. a 
legközelebbi éjen csakugyan lopott is két lánczot, melynek 1 tallér 9 
garas értéke volt és azt 10 garasért eladta S.-nek. S.-et az első folyamo
dása bíróság, mint az L. által elkövetett lopás felbujtóját ítélte el. A 
casseli főtörvényszék (18-t7. decz. 6-án) megváltoztatta az első bírósági 
Ítéletet és S.-et csak is utólagos részességért (a mi a mai fogalmak szerint 
orgazdaság volna) ítélte el. Es az indokolásban kiemelte : »nem lehet 
föltenni, hogy a használt kifejezés indította a tettest cselekvésre, sőt 
minden körülmény oda mutat, hogy a bűntett elkövetésére való kedv 
és hajlam a tettesben a hozzá intézett kérdés nélkül is megvolt« stb. ’)

Ezen Ítélet azért érdekes, mert maga az említett kifejezésekkel 
élő egyén felbujtási szándékot vall magáénak — és a bíróság ennek 
daczára nem minősítette tevékenységét felbujtásnak, sőt még segély
nek sem.

3. A porosz gyakorlatból ismét itt van egy másik példa, a hol a 
puszta felhívás már felbujtásnak vétetett.

Egy nő azzal vádoltatott, hogy fölszólított egy embert vám alá 
tartozó dolgok becsempészésére. Fiz megtörtént. A nőt vád alá helyezték. 
A semmiségi panasz arra helyezte a súlypontot, hogy a puszta felhívás 
bűntett elkövetésére nem képezi a 34. §-ban 2) felsorolt eszközök egyikét 
sem, és így nem alkalmas reábirásra.

A berlini főtörvényszék (1853. nov. 9. a semmiségi panaszt elve
tette : weil die Anwendung des §. 34. Nr. 1. nicht in allen Fällen, 
namentlich nicht im Falle eines Auftrages, durch die Beschränkung des 
Willens des Thäters bedingt wird, nach der Feststellung der Vorderrich
ter aber die wiederholte Aufforderung der Angeklagten der einzige 
Bestimmungsgrund zur That gewesen ist« (Temme Archiv. II. kötet 
252. sz.)

Flzen esetből látjuk, hogy néha a legegyszerűbb felhivás is felbuj
tási képezhet. Winden attól függ — vau-e azon szónak felbujtási hatása.

4. A következő eset, mely szintén a porosz gyakorlatból való, érde
kes példáját nyújtja a közvetett felbujtás esetének.

H. S.-et az esküdtszék bűnösnek találta abban, hogy előre eltökélt 
szándékossággal hozta létre atyjának H. S. kereskedőnek megöletését, 
mert .ö E. W.-t reábirta, hogy az üléshez szükséges előintézkedéseket 
tegye meg, és általa H. 8.-et a bűntett elkövetésére hivatta fel, ki azután 
testvérét A. St.-et birta reá a bűntett elkövetésére, ki azt végre is haj
totta. Az esküdtszék verdictje alapján a bíróság H. S.-et atyagyilkosság

3) Archiv. Temme II. kötet 69. lap. 251. sz
-) A porosz törvény 34. §-a így szólt : »Als Theilnehmer eines 

Verbrechens oder Vergehens wird bestraft : — wer dem Tliäter zur Bege
hung des Verbrechens oder Vergehens Anleitung gegeben hat, ingleichen 
wer Waffen, Werkzeuge, oder andere Mittel, welche zu der That gedient 
habe, wissend, dass sie dazu dienen sollten, verschafft hat, oder wer in 
den Handlungen, welche die That vorbereitet oder vollendet haben, dem 
Thäter wissentlich Hülfe geleistet hat.«
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bűntettéért halálra ítélte. Ez semmiségi panaszszal élt, a berlini főtör
vényszék azonban azt (1853. April 14.) elvetette a következő indokolás
sal : »Tekintve, hogy a felhajtás alapelvei akkor is alkalmazandók, ha a 
felbujtó nem közvetlenül bujtotta fel a tettre a tettest, hanem ha ennek 
eszközlése czéljából mást bujt fel és ez ismét egy harmadikat, ez tovább 
egy negyediket bir reá, mig végre ez a valóságos tettest indítja tettre, de 
természetesen az egymással kapcsolatos felbujtási láncznak szemről 
szemre magában kell foglalnia a felbujtás kellékeit stb. a semmiségi 
panasz elvetendő és H. S. mint felbujtó büntetendő. (Az indokolás további 
részében ki van mutatva, hogy az általa kifejtett tevékenységre a felbujtás 
fogalmi kellékei reáillenek.) Temnie Archiv. IT. kötet 253. sz.)

5. A következő eset szintén a porosz gyakorlatból való és az exces
sus mandatira vonatkozik.

K. egy bűnügyben Gr. ellen hamis tanúságot tett és erre meges
küdött. G. azzal vádoltatott, hogy ő csábította K.-t erre. Az esküdtek az 
eléjük terjesztett kérdésre azt válaszolták »Bűnös G. abban, hogy K.-t, 
tudva hamis tanuságtételre csábította, de nem bűnös abban, hogy K.-t 
felhívás, reábeszélés vagy Ígéret által a tanúságnak esküvel való megerő
sítésére bírta volna reá.« A törvényszék K.-t a hamis esküre való felbuj- 
tásért ítélte el, és indokolta ezt főképen azzal, hogy a Bűntetőperrend 
332. §-a szerint minden tanúvallomásnak, hogy bizonyítékul legyen 
használható, esküvel kell megerősítve lenni, és ez nem volt ismeretlen 
a felbujtó előtt, és ha dolus directus nem is vezette, de határozatlan szán
dékosság mindenesetre terheli. A berlini főtörvényszék megsemmisítette 
a határozatot és felmentette vádlottat (1854. ápril 12.) a következő indo
kokból : »Tekintve, hogy a hamis, de esküvel meg nem erősített tanúság- 
tétel csak egyszerű, nem büntethető hazugság, a vádlott tehát K.-t a 
mint felbujtási ténye bizonyítja, erkölcstelen ugyan de nem büntethető 
cselekményre bírta reá ; tekintve, hogy a felbujtás túllépésére vonatkozó 
szabályok csak annyiban nyerhetnének alkalmazást, ha a felbujtás bün
tetendő cselekményre irányult volna, mert csak igeneknél lehet a szán
dékosság és gondatlanság halmazaiéról szó, a mennyiben az előbbi a 
kifejezetten felbujtott tettre, az utóbbi pedig a tettesnek túllépésére 
vonatkoznék, ellenben a felbujtót lehetetlen felelősségre vonni a tettes 
oly bűntettéért, melyet ez égy erkölcstelen ugyan, de nem büntethető 
cselekmény alkalmával követ el »ezen és még azon indokból, hogy itt 
még határozatlan szándékosság sem terheli a felbujtót : semmisíttetett 
meg az eljárt bíróság ítélete.« (Temme Archiv. II. kötet 255. sz.)

Részemről nem osztom a főtörvényszéki érvelést. Ha valaki hamis 
tanúságra bujt fel. és föltéve, hogy a hamis tanúságnak alkotó eleme az 
eskü : úgy a felbujtó felelős az esküvel megerősített tanúvallomásért. 
Ha azonban világosan kiköti a felbujtó, hogy ha esküre kerül a sor, a 
hamisságra meg ne esküdjék a felbujtott, úgy természetesen a felbujtó 
büntetlenül marad. A kérdés egészen más alakot nyer, ha az eskü nem 
constitutiv eleme a hamis tanuzásnak.

6. A bajor gyakorlatból hozok fel még két hamis esküre vonat
kozó felbujtási esetet.

Az eg\Tik a következő : Klösinger Mátyás lopás miatt vizsgálat 
alá került. Ő hivatkozott 22 éves leányára, Annára, mint mentő tanúra. 
Ő figyelmeztetett arra, hogy joga van a tanúságot megtagadni, de ő vál
lalkozott arra, s azt esküvel is megerősítette. Később kitűnt, hogy a 
leány hamis tanúságot tett, és hogy erre a ty ja  bírta reá.

Mindkettő elítéltetett hamis eskü miatt. KI. Anna hat hónapi 
börtönbüntetést kapott, KI. Mátyás pedig, mint »értelmi bűnszerző« a 
lopási büntetés beszámításával négy évi és négy hónapi szabadságvesztés- 
büntetésre ítéltetett. KI. Mátyás semmiségi panaszszal élt, és ebben azt
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hangsúlyozta, ha ű a lopás miatt ellenében folyamatba tett ügyben mint 
tanú hallgattatik ki, és hamis tanúságot tesz, akkor ő nem lett volna 
büntethető, következőleg, mint értelmi bűnszerző sem vonható felelős
ségre. A müncheni főtörvényszék a semmiségi panaszt elvetette (1849. 
deczember 28.). Indokai a következők :

»A büntetőtörvény 290-dik §-a szerint mindaz, a ki valamely vizs
gálati ügyben mint feljelentő, tanú vagy szakértő hamis esküt tett, tekin
tet nélkül arra, hogy vallomása valamely személy mellett vagy ellen szól, 
vagy személyre nem is vonatkozik, a hamis eskü bűntettében bűnös, és 
az a 269. §-ban megállapított büntetéssel sújtandó, a mennyiben nem a 
291. §. szerint súlyosabban büntetendő esetek forognak fönn. A hivatko
zott 269. §. határozottal! kimondja, hogy az, a ki a hamis esküvőt a 
hamis eskü letételére megbizza, fölbérli vagy rendeli, ezzel egyenlően 
büntetendő, és hogy ezen eredetileg a polgári ügyben keletkezett hamis 
esküre vonatkozó intézkedés a bűnvizsgálati ügyekre nézve is kiterjesz
tessék, ez ellen annál kevesbbé tehető kifogás, mert ebben a közvetett 
bűnszerzőségre vonatkozó általános elvek alkalmazhatósága, úgy a mint 
az a 45. §-ban van fölállítva, még különösen is kimondatik. A törvény
hozó itt azon elvből indult ki, hogy azon személy, a kinek cselekményé
ben a bűntett keletkezésére elegendő ok fönforog, bűnszerzőnek tekintes
sék , következőleg a közvetett bűnszerző ép úgy büntethető, mint a 
közvetlen. Ennek folyományát képezi, hogy a tettnek, melynek elköve
tésére a tettes reábíratott, önmagában büntetendőnek kell lenni, az, 
azonban teljesen közönyös, hogy a közvetett bűnszerző azon hetyzetben 
volt-e, bogi' a büntetendő cselekményt maga végrehajthassa, mert éppen, 
a hol az utóbbinak nem lehet a bűntettet közvetlenül végrehajtani, ott 
keres mást, kit a bűntett elkövetésére reábirhasson, és éppen, hogy ez 
megakadályoztassék, azért rendeli a büntetőtörvény, hogy a fölbujtót a 
jogellenes cselekmény elkövetőjével egyenlő büntetés terhelje. A jelen 
esetben bizonyos, hogy Klösinger Anna az atyja elleni lopás miatt folya
matban volt vizsgálati ügyben esküvel megerősített vallomást tett, és ez 
által a hamis eskü bűntettét követte el, továbbá az első és másodbirósági 
határozatok szerint tényszerüleg meg van állapítva, hogy Klösinger 
Annát az esküvel megerősített hamis vallomásra, atyja Klösinger Mátyás 
bírta. Ez tehát a leánya által elkövetett bűntett közvetett bűnszerzője, 
és e mellett azon körülmény, hogy ő az ellene fölmerült lopási gyanú 
miatt esküre nem bocsáttatott, annál kevesbbé lehet befolyással, mert 
a föntebb kifejtett elvek szerint az esküre képtelen egyén is, mint a 
hamis eskü közvetett bűnszerzője büntethető ; mert ha az ő hamis és 
esküvel megerősített vallomása mint magában hatálytalan és érvény
telen hamis eskünek nem tekinthető, úgy mégis a hamis eskü büntetése 
éri, mihelyt mást ezen bűntett elkövetésére reábirt.

E szerint a jelen esetben Klössinger Mátyás cselekménye jogosan 
vonatott a Btk. 45, 47. és 290. §§-ai szerint büntetés alá, és a büntetőtör
vény helyesen alkalmaztatott« (Temme Archiv II. kötet 256. sz.)

E példából különösen kiemelkedik az elméleti írók azon állítása 
elleni érvelés, mely szerint részes csak az lehet, a ki magát a cselekményt 
is képes végrehajtani. A müncheni főtörvényszék ezen álláspontját igen 
határozottan präcisirozta azon kijelentés, hogy az esküre nem képes 
egyének is lehetnek felbujtói a hamis eskünek.

7. A másik példa a bajor gyakoldatból a következő :
Egy polgári perben a felperes három tanúnak több Ízben adott 

pénzt, és még többet is ígért, hogy csak hamis vallomást tegyenek. Föl- 
bujtása nem sikerült, sőt a tanúk kijelentették, hogy őket hamis tanu- 
zásra akarta bírni a felperes, és az igazságnak megfelelőleg tették le 
vallomásaikat. Ez ellen a hamis tanuzásra való csábítás kísérletéért a



350 A FELBUJTÓ.

bűnvizsgálat elrendeltetett. A vádlott felebbezéssel élt, de eredmény nél
kül. Semmiségi panaszt adott. A müncheni legfőbb törvényszék a semmi
ség! panasznak helyt adott következő okokból : »A büntetőtörvény I-ső 
részének 5. fejezete az idegen jogoknak csalás általi megsértéséről intéz
kedvén, a 269. §-ban említi a hamis esküt, melyben az válik bűnössé, a 
ki mint tanú vagy szakértő idegen ügyben, vagy mint fél saját ügyében, 
vagy mint meghatalmazott a meghatalmazást adó, vagy mint gyám a 
kiskorú érdekében bíróság előtt bizonyító erővel biró esküt tudva, ha
misan tesz ; — és a hamis eskü — tekintet nélkül a czélbavett 
eredmény bekövetkezésére — a törvény szerint büntetendő, követ
kezőleg a hamis eskü büntette a büntetőtörvény I. Részének 37-dik 
czikke szerint be van végezve, mihelyt az eskü tudva hamisan letétetett. 
A hivatkozott 269. §. továbbá rendeli, hogy az, a ki a hamis esküvőt a 
hamis eskü letételére megbízza, fölbérli vagy rendeli, hamis esküért bün
tetendő, és e szerint az mint a hamis eskü értelmi bűnszerzője vo
nandó felelősségre, következőleg a törvény a hamis esküvés megtör
téntét megkívánja ahhoz, hogy valaki, mint annak értelmi bűnszerzője, 
büntethető legyen. Minthogy pedig a jelen esetben hamis eskü nem téte
tett, kísérlet pedig jogilag fönn nem forog : ennélfogva a fönforgó tett 
tekintetében a törvényt tévesen magyarázta a főtörvényszék, következő
leg annak határozatát meg kellett semmisíteni.«

A mi büntetőtörvényünk szerint sem lehetne kísérletért büntetni 
azt, a ki sikertelenül mást hamis tanuzásra fölhív. De a mi törvényünk 
szerint ezen eset, mint delictum sui generis bűntettetik. (222. §.)

8. Nem éi-dek nélküli a következő eset sem, mely a sajtó útja ni 
indirect felhívásnak képezi egyik példáját. Az eset a liessen-darmstadti 
bíróságok előtt fordult meg.

Az 1850-diki október 4-diki sajtótörvény vonatkozó intéskedéseit 
előrebocsátom : 4-dik §. : »Wer ausser den in gegenwärtigen Verordnung 
besonders bezeichneten Fällen in einer Druckschrift zur Verübung eines 
Verbrechens auffordert, soll, wenn die That wirklicli verübt, oder ein 
strafbarer Versuch zur Verübung gemacht würde, als Miturheber bestraft 
werden.« 5-dik §. : »Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben und 
Avar dieselbe auf ein mit Correctionshaus oder Zuchthaus bedrohtes Ver
brechen oder Vergehen gerichtet, so ist der Tliäter mit einer Geldstrafe 
A on 25 bis 500 11. und mit Gefängniss nicht unter einem Monate oder 
Correctionshause bis zu einem Jahre zu bestrafen. War die Aufforderung 
auf ein geringeres Verbrechen oder Vergehen gerichtet, so ist auf eine 
Geldstrafe von 10 bis 250 11. und Gefängnissstrafe nicht unter 8 Tage 
oder Correctionshausstrafe bis zu 6 Monaten zu erkennen.«

A »Mainzer Abendpost« 1851. deczember hó 23-án megjelent 
számában a »bonapartista államcsíny« czim alatt egy czikk jelent meg, 
melyben egyebek között a franczia köztársaság elnökének azon ténye, 
hogy a deczember hó 2-diki decretum által a nemzetgyűlést föloszlatta, 
esküszegő bitorlásnak neveztetett, és azon erkölcsi és politikai hátrányok 
beszéltettek meg, melyek ezen tényhez fűződnek, és utána a következő 
megjegyzés tétetik : »Egy szegény ördög, ha hamis esküt tesz, fegyház
büntetésre Ítélik. És a »nagybátya unokaöcsét« nem érné utói a nemesis, 
ezen szemtelen, annyi gyilkossággal, száműzetéssel és gaztettekkel együtt
járó esküszegésért ? Csak türelem, az nem fog elmaradni. Mindenekelőtt 
el lehetünk készülve arra, hogy a bitorló élete ellen elkövetett merény
letekről fogunk rövid idő múlva hirt hallani. Nem arról van itt szó, mit 
akar egyik vagy másik, itt csak arról van szó, a mi a dolog természetes 
rendje. Az orgyilkosságot minden zsarnokság megteremtette, a mint ezt 
a történelem állandóan bizonyítja. Hány merényletet kellett kiállni a 
polgárkirálynak, Lajos Fülöpnek, a kit a nép mint a forradalom és hala-
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dás képviselőjét üdvözölt. És ilyen merényletektől megkímélve marad
jon-e egy forradalom-ellenes kalandor, ki minden erkölcsi és jog-fogalmat, 
alkotmányt, törvényt és esküt az egész világ szeme láttára lábbal tiport 
és számtalan családot a nyomor és kétségbeesés örvényébe sodort ? 
Ugyan minő jogi vagy erkölcsi fogalomra hivatkozhatnék ez ellen az 
ilyen ember ?«

Mind a szerkesztő, mind a nyomdász, bár az első folyamodása 
bíróság őket fölmentette, a mainczi főtörvényszék által, tekintettel arra, 
hogy az említett czikkben orgyilkosságra való felhívás foglaltatik, elítél
tettek. Semmiségi *panaszszal éltek és a darmstadti semmitőszék (1852. 
június 4-én) a semmiségi panaszt elvetette, és indokolta azzal, hogy izga
tást vagy indirect fölhívást tartalmas a czikk gyilkosság elkövetésére, 
annál is inkább, mert az egész czikken végigvonul azon óhaj, hogy minél 
előbb teljesüljön a Nemesis boszúja a nagyhasn Usurpatoren (a mint a 
franczia államfő a czikkben nevezve van). (Tenraie Archiv II. kötet 
259. sz.)

Még számos példát hozhatnánk fel, de ezek is elegendően fölvilá
gosítják a német particularis törvények alapján működő judicaturát.

Nagyon hosszúra nyúlna szemlénk, ha az új birodalmi törvény 
keletkezése után is minden egyes német állam judicaturájára kiterjesz
kedném, csupán a lipcsei birodalmi törvénj’szék judicaturájában érvénj'e- 
siilt elveket jegyzem fel.

Az »Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen, herausge- 
gehen von den Mitgliedern der Reichsanwaltschaft« czimü gyűjtemény, 
továbbá az» Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen, heraus
gegeben von den Mitgliedern des Gerichtshofes« czimü vállalatok a jog
esetek egész halmazát közük, melyek részletes ismertetése e tanulmány 
keretét nagyon kitágítaná, de az egyes esetekben kifejezett elveket meg
találja az alábbiakban az olvasó.

A »Reichsgericht« számtalanszor kimondta, hogy a felbujtó szán
dékához nem kívántatik meg a tett ezélzata , a melyre a fölbujtás 
történt, hanem csak az úgynevezett »Vorsatz«, mást a tett elkövetésére 
reábirni : »Die Anstiftung erfordert den Vorsatz, d. h. einen auf die Be
stimmung des Anderen zur Strafthat gerichteten Willen. Dagegen ist es 
unerheblich, ob nach der Absicht, welche durch das Delict erreicht wer
den sollte, der Anstiftende auf ein oder das andere Thatbestandsmerkmal 
einen grösseren oder geringeren Werth legte, sofern er nur das Merkmal 
als einen Bestandtheil der That, sei es auch als einen für den beabsich
tigten Zweck gleichgültigen aber nicht wünsclienswerthen gewollt und 
die anderen zur Verwirklichung desselben bestimmt hat. Insbesondere 
gehört zum Dolus des Anstifters nicht der dolus der That, zu welcher 
angestiftet wird, sondern nur der Vorsatz, den anderen zu der demnächst 
begangenen That zu bestimmen.«

A föntebbi szavakban kifejezett elveket megtaláljuk azon esetek
ben, melyeket az RA. ') gyűjtemény 111. kötetében 183. sz. alatt, továbbá 
az KG 2) gyűjtemény IV. kötetében 92. sz. alatt lehet olvasni.

Nagyobb vitára adott okot a német judicaturában azon kérdés, 
hogy, mivel az »Ueberredung und Ertheilung von Rath« kifejezések a

3) RA. rövidítéssel jelzem a »Rechtsprechung des deutschen Reichs
gerichtes in Strafsachen, herausgegeben von den Mitgliedern der Reichs
anwaltschaft« czimü vállalatot.

2) RG. rövidítéssel jelzem az »Entscheidungen des Reichsgerichtes 
in Strafsachen, herausgegeben von den Mitgliedern des Gerichtshofes« 
czimü vállalatot.
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német birodalmi büntetőtörvény 48. §-ában nincsenek megemlítve, az 
»anderen Mittel« kifejezés alá vonhatók-e« ?

Az RA. III. kötetében 47. sz..alatt közlött esetben hozott határo
zat nem hagy fönn kételyt arra nézve, hogy a rábeszélés és tanács szin
tén alkalmas fölbujtási eszközöket ké.peznek, mihelyt a tettest a bűntett 
elkövetésére indították. A »bestimmt hat« kifejezés az irányadó, mondja 
a »Reichsgericht«. Ez is bizonyítja, mennyivel helyesebb a magyar tör
vény fogalmi meghatározása, mely a »reábirás« szóval kifejezte a fel- 
bujtás lényegét és teljesen hallgat a felbujtási módokról. Németországban 
nem bírtak menekülni a franczia, belga code befolyása alól. Fölsorolták 
a fölbujtási módokat, és mit nyertek vele, azt, hogy vitás kérdést képez 
az is, hogy egyik-másik alkalmas fölbujtási mód a törvénynek megfelel-e ? 
A »Reichsgericht« helyesen mondja, bogi' a »bestimmt hat« kifejezés a 
lényeges. Csak hogy ezzel élesen el is ítéli a törvényhozásnak megfogha
tatlan ragaszkodását a fölbujtási módok indokolatlan fölsorolásához.

Azt is kimondta a »Reichsgericht« több alkalommal (RG-. II. 
58. sz. RA. I. 708. RG. III. 61. sz.), hogy azon fölbujtó, a ki az elköve
tésnél mint segéd működik közre, nem büntethető fölhujtás és segély 
reális halmazaidért. »A bűntetőtörvénykönyv 74. §-a szerint —• mondja 
a Reichsgericht — összbűntetést csak az ellen lehet alkalmazni, a ki 
több önálló cselekménynyel több büntetendő cselekményt követ el. A 
fölbujtó úgy büntetendő, mint a tettes, és a mint a társ-tettes nem bün
tethető úgy is mint tettes, és mint a másik tettes segédje ; épen úgy a 
felbujtónál nem lehet az elkövetésnél tanúsított segélyt, mint külön 
önálló cselekményt tekintetbe venni, hanem a büntetés kimérésénél min
denesetre figyelembe veendő, hogy a felbujtó egyúttal az elkövetésnél is 
közreműködött.

Elmondok egy esetet is, mely a »Reichsgericht«-et a részesség 
különböző fajait föltűntető érdekes indokolásra ösztönözte :

Vádlott azt mondta W.-nek, ki a piaczon gazdája számára bevá
sárlásokat tett, hogy bolond, ha föl nem használja az alkalmat és nem 
tart meg magának a pénzből. W. 1 markot és 50 fillért megtartott 
és átadta vádlottnak azon kijelentéssel, hogy tanácsát követte, vissza
tartott a pénzből s most arra kéri, őrizze meg azt számára. Vádlott tevé
kenysége W. sikkasztásában — úgy mond a Reichsgericht — nem képez 
részességet (társ-tettességet), mert habár az utóbbinak sikkasztási cselek
ményét a pénz átadása látszik képezni, mely mindkettőjüknek közös 
ténye, mégis a vádlott nem tudta, hogy W. a pénzt csak most tulajdo
nítja el, és a pénzt nem azért fogadta el, hogy az eltulajdonításban közre
működjék. De a vádlott tevékenységében sikkasztásra való felhajtás sem 
forog fönn, daczára, hogy W.-t vádlott nyilatkozata bírta reá az elköve
tésre, mert a felbujtásnak bizonyos határozott cselekményre kell vonat
koznia, a vádlott nyilatkozata pedig egészen általános utasítás volt arra 
nézve, miképen járjon el W., ha okos akar lenni, és előnyt óhajt szerezni 
állásából. Ugyanezen határozatlanság miatt azt sem szabad állítani, hogy 
W. segéd volna. De a vádlott cselekménye orgazdaságnak sem minősít
hető, mert a vádlott a pénzt nem saját előnyére vette magához. A vádlott 
nem tett egyebet, mint tudva segédkezet nyújtott arra, hogy az elköve
tett sikkasztás előnyei biztosíttassanak, következőleg a sikkasztás egy
szerű bűnpártolásában bűnös. (RG. I. 55. sz.)

A Reichsgericht ezen határozatának indokolásában szemlét tart a 
részesség mindenik faja fölött és az elválasztó vonalakat helyesen dom
borítja ki. Valóban nem is lehetne vádlottat másban, mint bűnpártolás
ban bűnösnek kimondani.

II. Most tekintsünk szét az osztrák gyakorlatban. Az osztrák 
büntetőtörvény nemcsak hazánkban birt érvénynyel, hanem a magyar
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jog helyreállítása után is az osztrák törvény és gyakorlat befolyása két- 
ségenkivüli. Semmi esetre sem haszonnélküli, ha a bécsi legfőbb- és 
semmitőszék gyakorlatára kellő gondot fordítunk.

1. Föltűnő azon magyarázat, melyet az osztrák büntetőtörvény 
132. §-ában *) használt »verleitet« szónak adott a bécsi legfőbb Ítélő- és 
semmitőszék.

»A büntetőtörvény 115. §-ában használt szóból »elcsábított« (ver
leitet) következik, hogy ezen bűntett létezéséhez nem szükséges, hogy a 
gyermekek a csábítás következtében valóban szemérem elleni cselekmé
nyeket kövessenek el, hanem a »Verleiten« szó jelentősége és ezen tör
vény szelleme szerint elegendő, ha a tettes a csábítást megkezdte, tekintet 
nélkül arra, volt-e annak eredménye vagy nem. A tettes részéről ily 
esetben minden megtörtént, a mit a töyvény ezen bűntetthez megkíván, 
és az eredmény csak mint súlyosító körülmény jő tekintetbe (Temme 
Archiv II. kötet 258. sz.). Teljesen osztom Temmének e jogesethez fűzött 
megjegyzését, mert mindenesetre a »verleiten« szóból vett érv igen aggá
lyos. Ennek az lenne a következménye, hogy valami bűntettre irányzott 
fölbujtás önálló büntetendő cselekményt képez, és már akkor is büntet
hető , ha azt a fülbujtott részéről semmiféle büntetendő cselekmény 
nem követi.

2. A többek bántalmazásából eredt testi sértés felbujtására vonat
kozik a következő példa : Egy verekedésnél A. könnyű testi sértést 
kapott, a verekedésben közreműködő többi részes sértetlenül maradt. De 
mivel bebizonyíttatott, hogy A. kezdte a verekedést, a btk. 411. §-a sze
rint mint bűnszerző elítéltetett. Semmiségi panaszának a legfőbb itélő- 
és semmitőszék helyt adott. »A bűntetőtörvénykönyv 163. §-a (II. Rész) 
a verekedést csak akkor tekinti kihágásnak, ha valaki oly módon sértetik 
meg, hogy a sértés látható ismérveket és következményeket hagy maga 
után. Nem mindaz, a ki a verekedésben részt vesz, büntethető, hanem 
csak azok, a kik a sértést okozták. — Csak A. lett megsérelmezve. A. 
tehát, mivel ellenei közül egyik sem sértetett meg, a verekedésben való 
részességért semmi esetre sem büntethető. Ugyan bebizonyítottnak lehet 
venni, hogy A. a verekedés bűnszerzője. De valamint a részességnél a 
büntethetőség alapföltételét képezi a sérelmezésben való részvétel, úgy 
a bűnszerzőnél is megkivántatik, hogy a sértésre irányzott értelmi bűn- 
szerzőség forogjon fönn. De ez a jelen esetben hiányzik, mert a bűnszer
zőség mindig föltételezi, hogy a tevékenység másnak kárára irányzott 
cselekményt hozzon létre.« 2)

Igen világos és egyszerű indokolás.
3. A következő példa a fölbujtónak a testi sértés fokára vonatkozó 

felelősségéről szól. Említettük a kérdés elméleti tárgyalásánál, hogy a 
felbujtás kérdése igen nehezen tisztázható a testi sértések esetében. Ha 
valaki például csak könnyű testi sértésre bujt fel, s abból súlyos testi 
sértés vagjr halál származik — lehet-e ezen eredményért a fölbujtót fele
lősségre vonni ? A bécsi legfőbb Ítélő- és semmitőszék egy ügyben követ
kezőleg érvelt : »Minthogy az országos törvényszék bebizonyítottnak 
vette, hogy a panaszló a lochi legényeknek a przitrumi legények ellen

*) 132. §. : (Als Vefbrechen werden auch nachstehende Arten der 
Unzucht bestraft) »Verführung, wodurch Jemand eine seiner Aufsicht 
oder Erziehung oder seinem Unterrichte anvertraute Person zur Bege
hung oder Duldung einer unzüchtigen Handlung verleitet.«

2) Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des k. k. obersten 
Gerichts und Cassationshofes. Auf Veranstaltung von Dr. Julius Glaser, 
herausgegeben von Dr. L. Adler, Dr. K. Krall und Joseph v. Walther. 
I. kötet 37. sz.

23A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény.
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az ő udvarán elkövetett erőszakoskodása alkalmával, valamint a vereke
dés kezdetén, figy annak folyamata alatt is, az előbbiekhez oda kiáltott : 
»Üssétek« : úgy csak is a loclii legényekre nézve forog itt fönn buzdítás 
elleneik megverésére, következőleg az előbbiek által elkövetett súlyos 
testi sértésben és a testi biztonság, elleni kihágásban, mint részes, a 
B. T. K. I. rész 5. §-a értelmében bűnösnek mondandó ki. Ez ellenében 
nem lehet fölhozni azt,'hogy A. a B.-n elkövetett súlyos testi sértést, 
mint az erőszakos megtámadás szükségszerű következményét előre nem 
láthatta, és így* az ő buzdítása neki, mint részesség be sem is számítható, 
mert C. tanú kifejezetten megerősíti, hogy panaszló azt kiáltotta : Üssé
tek, úgy hogy haza ne tudjanak menni«. O tehát helyeselte a súlyosabb 
testi hátrányokkal járó verést is, melynek pedig közvetlen következmé
nye volt B.-nek életveszélyes megsérelmezése. — Továbbá B.-nek meg- 
verése oly eszközökkel történt, hogy a panaszló ezek minőségéből követ
keztethette az életveszélyes sértés bekövetkezését. (Glaser-féle gyűjte
mény T-ső kötet 64. sz.)

4. A következő esetben látjuk, minő elvi álláspontra helj’ezkedik 
a bécsi legfőbb ítélő- és senmiítőszék, a gondatlan fejbujtás kérdésében, 
melynek, mint az elméleti tárgyalásból láttuk, annyi védője akad még 
mindig.

»Az egyetlen kiemelt semmiségi ok az, hog}’ C. mint tanú esküre
bocsáttatott, jóllehet a B. megölésében részesség gyanúja terheli........
A gyanú azon körülményen alapszik.. . hogy C., a mint ő A.-val a kert
ben a tolvajt kereste, így szólt : »ha most a tolvaj előugornék, ő lőne.* 
........ Ezen általánosan kifejezett szavakban nem lehet reábirás mozza
natát feltalálni arra nézve, hogy A. az állítólagos tolvajra lőjön és testi 
épségét megsérelmezze. Ehhez járul, hog}- C. kezdetben azonnal azon 
vélekedésének adott kifejezést, hogy a megugrott tolvaj valószínűleg az 
előtte ismert B. szolga, a ki ellen a legcsekélyebb ellenségeskedésben 
sem állott, következőleg alaposan föl lehet tenni, hogy ő a lövéssel csak 
reá akart a tolvajra ijeszteni.

Végre az országos törvényszék A. vádlottnak tényében B. vétkes 
emberölését látta fönforogni, mely cselekménynél már természeténél 
fogva részesség nem fordulhat elő. A semmiségi ok tehát tarthatatlan. 
(Glaser-féle gyűjtemény I. kötet 141. sz.)

Egész világosan kimondja a legfőbb ítélő- és semmituszék, hogy 
gondatlan cselekményre a fölbujtás fogalmilag lehetetlen.

5. A hatóság elleni erőszak fölbujtását látta a nevezett biróság 
azon esetben, midőn valaki a csendőrség által elfogatván, a körülötte 
álló embereket fölhívta, hogy mentsék őt ki a csendőrség kezéből. A 
tömeg engedett a felhívásnak és kimentette az elfogott egyént. »Die 
Aufforderung— mondja szóról-szóra az 1852. évi 116. sz. határozat — 
eines Angehaltenen an die Umstehenden zur Hilfe, um ihn aus den Hän
den der Gend’armen zu befreien, und die sofort von andern Personen 
gewaltsam erwirkte Befreiung desselben begründet dessen Mitschuld am 
Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit, wenn er nach den Umstän
den wissen musste, es könne seine Befreiung nur auf eine gewaltsame 
Weise erfolgen. «

6. Nem érdeknélküli a fölbujtási mód szempontjából a következő 
eset sem.

A. csalásban való részesség miatt elítéltetett. A semmiségi panasz
ban azt érvényesítette, hogy a tényálladék hiányzik, mert ő B.-nek csak 
azt mondta, hogy ő a biróság előtt annyit mondjon, hogy az esetről 
(A. elleni bűnügy) nem tud semmit, továbbá a semmiségi panaszban az 
emeltetett ki, hogy ő B.-t nem csábította, hanem ez intézett hozzá arra, 
nézve kérdést : mit mondjon a biróság előtt ? A legfőbb itélőszék a sem-
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miségi panaszt elvetette : »Nem szenved — úgy mond az indokolás — 
kétséget, hogy B.-nek negativ tanúvallomása A. előbbi bűnügyében, à 
mennyiben az igazságnak megfelelő nem volt, a bíróság előtti hamis 
tanuságtétel által elkövetett csalásnak helyesen minősíttetett, mert a 
hamis tanuzás nemcsak költött körülmények előadásából, hanem az 
ismert körülmények szándékos elhallgatásából is áll.

Az országos törvényszék bebizonyítóttnak vette, hogy A. inasát 
JB.-t ezen hamis tanuzásra fölbujtotta, következőleg a bűntettet szándé
kosan hozta létre. A.-nak tevékenysége a B. T. K. 5. §-a szerint az emlí
tett bűntettben részességet képez, és az teljesen közönyös, hogy a kita
nítás vagy tanács B. kérdésére történt-e vagy a hamis tanuzásra már 
előbb hajlandó volt, (egyébiránt a kérdés tételéből ily elhatározásra még 
nem lehet következtetni), mert föltéve, hogy A. a hamis tanuzásra ily 
hajlandósággal bírt, ez a bűntett elkövetésére való elhatározást még nem 
képezi, és ezért egy másiknak részessége épen nincs kizárva, mert dicsé
ret által is részessé válhat valaki. (Glaser-gyűjtemény 494. sz.)

Ebhez hasonló esetekben nehéz a felbujtó és értelmi bűnsegéd 
közötti határvonal megállapítása. De mindig csak azt kell szem előtt 
tartani, el volt-e már határozva a tettes a bűntett elkövetésére akkor, 
midőn a fölbujtási tevékenység megkezdetett vagy az elhatározás létre
jöttére működött-e közre a fölbujtási tevékenység ? A jelen esetben tisz
tán áll, hogy a mesterinasra a gazdájának kitanítása volt irányadó. S ha 
hajlandó volt is a mesterinas hamis tanuzásra, erre csak akkor határozta 
el magát, midőn gazdája kitanította. Következőleg mint fölbujtó felelős 
itt a gazda.

7. A következő eset arról szól, minő befolyása van a tettes hiva
talnoki minőségének a fölbujtóra ?

»Az országos törvényszék által hozott ítélet szerint C. fölszólí
totta A.-t, hogy a kölcsönzött 30 forint összeget űzesse vissza, és daczára
A. azon kijelentésének, hogy csak idegen pénzek vannak kezén, a vissza
fizetést követelte ; C. továbbá A. leányát is, daczára, hogy tőle hallotta, 
hogy atyjánál csak adó-pénz van, atyjának a kérdéses összeg vissza
fizetését czélzó reábeszélésére szólította fel, mert hisz — úgy mond —- 
atyjának csak X.-be kell menni, a hol ő a pénzt megkapja és visszafizeti. 
Ezen biztatásra C. a 30 forintot A.-tói több kisebb részletekben megkapta, 
az utóbbi részletet azon kijelentéssel, hogy ez adópénz. D. azonban nem 
teljesítette Ígéretét, és csakis 10 forintot fizetett vissza, a hiányzó 20 
forintot pedig csak az elővizsgálat folyamata alatt tette le.

C. ezen eljárással A.-t szándékosan birta arra, hogy a reá, mint 
polgármesterre hivatalosan bízott összegből 30 forintot eltulajdonítson, 
és ezzel magánadósságát fizesse ki. O tehát az A. által elkövetett sikkasz
tásban bűnös, mely 5 forint értéket fölülhaladván, a B. T. K. 181. §-a 
szerint bűntettet képez, bűnös pedig a B. T. K. 5. §-a szerint mint részes.

Az országos törvényszék C.-t csak a sikkasztás kihágásában ma
rasztalta, de az ezen Ítélet indokolásául hivatkozott 186. §. a) pont és 
177. §. a jelen esetre nem alkalmazhatók, mert az első csak a sikkasztás
ban való részességről, az utóbbi pedig a lopásról intézkedik, következő
leg egyik sem szól az itt fenforgó sikkasztásban való részességről. Azért, 
mert a törvényhozó a lopást és sikkasztást ugyanazon fejezetben tár
gyalja és mindkét bűntettet az önkéntes visszalépésnek biztosított bün
tetlenség szempontjából, egyenlő tekintet alá helyezi, nem szabad föl
tenni , hogy a tettes személyi tulajdonsága következtében bűntetté 
alakuló lopásra vonatkozó részesség törvényes intézkedései a sikkasztás 
részességére is alkalmazandók, mert ezen föltevésre a büntetőtörvény 
minden közelebbi positiv intézkedése hiányzik, és ezért inkább azt kell 
föltenni, hogy a törvényhozó az említett intézkedést a sikkasztás részes

23*
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ségére nem akarta kiterjeszteni, mert különben ezen közel fekvő kiter
jesztésről nyilatkozott volna. (Glaser-gyűjtemény I. kötet 502. sz.)

8. Az »agent provocateurs következő esetét találjuk a bécsi Leg
főbb Ítélő és semmitőszék judicatur áj ában, melyről már föntebb is rész
ben megemlékeztünk. Több rabló veszélyeztette a vidék közbiztosságát. 
Egy csendőrnek eszébe jutott egyik társukat A.-t fölbujtani, bogy társait 
bírja reá rablásra, hogy ez úttal az illetők elfogadtathassanak. A terv 
sikerült. A csendőr azon pillanatban fogta el őket, a midőn fegyverrel 
kezükben a malom-tulajdonostól a pénz kiadását követelték. A. nem 
ment be az épületbe, hanem fölfegyverkezve a ház-ajtónál maradt és ő 
is elfogatta magát. Az első folyamodást! bíróság A.-t rablásért elitélte, a 
főtörvényszék azonban fölmentette, mert szándéka csak arra volt irá
nyozva, hogy a rablókat az államhatalom kezébe szolgáltassa, nem pedig 
bűntett elkövetésére stb. A legfőbb itélőszék is helybenhagyta a főtör
vényszék ítéletét. (Glaser-gyűjtemény II. kötet 798. sz.)

9. A hivatali minőségnek a nem hivatalnokra való kiterjedését 
mondta ki a bécsi legfőbb ítélő- és semmitőszék oly esetben is, midőn 
a hivatalnokok magok ajánlkoztak hivatali kötelességük megszegésére.

A. becsempészett árukat küldözött a Como és Majland között köz
lekedő gyors postakocsik kocsivezetői által, a kiknek málhája közé 
rejtette a dugárukat. Ezek zsákjaikat A. rendelkezésére bocsátották, a 
ki megtöltve azokat dugárukkal, bizonyos jutalomért a czimzettek kezei
hez szolgáltatták a holmikat. Az első folyamodása bíróság A.-t a hivata
los hatalommal való visszaélés bűntettében, mint részest ítélte el a
B. T. K. 5. és 101. §§-ai értelmében. A másodbiróság a IL T. K. 311. §-a 
szerint A.-t hivatalnoknak a hivatalos hatalommal való visszaélésre 
irányzott csábításában mondta ki bűnösnek.

A Legfőbb itélőszék helybenhagyta ezen ítéletet, de a minősítést 
csak azért tartja helyesnek, mert a posta-kocsivezetők, mint hivatalno
kok, nem tartoznak a B. T. K. 105. §-ában fölsorolt categoriák egyikéhez 
sem. Az indokolásban azonban határozottan helyteleníti a Legfőbb itélő
szék a másodbiróság indokaiban kifejezett azon elvet, mintha a hivatali 
bűntett részességéhez a részesnek állami vagy községi hivatalnoki minő
sége kiválhatnék meg stb.

Állandó gyakorlata a nevezett nagytekintélyű bíróságnak az, 
hogy a nemhivatalnokot is hivatali bűntettben mondja ki részesnek. És 
igen helyesen, a mi nézetünk szerint is, a mint azt az elméleti tárgyalás 
során kimutatni igyekeztünk, nincs tévesebb tan annál, mely azt tanítja, 
hogy valamely cselekménynek csak az lehet részese, a ki tettese lehetne, 
így nő sohasem lehetne erőszakos nemi közösülésnek sem felbujtója, 
sem segédje. Társ-tettese természetesen nem lehet.

10. A testi sértésre irányzott fölbujtásnak esete a következő :
C. fölhívta A.-t és I).-t, hogy vetélytársát B.-t együtt verjék el. Mindhár
man botot vettek magokhoz. A mint B. E. kíséretében az úton jő, A. és 
I). megtámadják B.-t, míg C. eredmény nélkül E. után futott. A. és 1). 
súlyos sérülést okoztak B.-n. Az első folyamodásu bíróság A. és D.-t 
súlyos testi sértés bűntette miatt a B. T. K. 157. §-a szerint elmarasz
talta, C.-t pedig ezen bűntettben, mint részest mondta ki bűnösnek. A 
másodbiróság C.-t a kérdéses bűntett alól fölmentette és a B. T. K. 239. 
és 411. §§-ai szerint könnyű testi sértési kihágásban marasztalta, mert 
az elverésre vonatkozó felhívásban nem foglaltatik bűntettre való föl
hívás. — A Legfőbb itélőszék megerősítette az első bírósági Ítéletet,
inert........ a ténykörülmények szerint nem mondható, hogy C. vádlott
társait csak elverésre, nem pedig bűntettre hívta fel, a mennyiben ezen
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esetben a B. T. K. 152. §-a szerint az ezen bűntetthez szükséges ellensé
ges szándék elegendően constatáltatott. (G-laser-gyűjtemény II. 968. sz.)

Még a fölbujtási kísérletnek két példáját sorolom fel s azzal befe
jezem az osztrák judicatura fölötti szemlémet.

11. A. a magzatéi hajtásra való csábítás kísérletéért helyeztetett 
vád alá a B. T. K. 9. és 146. §§-ai értelmében, melyet az által követett 
el, hogy az általa teherbe ejtett menyasszonya B. előtt ismételve azon 
nyilatkozatot tette : »A dolog mindig komolyabb lesz, neked legjobb 
volna, ha a gyermeket elvesztenéd«, továbbá egy más alkalommal : ->Ne- 
kein úgy tetszik, jól tennéd, ha valamit bevennél az el haj tás czéljából«, 
továbbá : »Láss utána az Isten szerelméért, hogy elveszd a gyermeket, 
nekem azzal nagy örömet szereznél.« A végtárgyalás alkalmával azt 
állította B., hogy A. magaviseletét és szavait, a mint ő fogta fel, nem 
lehetett másra, mint élénken óhajtott kívánságra magyarázni. A.-t az 
első bíróság fölmentette, a másodbiróság azonban bűnösnek mondta ki, 
mert a terhére rótt bűntett tényálladékálioz nem volt szükséges, hogy A. 
még az elbajtásboz szükséges szereket is megjelölje.« A legfőbb itélő- 
szék megerősítette az első bírósági fölmentő ítéletet. »Tekintve — 
mondja a nevezett bíróság indokolása — bogy B. vallomása szerint az
A. által használt szavak sohasem képeztek a magzatelhajtásra irányzott 
felhívást, hanem csak kívánságot fejeztek ki arra nézve, bár csak elvesz
tené gj érmékét, és hogy őt (B.) sohasem hívta fel az eredményre vezető 
határozott cselekmény elkövetésére, tekintve, hogy a kívánság kifejezése 
arra nézve, hogy büntetendő cselekmény követtessék el, nem jöhet 
egyenlő tekintet alá a tettre való buzdítással, ösztönzéssel és felhívással, 
sőt annak lehetősége, hogy valaki ily nyilatkozatok által a bűntett elkö
vetésére engedi magát indíttatni, sem elégséges ahhoz, hogy ezen nyilat
kozatok tevőjének a bűntettre való csábítás kísérlete számíttassák be : 
ennélfogva az A. terhére rótt bűntett tényálladéka a B. T. K. 9. §-a sze
rint nem volt megállapítható.

12. A következő eset a segélyre vonatkozó fölbujtás esetét
képezi.

Egy földműves A. egy hajadon nővel C.-vel a városba jött, hol 
mindketten a már előbb ismert két városi rendőrrel M. és Gr.-vei talál
kozva, a korcsmába mentek. A. a két rendőrnek elmondta, hogy nejétől
B. -től meg akar szabadulni és C.-t akarja nőül venni, miért is fölkérte 
őket, hogy öt forint jutalomért szerezzenek neki mirenyt. C. hallgatva 
ezen beszélgetést, azt kérdezte, milyen a mireny, és hogy abból elég-e két 
kanállal valaki életének kioltására ? A két rendőr úgy tett, mintha bele
egyezett volna a tervbe és fölszólították A.-t. hogy a legközelebbi vásár
napon ismét jöjjenek a városba, és csakugyan a földműves, a nevezett
C. -vel, úgy saját nejével B.-vel a városba jöttek és a két rendőrrel ismét 
egy korcsmába mentek. Gr. a mellékszobába hívta A.-t és egy üvegpo
harat adott át, melyben zsírral kevert kandis-czukor volt, azon kijelen
téssel, hogy ez a kívánt mireny, mire A. az üvegpoharat csizmaszárába 
rejtette, és a nevezett rendőrnek az ígért 5 frt foglalójául 1 irtot adott. 
Valamennyien eltávoztak a korcsmából. De a mint hazafelé ment A., a 
két rendőr, daczára, hogy C. az öt forintot átadta a rendőröknek, elfog
ták őket és a bíróságnak átadták. A legfőbb it.élőszék A.-t a gyilkosság 
bűntettének részességére való csábítás kísérletében (B. T. K. 9. §.) és a 
közhivatalnok megvesztegetésének kihágásában mondta ki bűnösnek —
0.-t pedig a vád alól fölmentette : »A mireny megszerzésére vonatkozó 
fölhívás a 9. §-ban megjelölt bűntettet képezi, mert mindkét felhívott 
egyéntől ol}' tevékenység követeltetett, melynek következtében, ha a 
bűntett (bizonyos személynek megmérgezése) végrehajtátik, mint része
sek lettek volna felelősségre vonandók ; a bűntettre csábítás kísérlete
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azonban megtörtént,és mivel itt a törvény föltételezi,hogy a behatás ered
mény nélkül mafadjon, és nem követeli, hogy a szándékolt bűntett be vé
geztessék, vagy, hogy a B. T. K. 8. §-ában meghatározott módon megkisér- 
tessék : úgy a 9. §-ban említett bűntett tényálladéka fönforog és A. ebben 
mondandó ki bűnösnek. A mi a vádlott-társat C.-t illeti, ennek csak azon 
körülmény esik terhére, hogy ő az A. és a rendőrök között folyt beszél
getésnél jelen volt, és hogy ő ezen csábítást meg nem akadálj'ozta, a 
bűntett elkövetésének puszta megakadályozása a büntetőtörvény könyv 
60. §-a szerint ugyan részességet képez, de a 212. §. szerint csak akkor 
képez előmozdítást, segélyt, ha a megakadályozás rossz akaratból elma
radt. Ily rosszakaratú szándékos elmulasztás mozzanatának C. ellenében 
különösen kellene bizonyítva lenni,- a mi azonban nem történt meg. 
miért is a B. T. K. 9. §-ában meghatározott bűntett tényálladéka C. elle
nében nem volt megállapítható.«

A mi büntetőtörvényünk és a mi judicaturánk álláspontjából a 
megvesztegetésen kívül másért nem lehetne vádlottat felelősségre vonni, 
— mert a mint azt a bűnsegély elméletében látni fogjuk - a bűnsegély
nek éji úgy nincs kísérlete, a mint nincs a fölbujtásnak.

III. Tartsunk most szemlét hazai judicatnránkban úgy, a mint az 
az 1878 : V. tcz.-ben foglalt újabb bűntetőtörvénykönyv alapján kifej
lődött.

íme itt van a magzatelhajtásra való fölbujtásnak egy esete.
1. Gr. Julia F. Pétertől teherbe esvén, ennek rábeszélése folytán 

Budapestre jött, hol M. Lipótné bába az ő magzatát elhajtotta. A beálló 
bajok folytán Gl. Julia kórházba szállíttatott, hol a magzatelhajtás föl
fedeztetett.

Az első folyamodásu bíróság (bpesti kir. törvényszék) mindhárom 
vádlottat a tárgyi tényálladék meg nem állapíthatása miatt fölmentette. 
A budapesti kir. tábla M. Lipótnét és Gr. Júliát a méhmagzat szándékos 
elhajtásában, F. Pétert pedig részességben mondta ki bűnösnek. A kir. 
Curia azon közelebbi meghatározással, hogy M. Lipótné és Gr. Juliánná 
mint tettesek, F. Péter harmadrendű vádlott pedig mint felbujtó mondat
nak ki bűnösöknek, a budapesti kir. tábla Ítéletét helybenhagyta (1880. 
decz. 2-án 6372. sz. a.) Az indokolásban F. Pétert illetőleg következőket 
találjuk : »........ a most nevezett vádlott úgy saját vallomásából, vala
mint G. Julia előadásából, nemkülönben a vizsgálat egyéb körülményei
ből, kétségtelen lévén, hogy a kérdésben forgó bűnténynek ő volt eszmé
nyi szerzője, ez okból F. Péter a B. T. K. 69. §. 1. pontja alapján, össze
függésben a B. T. K. 285. §-ával a magzatelhajtás bűntettében, mint 
felbujtó volt bűnösnek ítélendő stb.« (Bűntetőjogtára I. kötet 226. lap).

Még most is lehet itt-ott tapasztalni, hogy a bíróság az ítéletek
ben a részesség átalános kifejezését használja, a mint azt a jelen esetben 
a budapesti kir. tábla is tette, holott mindig határozottan ki kell mon
dani : felbujtó, segéd, vagy tettes-e az illető részes. Az »eszményi szerző 
kifejezést azonban a kir. Curia ítéletében sem lehet helyeselni, mert való
ban eszmény alatt magzatelhajtást alig lehet érteni. Nem idealismus az, 
hanem értelmi megteremtése a bűntettnek. Az eszményi szót nem helyes 
a büntetőtörvényben meghatározott cselekményekre alkalmazni. A hal
mazainál szokta még judicaturánk az »eszményi halmazat« kifejezését 
használni, holott oly helyesen lehet azt az »alaki halmazat« kifejezésé
vel pótolni.

2. Azon elméleti tételnek, hogy ha a felbujtó beszámíthatlan 
egyén által hajtatja végre a cselekményt, nem részességi viszony forog 
fönn, hanem a látszólagos felbujtó tettesnek tekintendő, felvilágosítá
sára szolgál a következő példa : »Cz. Zs. vádlott, gazdájától Kohn József-
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tői, tizenegy éves fia által több Ízben pénzt lopatott el. Káros kárát 
20 frt 86 kra teszi, inig- Cz. Zs. csak 16 frt 81 kr. átvételét ismeri be.«

Az első folyamodásu bíróság (debreczeni kir. törvényszék) Cz. 
Zs.-t mint bűnszerzőt mondta ki bűnösnek, és ezen minősítést a buda
pesti kir. ítélőtábla is helybenhagyta — a kir. Curia mint legfőbb itélő- 
szék (1880. évi 10671. sz.) vádlottat mint tettest mondta ki bűnösnek 
»Vádlottat tettesnek kellett kimondani a lopás bűntettében azért, mert a 
B. T. K. 83. §-a értelmében a 12 éves koron alul eső életkorú gyerme
kekre vonatkozólag a törvény kizárja a bűncselekmények elkövetésére a 
bűnvádi eljárás megindíthatását ; ezzel összefüggésben a B. T. K. 84. 
§-ában kifejezett föltétellel, határozottan kimondja azt, hogy 12 éves 
korukon túl nem haladott gyermekeknél , a törvény a cselekményük 
bűnösségének fölismerésére szükséges belátást és ennélfogva a szándékot 
kizártnak tartja, és ennélfogva az ily korú gyermekek által elkövetett, 
habár egyébiránt a bűntett vagy vétség ismérveivel bíró cselekményt 
büntetendő cselekménynek nem tekinti.

Ebből következik, hogy az esetben, ha ily korú gyermek egy 
beszámítható állapotban levő személy által arra csábíttátik, hogy oly 
cselekményt kövessen el, mely a korakadály alá nem eső személy által 
elkövetve, lopást képezne, a gyermek nem mint felbujtott tettes tekin
tendő, hanem csak oly eszköznek veendő, a kinek segélyével azon egyén 
maga követte el a lopást, a ki a gyermeket saját haszonvágya bűnös 
kielégítésének czéljául felhasználta stb.« (Büntetőjogtára TI. kötet 66. 
67. lapok.)

Igen helyesen érvényesítette az elméletben ma már minden vitán 
kívül álló elvet a kir. Curia. Mind az első folyamodásu, mind a másod- 
biróság a régi traditiók befolyása alatt a »bűnszerző« kifejezést hasz
nálja, pedig bűntetőtörvénvkönyvünkben egy szó sincs bűnszerzőről s az 
indokolás is óvást tesz a bűnszerző sok zavarra és félreértésre okot adó 
elnevezései ellen.

3. A következő esetben érdekesen tárgyalja a kir. Curia mint 
Legfőbb itélőszék a tettes, felbujtók, segédek, szövetkezettek részéről 
megkivántató tevékenység körvonalait. E helyen csak a felbujtásra 
vonatkozó részt emeljük ki, mi annál inkább érdekes, mert az úgyneve
zett successiv felbujtásnak esetét képezi.

A tényállás a következő : Lovenyák Mihály a faluban mint félel
mes, rettegett, családja körében pedig, mint kegyetlen ember volt isme
retes. 1879. tayaszán Nemecz János a kukoriczába elrejtőzve, az előtte 
elhaladó Lovenyák Mihályra, a nélkül, hogy valaki által felszólítva, 
vagy felhíva lett volna, oly szándékkal lőtt, hogy azt életétől megfosz- 
sza. A lövés azonban eredmény nélkül dördült el, Nemecz pedig szeren
csésen elmenekült.

Ezen esemény után Szecskó Lovenyák István biztatása folytán, 
itj. Lovenyák István a család többi tagjával együtt azon gondolkoztak, 
mint tudnának rettegett rokonuktól megszabadulni. Ezen szándékuk 
végrehajtása végett ifj. Lovenyák István Gtindlerrel folytatott alkudozá
sokat, de ezek sikerre nem vezettek ; majd Szecskó Lovenyák István 
biztatta ifj. Lovenyák Istvánt, hogy ölje meg atyját. Ez azonban a tett 
végrehajtására vállalkozni nem volt hajlandó. Folytonos utánjárás é-; 
gondolkodás után Nemecz Jánosban emberökre akadtak, a ki hajlandó 
volt vállalkozni Lovenyák Mihály megölésére. Szecskó Lovenyák István 
100 frtot, ifj. Lovenyák István pedig 30 frtot ígért Nemecznek, ha ter
vüket kiviszi. Nemecz János folytonosan küzdött magában, vájjon elvál
lalja-e a megbízást vagy sem. Kölesvölgyön, majd Fuisz Mátyás, a Love
nyák család egyik tagjának házánál tartózkodott, és ez folytonos etetéssel 
és itatással igyekezett őt a tettre bátorítani. Itt Fuisz szül. Lovenyák
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Évával, Lovenyák Magdolnával és ifj. Lovenyák Istvánnal is az elkcive
tendő merényletről értekezett. Majd Szecskó Lovenyák István hívta a 
fölbérelt gyilkost magához, s itt különösen Hári Adám biztatta a gyil
kosság végrehajtására. A megállapodás sok vajúdás után végre létrejött 
és 1879. augusztus 26-án, Nemecz János Fuisz Mátyáshoz jött. Itt töltött 
fegyvert adtak neki, melyet magához vett és Hári Adám társaságában 
kiment a kukoriczaföldre, a hol kiállt lesbe. Lovenyák Mihály csakugyan 
elment a kukoricza előtt, azonban harmad magával, úgy hogy Nemecz 
kénytelen volt a terv végrehajtását abbahagyni. A sok biztatás miatt 
azonban nyugta nem volt, elment tehát este Lovenyák Mihály házához, 
azon szándékkal, hogy tettét végrehajtja. Lovenyák Mihály ép az asztal
nál ült, vacsorázott ; Nemecz most elérkezettnek hitte a kellő pillanatot, 
fegyverét az ablakon keresztül Lovenyákra irányozta, lőtt, és úgy találta 
Lovenyákot, hogy az a kapott sérelmek folytán még azon este meghalt.

A kir. Curia a fölbujtásra vonatkozó részt következőleg indokolja :
Szecskó Lovenyák István és Lovenyák István a fenn megjelölt, 

bevégzett gyilkosságra vonatkozólag, mint felbujtók bűnösöknek voltak 
kimondandók ;

mert a vizsgálat során kiderült, de maga Szecskó Lovenyák Ist
ván is, 1880. évi január 18-án a vizsgáló biró előtt tett vallomásában is 
bevallja,,hogy unokaöcscsét Lovenyák Istvánt ő biztatta atyjának Love
nyák Mihálynak kivégzésére és e kivégzés végett egy ember félfoga
dására ;

mert ezen önbevallás megerősíttetik még Hári Adámnak, Szecskó 
Lovenyák István nejének, ugyanazon évi január 11-én tett azon határo
zott vallomásával »hogj7 ipám (Szecskó Lovenyák István) volt az első, 
a ki mondta ifj. Lovenyák Istvánnak, hogy atyját lojje agyon « ;

mert egyértelmüleg vallanak ezzel, az említett körülményre nézve, 
ifj. Lovenyák István, Lovenyák Magdolna és Lovenyák Mihályné is, és 
semmi oly körülmény nem merült fel, mely ezen vádlott társak vallomá
sának maga Szecskó Lovenyák István vallomásával is megegyező valódi
ságát megingatná vagy kétségessé tenné.

De minthogy ezek szerint, ifj. Lovenyák István nagybátyja 
Szecskó Lovenyák István fülszólitása, rábeszélése és buzdítása következ
tében az atyja elleni gyilkosságra Nemecz Jánost, Szecskó Lovenyák 
István tudtával és folytonos értesítése mellett, csakugyan felbérelte és 
így felbujtotta ; és minthogy ennek következtében a bűntett a felbujtott 
Nemecz János által végre is hajtatott, ez okból Szecskó Lovenyák István 
már ez által a felbujtást követte el. A felbujtás fogalma szerint ugyanis, 
és a B. T. K. 69. §. 1. pontjának értelmében a közvetett »successiv« felbuj
tás szintén a felbujtás fogalma alá esvén, és e szerint a fejbujtónak fel
bujtója, és a bűntett physikai végreha jtójának felbujtója között, büntető
jogi szempontból különbség nem lévén, Szecskó Lovenyák Istvánt, ha 
ellenében más felbujtási cselekmény nem forogna is fenn, már a most 
kiemelt tevékenységénél fogva felbujtónak kellene kimondani.

Ehhez járul azonban továbbá még az is, hogy Szecskó Lovenyák 
István a bűntett elkövetése előtt több Ízben maga, egyenesen is érintke
zett Nemecz Jánossal, hogy ezt fölváltva Lovenyák Istvánnal ő is fel
hívta, buzdította és nagy pénzigéretekkel, valamint itatással ösztönözte 
a gyilkosság véghezvitelére, sőt Nemecz János vallomása szerint, ezt a 
gyilkosságra öreg Lovenyák István pedig még azzal is biztatta, hogy »ő 
lévén a faluban a legtekintélj'esebb ember, majd el fogja csinálni a dolgot, 
csak ne féljen (Nemecz) semmit.«

Ennélfogva Szecskó Lovenják István ellen, a felbujtás, közvet
lenül a tettesre gyakorlott elhatározó befolyása által is meg van 
állapítva.
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Ií'j. Lovenyák Istvánt illetőleg szintén kiderül a vádlottak vallo
másából, de saját vallomásából is, bogy még mielőtt Nemecz Jánost 
hivta volna fel atyjának megölésére, már az előtt (Hindiért iparkodott e 
bűntettre rávenni, és bogy, midőn ez nem vállalkozott, akkor fordult 
Nemecz Jánoshoz és hivta fel ezt, buzdította és pénzigéretekkel ösztö
nözte a bűntett véghezvitelére ;

kiderül, hogĵ  ebbeli bűnös vállalkozásában rendkívüli tevékeny
séget, erélyt és szakadatlan kitartást fejtett ki ; hogy forralatának keresz
tül vitele, Nemecznek a bűntettre bírása végett, többször ment ehhez 
Tivadarczra ; sőt folytonos érintkezésben lévén a terv első tervezőjével, 
Szecskó Lovenyák Istvánnal, a közös feladatra, hol ennek segélyét hívta 
fel, hol ö fejlesztette tovább és erősbítette a nagybátyja által Nemeczre 
gyakorolt hatást ; mit különösen Lovenyák Istvánnak a katonasághoz, 
való behivatása után, a bűntett elkövetésének hetében, de főleg a bűntett 
elkövetése napján Szecskó Lovenyák István közvetlen érintkezése Ne- 
meczczel, juttatott befejezésre.

Ezek szerint a bevégzett gyilkosságra való felbujtás mind Szecskó 
Lovenyák István, mind pedig Lovenyák István ellen, mindkettőjüknek 
a közös hatásra irányzott és tettleg gyakorolt egymást felváltó és támo
gató, együttes reábirási tevékenység (simultan felbujtás) által megálla
pítva, illetőleg bebizonyítva lévén : a felbujtásban mindketten voltak 
bűnösöknek kimondandók.

Kimondta tehát a kir. Curia, hogy a successiv fölbujtás, melyről 
az elméleti részben kirnerítőleg szóltam, büntetendő cselekményt képez. 
Ezt különösen ajánljuk a judicatura figyelmébe, mert többször tapasz
taltuk, hogy a bíróságok a fölbujtó fogalmát csak akkor vélik megálla
píthatónak, ha a felbujtási tevékenység közvetlenül a tettessel szemben 
érvényesül. Pedig a felbujtó fogalmán nem változtat, ha ez mást bujt 
fel arra, hogy ez ismét egy harmadikat bujtson fel a büntetendő cselek
mény elkövetésére.

Általában elmondhatjuk, hogy a felbujtó fogalma hazai judicatu- 
ránkban sok vitára nem ad okot. Büntetőtörvényünk präcis szerkezete 
e tekintetben kizárja a kérdés legvitásabb részét. A hazai judicaturától 
távol áll a felbujtási kísérlet gondolata, a mint azt természetesen nem 
is engedi meg a törvény, pedig, mint láttuk, ez azon terület, mely számos 
complicatióra ad okot. Azt is elmondhatjuk, hogy a felbujtó fogalmát 
inkább szoros, mint tág értelemben magyarázza legfőbb bíróságunk. A 

reábirás« fogalmára különös súlyt helyez. A könnyen kiejtett szavakat, 
egyszerű általános tanácsokat nem vonja a magyar judicatura a fölbujtó 
fogalma alá. Majd alább, a hol a bűnsegédre vonatkozó példákat fogom 
ismertetni, látni fogjuk, mennyi gonddal igyekszik legfőbb bíróságunk 
a fölbujtó és értelmi bűnsegéd gyakran elmosódó határvonalainak kidom- 
boritására.

A franczia judicaturában legérdekesebb vitás kérdés még mindig 
a személyes körülmények kölcsönös befolyása a részesség területén. 
Erre a kérdés elméleti tárgyalásánál lehetőleg figyelmet fordítottam — 
s így most már áttérek a bűnsegéd tanának tárgyalására.



362 A BŰNSEGÉD.

KILENOZEEIK FEJEZET.

A bűnsegéd.

1. §. A bűnsegéd fogalma, különös tekint éttel a társ-tettes 
fogalmára. x)

A részesség területén a szerepek nem egyenlők. A mo
dern bűntetőjogtudomány egyik legszebb vívmánya az, mely 
elvi határvonalakat képes felállítani a részesség fajai között, 
és ezen elvi határvonalakból levonja a fontos gyakorlati követ
kezményeket, A parificatio egyszerű, de igazságtalan, kényel
mes, de kíméletlen rendszerét ma már nincs büntetőjogász, ki 
magáénak vallaná. A részesség azon fajainál is, a melyeket 
egyenlő büntetési tétel alá helyez a tudomány és modern tör
vényhozás, különös gonddal igyekszik a faji fogalmat, annak 
determináló tényezőit megállapítani. Nem burkolózik az első
rendű részesség fajainál sem a bűnszerző fogalom tág köpe
nyébe, hanem ezen connex fogalmat is szétbontja, és kiemeli 
a fogalmak zűrzavarából a »felbujtó« és »tettes« fogalmát. 
Mi természetesebb, mint hogy a másodrendű részességnél sem 
elégszik meg a tudomány azzal, hogy kényelmesen az elsőrendű 
részesség fajait a bűnszerzőség fogalmába foglalja össze és 
ezzel szembeállítsa a másodrendű részességet? Ily tárgyalási 
mód tán könnyebb, de nem áll elvi magaslaton. Tán egyszerűbb 
a papíron, de annál szövevényesebb a gyakorlati élet mezején. 
A másodrendű részességet csak akkor értjük meg igazán, ha 
azon viszonyában tárgyaljuk, melybe egyrészről a felbujtó és 
más részről a tetteshez áll. E viszonyokban tűnik ki a másod
rendű részesség fogalmi jelentősége. E viszonyokban látjuk, 
hogy egyfelől mennyire közel juthat a másodrendű részesség a 
felbujtó fogalmához, és másfelől mennyire megközelítheti a 
tettes fogalmát, és annak daczára méltán tarthat igényt önálló 
fogalmi jelentőségre. A másodrendű részes értelmi tevékenysé
gének tág köre van, de mégis nem teremti a bűntett gondo
latát, csak megerősíti, előmozdítja, könnyíti és ime itt az elvá
lasztó vonal a felbujtási és az értelmi segédi tevékenység 
között, Amott alkotó, teremtő ereje van az értelmi erők beha
tásának — itt a megteremtett gondolat erőt, gyámolítást, 
támogatást lel. Oly különbség, mely méltán bírhat azon igény
nyel. hogy fogalmi különbség jelentőségére emelkedjék.

3) Az értelmi bűnsegéd jellegére különös súlyt helyeztem már a 
felbujtó fogalmának kifejtésénél ; e helyen a súlypontot a pliysikai 
segéd és a társ-tettes közötti határvonal kidomborítására fektetem.
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Hasonlóan a pliysikai közreműködésnek is tág szerep
kör jut. Lényeges szolgálatokat teljesíthet a tett érdekéhen 
valaki a nélkül, hogy a tett elkövetését megoszsza, és ime itt 
emelkedik ki az elválasztó vonal a tettes és a pliysikai másod
rendű részes között. A másodrendű részesség tehát két főirány
ban különíti el magát a részesség drámájában résztvevő többi 
fő szereplőktől. Fölülről és alulról egyaránt válaszfalat épít. 
Fönt áll a bűntett teremtő gondolata, lent a tett anyagi 
elkövetése. E két pont között van a másodrendű részesség 
területe. I tt  él, itt mozog s bármily közel jusson is az egyik 
vagy másik határhoz, mindaddig, míg a határon innen van, 
önálló létezéssel bir. De akár az egyik, akár a másik határ felé 
közeledik, akár a felbujtó akár a tettes felé tart: jellege 
ugyanaz, különböző alak alatt ugyanazon tartalommal bir •— 
segíti a felbujtót, segíti a tettest, előmozdítja, könnyíti a bűn
tettet. Ugyanezen jelleg mellett, habár egyszer az értelmi és 
másszor külső physikai cselekvés alakjában tűnik elő : méltán 
foglalható e tevékenység egy categoriába, melyet a bűnsegéd 
nevével jelölünk. Az, hogy egyszer csak értelmi és másszor 
értelmi és physikai cselekvéssel mozditja elő a bűntettet : nem 
lehet ok két külön természetű fogalom alkotására. A segítés 
képezi a cselekvés lényegét. És csak a lényeges bírhat azon 
joggal, hogy fogalmakat egymástól elválaszszon. I tt  pedig oly 
lényeges tulajdonság, mely e két fogalmat büntetőjogi jelentő
ségében elkülönítené, nincs. De igenis van lényeges elem, mely 
ezeket összetartja. Jelzőkkel megkülönböztethetjük a két irá
nyú tevékenységet, mondhatjuk, hogy az első esetben értelmi, 
a másik esetben anyagi bűnsegély forog fönn (és itt ismét 
figyelmeztetünk, hogy tiszta anyagi és tiszta értelmi segély a 
szó abstract értelmében nincs), de tulajdonképen mindegyik 
bűnsegély. A fogalmat tehát együttesen jellegezhetjük. Együt
tesen határozhatjuk meg annak büntetőjogi jelentőségét és 
pedig úgy, hogy a fogalommeghatározás felöleli mind az értelmi, 
mind a pliysikai segély esetét. Ha azt mondjuk egész röviden, 
hogy bűnsegéd az, a ki másnak szándékos bűnös tevékenységét 
szándékosan előmozdítja : úgy kifejeztük a bűnsegéd fogalmát, 
rámutattunk lényegére, annak másodrendű természetére. A ki 
előmozdít valamit, az nem adja a gondolatot, az nem hajtja 
végre azt. Az gyámolít, segít, könnyít, lekiizdi az akadályokat, 
megszerzi az eszközöket, de mindig már egy ügy szolgálatában 
áll. Vagy annál mozdítja elő az ügyet, a kinél az ügy értelmi 
vezetése pontosul össze, vagy annak tesz szolgálatot, ki a tett 
elkövetésében munkál. A szereplés mindig másodrendű. Soha 
segély tettesség nélkül nem képzelhető. Ha nincs a cselekmény 
elkövetve : úgy nincs segéd. Mit mozdítana elő a segéd, ha
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nincs tett? Csuk elkövetett cselekménynek van segédje. Azután 
a tett sent lehet más, mint szándékos. Valamint a segéd csak 
szándékosan vehet részt a bűntett előmozdításában, ép úgy a 
tettesnek is szándékosan kell a tettet végrehajtani. Gondat
lanságból elkövetett cselekménynek büntetőjogi értelemben 
nincs segédje. Felelősségre lehet vonni a segédet gondatlan
ságért, de gondatlan bűnsegélyért nem. Ugyanazon érvek, 
melyeket a felbujtónál fölhoztunk, itt is érvénynyel bírnak. 
Tettessé is válhatik a látszólagos segéd, ha p. a beszámíthatlan 
dühöngőnek fejszét ad kezébe akkor, midőn ezt másra törni 
látja. Ily esetben nem gyilkosság segédje, de tettese lesz az 
illető. Az ő kezében válik a beszámíthatlan dühöngő eszközzé, 
nem ő mozdítja elő a bűntettet, hanem ő hajtja végre a beszá
míthatlan ember, mint mechanikai eszköz által. Ezen tételek 
a mi fogalommeghatározásunk szükségképi következményei. 
Ámde ha valahol, úgy e területen bizonyára oly különböző 
fogalmi meghatározásokkal találkozunk, annyi az eltérés és 
vitapont, hogy lehetetlen beérnünk azzal, ha a fogalmat egy
szerűen meghatároztuk s annak következményeit levontuk. 
Körül kell tekintenünk a tudomány nagy küzdő terén s a lénye
ges eltéréseket föl kell tüntetnünk, s az iskola jelentőségére 
emelkedett tanokat ki kell emelnünk.

AJ A bünsegély-fogalrfia a?; elméidben.

I. F r a n c z i a o r s z á g .

A franczia jogtudományban a bűnsegély tanának kifej
lődésére nem kedveztek a viszonyok. A franczia code ugyan 
megkülönböztette az »auteur«-t a »complice« fogalmától, de 
ezen megkülönböztetés valóban csak elméleti értékkel birt, mert 
az 59. §. drákói szigora e megkülönböztetést minden gyakor
lati jelentőségéből kiforgatta. A «Les complices d'un crime 
on d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs 
mêmes de ce crime ou de ce délit« ólomsúlyként nehezedett a 
franczia elméletre is. Találunk ugyan erélyes támadásokat a 
franczia code igazságtalan tulszigora ellen. Chauveau, Hélie, 
Rossi, Ortolan, Boitard megtámadják e merev és a nehézségek 
elől hátráló rendszert. Ki feledhetné Rossi következő szavait : 
»C'est éviter la difficulté à l'aide de l'injustice. C’est manquer 
en même temps aux régies de la prudence et aux exigences de 
l’intérêt social. Prononcer contre un complice quelconque la 
même peine que contre l’auteur de crime, c’est souvent le 
moyen de contraindre les tribunaux a ne pas déclarer constant 
le fait de complicité. C'est eucore un des cas ou l'on arrive à
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l’impunité par la voie de la terreur« a bűnsegéd elméletének 
mélyrehatóbb fejtegetéseit azonban hiába keresnők a franczia 
jogtudomány aristarckusainál.

Chauveau és Hélie »Théorie du code pénal«-jában nem 
mond a segélyről többet, mint hogy az szemben a »participa
tion principale«-lal másodrendű részesség, hogy, míg a főré
szesek okai a bűntettnek : addig a másodrendű részesek azok, 
kik segélyt és támogatást nyújtottak a nélkül, hogy közremű- 
ködésök a végrehajtásra elhatározó lett volna. Ennélfogva segé
dekül kell tartanunk azokat, a kik a bűntettre fehivnak valakit, 
de a nélkül, hogy a felhivás eszközéül ajándékot, Ígéretet, és 
fenyegetést használnának, továbbá a kik megszerzik a szük
séges eszközöket a bűntett elkövetésére a nélkül, hogy az elkö
vetésben részt vennének, és végre azok, a kik közreműködnek 
az elkövetésnél, de csak közvetett és mellékes módon.

S azután, midőn még megemlíti, hogy a segédek a tettesre 
szabott büntetésnél közvetlenül enyhébb büntetéssel sujtandók, 
többet a segély fogalmáról elméleti szempontból nem szól. És, 
hogy ez tisztán elméleti álláspontja a két kitűnőségnek, min
denkit meggyőzhet a szakasz végén levő következő nyilatkozat : 
»Telles sont les régies qui doivent résumer, suivant nous, la 
théorie de la complicité.«

Azon taxativ felsorolás, melyben a segéd fogalma kife
jezésre jut, valóban nem elvi megoldása a kérdésnek. Nem 
átható általános szabályban van a bűnsegély fogalma foglalva. 
Az, hogy a bűnsegély másodrendű részesség, bizonyára nem 
kellő meghatározása a fogalomnak.

Rossi lényegileg a következőket tanítja a segédekről. 
Segédek mindazok, a kik a bűntettben részt vesznek a nélkül, 
hogy ezen tevékenységűk azon közvetlenséggel birna, mely a 
bűnszerzőket jellemzi. A segéd is felhívást intéz, de csak mel
lékes befolyást gyakorol, olyant, a mi magában eredményre 
nem vezetett volna ; ő is segít, de ténye nem bir azon elemek
kel, melyek a bűncselekményt alkotják vagy a melyek elkerűl- 
hetlenűl szükségesek a bűncselekmény elkövetéséhez. A segély 
lehet physikai vagy erkölcsi.

Azok, a kik valamely bűnös tervet dicsérnek, szerzőjét 
fölbátorítják, azok, a kik nem nyújtanak tervet csak tanácsokat 
osztogatnak, a kik arra ösztönöznek, hogy a bűnszerzőt szándé
kában megerősítsék, értelmi segédek.

Azok, a kik a tervezett bűntett elkövetéséhez szükséges 
dolgokat tudva eladják, a nélkül, hogy a bűnös elhatározás 
keletkezésében részük legyem, oly dolgokat, melyekhez a tettes 
csak nehezen juthatna ;
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azok, a kik egy bűnös társaság (szövetség) részére a 
nélkül, hogy abban részt vennének helyiséget bérelnek ;

azok, a kik előzetesen tett ígéret mellett a bűntett tárgyait 
és eszközeit elrejtik, továbbá a bűntetteseknek menedéket nyúj
tanak, a nélkül, hogy ezen ígéret elhatározólag hatna a bűntett
elkövetésére — mindnyájan anyagi bűnsegédek. (............ sont
complices tous ceux, qui ont participé au crime, sans cependaut 
y prendre cette part directe, qui caractérise les codélinquants.

Le complice provoque, mais par une impulsion accessoire, 
et qui, seule n’aurait pas produit d'effet ; il aide, mais non par 
des actes constituant l'action criminelle, ou indispensables à 
l’exécution de cette action.

La complicité peut aussi avoir lieu par participation 
physique, et par participation morale.

Ceux, qui se bornent à approuver, à encourager les 
auteurs d'un projet criminel, ceux, qui ne donnent aux auteurs 
de ce projet que les conseils, ou qui ne leur adressent que des 
exhortations tendant à les confirmer dans leur dessein, sont 
complices par participation morale.

Ceux qui vendent sciemment des objets pour servir à l’éxé- 
cution du crime projeté, sans cependant avoir pris part à la 
résolution criminelle, et des objets dont le délinquant aurait 
pu â la rigueur se passer ou se pouvoir ailleurs ;

Ceux qui sans y prendre aucune part, louent sciemment 
un local à une association criminelle ;

Ceux qui recèlent les objets ou instruments du crime, ou 
qui donnent asile aux malfaiteurs, en vertu d'une promesse 
antérieure, sans toutefois que cette promesse ait été la cause 
déterminante de l’exécution du délit.

Sont complices par participation physique«.x)
Rossi még egy helyen foglalkozik azon kérdéssel, miben 

különbözik a segéd a felbujtótól és tettestől, vagy az ő termino
lógiája szerint az »auteur«-től.

»Az elhatározás és az anyagi tett képezik a bűntett 
tényező elemeit. Azon egyének, a kik e két elem egyikének 
létet adnak, fő és egyenes okozói a bűntettnek. Fenforoghat- 
nak ugyanazon időben másodrendű könnyítések s további ösz
tönzések is ; de a bűntett tényező elemei függetlenek e könnyí
tésektől és ösztönzésektől. E másodrendű cselekmények szerzői 
jóváhagyták a tervet, előmozdították annak kivitelét : de nem 
teremtették azt. A bűntett épen úgy véghez vitetett volna annak 
tettesei által, talán nem oly könnyen, talán nagyobb veszélylyel, 
s azon fölül találkoztak volna bűntársak, kik azt előmozditot-

') T ra ité  de d ro it pénal X X X IX . fejezet.
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ták volna. A bűnszerzők határozzák el, hogy a bűntett létre- 
jövend s azt létre is hozzák vagy létrehozatják : a segítők csu
pán hozzájárulnak ezen elhatározáshoz, könnvítvén annak 
végrehajtását ; de ők nem valódi szerzői a bűntettnek. Az elha
tározás nem az ő tettök, valamint a végrehajtás sem az.«

Rossi e helyét a magyar javaslat indokolása a hivatkozott 
fordításban1) közli, és azon megyjegyzést fűzi hozzá, hogy »e sza
vakban helyesen meg van határozva a segéd és a segítés 
fogalma s tüzetesen meg is van különböztetve a felbujtótól és 
a tettestől, valamint ezeknek tevékenységétől.«

Rossi mindenesetre nagy elmeéllel foglalkozik a segéd 
elméleti fejtegetésével. De ne feledjük, hogy maga Rossi sem 
kivánt elméleti fejtegetéseiben mást látni, mint néhány álta
lános irányelvet és szerényen vallja be: »De la théorie, que 
nous venons d’exposer, il résulte, qu’ en pratique la distinction 
entre les codélinquents et les complices dépend toujours d’une 
question défait.« (XL. fejezet).

Tisztán és mindig tény-kérdésnek nyilvánítja tehát Rossi 
a segéd és a bűnszerző (az ő terminológiája) közötti különb
séget. Oly átható elvi határvonallal híró fogalmi meghatáro
zással, mely általános és tüzetes szabályt képezne : a kitűnő 
Rossi sem termékenyítette tudományunkat. És a társ-tettesség 
kérdésében látjuk, miképen illustrálja Rossi azon szavakat, 
melyekről a törvényjavaslatunk indokolása azt mondta, hogy 
tüzetesen meg van azokban különböztetve a segéd és segítés 
fogalma a felbujtótól és a tettestől. Hivatkozom a Rossi által 
felhozott következő példákra : Le domestique, qui remet à des 
voleurs les clefs de la maison de son maitre ; celui, qui pendant 
que son maitre enlève une personne, lui garde, prés de là, une 
voiture, les chevaux, les déguiséments nécessaires à la con
sommation du crime ; celui qui recèle les coupables ou les 
instruments ou les produits du crime, mais en conséquence

’) E redetiben  így szól : »La réso lu tion  e t le fa it m atériel sont les 
deux élém ents constitu tifs du délit. A insi to u t ind iv idu  qu i donne n a is
sance à l ’un ou à l ’au tre  de ces élém ents contribue, d ’une m anière p rin 
cipale et directe, à l ’existence du délit. I l en est cause. Il peu t y  avoir 
en même tem ps des facilités secondaires, des im pulsions u lté rieu res ; 
m ais les élém ents constitu tifs du d é lit ex isten t indépendam m ent de ces 
im pulsions, de ces facilités. Les au teurs de ces faits secondaires au ro n t 
approuvé le pro jet, secondé l ’exécution du crim e ; mais ils n ’on t rien  
créé. Le crim e, peu t-ê tre  avec m oins de facilité  et plus de risque, a u ra it 
été égalem ent commis par les codélinquants ; il a été, en outre, favorisé 
pa r des complices. Les codélinquants décident que le crim e existera, e t 
ils l ’exécu ten t ou le font exécuter. Les complices accèdent à cette  déci
sion, en faciliten t l ’exécution ; mais cependant ils ne sont pas les vrais 
au teu rs du crim e. L a réso lu tion  n ’est pas leu r oeuvre ; l ’exécution, non 
plus.« (T raité  de d ro it pénal XX XY. fejezet.)
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d'une promesse antérieure, et d’une promesse faite aux auteurs 
du projet criminel ou les voyant arrêtés dans l'exécution par 
la crainte de la découverte, sont tons des codélinquants, par 
participation physique, quoiqu’ ils ne soient pas intervenus, 
quoiqu' ils n’aient pris aucune part aux actes constituant le 
délit.« (X X X V II. fejezet).

A Rossi által elméletének példáiul felhozott esetek való
színűleg más színben tüntetik föl a Rossi »tüzetes megkülön
böztetését« és éppen a ki az »elkövetési cselekmény -ben találja 
a társ-tettesség criterionját, annak nem lehet a Rossi által 
tett megkülönböztetések tüzetességét dicsérni, mert bizony 
Rossi megengedi, hogy azon cseléd is társ-tettesül vonassék 
felelősségre, a ki a tolvajoknak a ház kulcsát átadta, a ki míg 
gazdája nőrablást követ el, készen tartja a kocsit, lovakat, álru
hákat, sőt társtettesűl tekinti azt is, a kilátva, hogy a szerzők a 
felfödöztetés félelme miatt meg vannak akadva az elkövetésben, 
megígéri, hogy majd ő elrejti a vétkeseket, eszközöket és a 
tárgyakat, csak hajtsák végre bátran a tettet. Ennyire sub- 
jectiv Rossi !

Valóban csodálkozunk, hogy Rossi határvonalaiban 
kereste bűutetőtörvényünk tudós előkészítője a segéd, tettes és 
felbujtó közötti helyes megkülönböztetéseket : midőn éppen ő 
későbbi értekezéseiben, tudományos meggyőződésének egész 
erejével az »elkövetési cselekmény« fogalmában találja fel a 
physikai segéd és társ-tettes közötti különbséget. Pedig Rossi 
ugyan távol állott ettől. Chauveau-Hélie is szemére veti Rossi- 
nak, miért nem tesz a végrehajtásnál közreműködők között 
különbséget. »M. Rossi — mondják az említett irók — ne fa lt  
lui meme aucune distinction dans cette classe de complices. 11 
range dans la même catégorie celui qui retient, celui, (pii 
égorge, celui, qui soutient l’échelle, celui, qui saisit l’objet du 
vol, celui, qui force la serrure, celui qui pénètre dans la mai
son, celui, qui, posté en sentinelle, surveille les approches, et 
enfin ceux, qui sans donner aucun secours, prêtent leur pré
sence pour faire nombre et effrayer: tous coauteurs, les uns 
d’un meurtre, les autres d’ un vol avec escalade et effraction. 
Nous croyons cependant que même parmi les exécuteurs immé
diats du crime, on peut trouver des degrés différents d’audace 
et de corruption, des nuances distinctes de criminalité.«

Egyenesen szemére vetik Chauveau és Hélie Rossinak. 
hogy nem tett kellő különbséget a társ-tettesek és segédek 
között, és azután szemben Rossival megjegyzik, hogy a jogtu
dósok általában kifogásolták azt, hogy a tettessel egy rangba 
helyeztessék az, a ki a bűntett végrehajtása alatt őrt áll, a ki 
az emberrablás alatt a kocsira vigyáz stb. (C'est ainsi, que les
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jurisconsultes out successivement controversé la culpabilité, 
comme auteur principal, de celui, qui fait le guet pendant l’exé
cution du crime, de celui qui garde les hardes, ou les effets des 
auteurs dans le même temps, de celui, qui surveille la voiture, qui 
doit servir à la consommation du rapt, enfin de celui, qui pré
sent à l’action, n’ y a prêté cependant aucune assistance) 1).

Tehát még Chauveau és Hélie sem helyeslik a Rossi 
által vont köröket, pedig ők nem az »elkövetési cselekmény« 
elméletét vallották magokénak, mert hisz ők az említett pél
dákra vonatkozva egyenesen kimondják:« »II est évident, que 
ces actes de participation cesseraient d'être secondaires, s'ils 
avaient été non choisis, mais imposés par les complices, si ces 
divers postes avaient d'ailleurs un péril égal aux postes prin
cipaux,« Ha ily felfogás mellett nem helyesli valaki a Rossi 
által a segéd és társ-tettes között tett különbségét, annál 
kevesbbé emelheti ki ezt dicsérőleg az, a ki homlokegyenest 
ellenkező elméletnek az »elkövetési cselekmény« elméletének 
hive. És bizonyára mivel a bűntetőtörvényjavaslat indokaiban 
mind a segédről, mind a társtettesről szóló értekezés a Rossi 
dicséretével kezdődik, — Rossi ismerte fel helyesen a segéd. 
Rossi ismerte fel helyesen a társtettes fogalmát : — nem sza
bad egy perczig sem csodálkozni azon, hogy a magyar indica
tura kezdetben csakugyan Rossi nyomdokain, az indokolásban 
Rossitól kölcsönzött példák2) nyomán járt el. Különösen, a ki 
ismerte Rossi tanait: az alig tehetett mást, mint hogy az 
őrállót is társ-tettesnek minősítette, mert eltalálni vélte azon 
törvény intentióját, melynek indokolása a Rossi által tett meg
különböztetéseket helyeselte s az általa felsorolt példákat 
mutatta be mintául. Minderre egyébiránt még a társtettesség 
kérdésénél visszatérek. De Rossi elméletének ismertetésénél 
is talán a maga helyén volt e futólagos észrevétel. Részünkről 
a Rossi által vont körökben nem találjuk föl a társ-tettesség

q T héorie du code pénal I. k ö te t 437, 438. lapon  vannak  az idé
z e tt helyek.

2) »Az, a ki m egragadja és ta r t ja  az em bert ; az a ki m egfojtja 
a z t ; az a ki ta r t ja  a la jto r já t, a ki m agához ragad ja  az ellopásra k ije
lö lt tá rg y ak a t, a ki fe ltö ri a zárt, az, a ki hehato l a házba és abból rabol, 
a ki m in t őr vigyáz az a rra  ha ladókra  ; az, a ki m egragadja a  lovakat ; 
az, a ki a kocsi a jta ja  e lő tt fegyveresen m egáll és követeli az erszényt : 
v a lam in t azok, a kik  a nélkü l, hogy b á rm it szó lanának  vagy tennének, 
csupán je len lé tük  és szám uk á lta l  félelm et ébresztenek az u tasokban, 
m ind  te ttesek  fcodelinquants). Rossi á lta l von t ezen nagy  körben felis- 
m ei'hetők m indazok, a k iket a tö rv én y  és jog tudom ány a te ttesek  fogalm a 
alá  foglal ; s k itű n ik  egyszersm ind ebből az is, hogy nem csak az a tettes , 
a ki a b ű n te tte t képező főcselekm ényt v itte  véghez, hanem , hogy ezen 
elnevezés, a b ű n te tt  véghezvitelénél, a legkülönbözőbb m ódokon tevé
keny egyénekre alkalm azandó.«  (Löw anyaggyfíjtem ény 479. lap.)

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 24
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és a segéd közötti valódi elvi határvonalak kidomborítását. 
Ellenkezőleg ő, a ki a kérdést ténykérdésnek jelentette ki. 
példáiban (tehát elméletének értelmezésében) oly messze megy. 
hogy a legtisztább segélyt is, p. a cselédnek azon tényét, hogy 
a tolvajoknak átadta a kulcsot Stb. társtettességnek minősíti. 
Rossi ezen álláspontjával nem is voltak megelégedve. Láttuk, 
hogy Chauveau és Hélie az első sorban állottak azok között, 
a kik Rossi álláspontja ellen felszólaltak.

Az újabb franczia irók sem domborítják ki tüzetesen az 
elválasztó vonalakat. Még most sem tudják magokat a code 
parificatiójának nyomasztó hatása alól emancipálni.

Lefort nagy keletnek örvendő könyvébenx) olvassuk, 
hogy a segéd másodrendű részes, kinek közreműködése nem 
szükséges a bűntett elkövetéséhez.

A társtettes — folytatja Lefort — olyan mint a fő-tettes? 
oly személy a kinek közreműködése nélkül a bűntett nem lett 
volna elkövethető, a ki a bűntett alkotó elemeit a tényálladék 
egy részét pbysikailag hajtja végre, vagy legalább is oly anyagi 
tényeket követ el, melyek a bűntett eredményének egyenes 
előidézésére szolgálnak, vagyr a ki a bűntettet bevégző cselek
ményekben nyújt segélyt. És erre nézve fölhozza Lefort pél
dául azon esetet, a ki tartja az embert addig, a mig társa 
elbánik vele, és közvetlenül utána azon esetet, midőn valaki 
őrt áll addig, mig a másik a lopást követi el. (»Tel est encore 
l’individu qui fait le guet pendant qu‘ un autre commet le vol.) 
És ezt, bogy megerősítse, még hivatkozik a »cour de cassation« 
hasonló gyakorlatára, mely szerint a lopásnál őrt-álló »coau- 
teurnek minősíttetett.

Ismét tovább ezt olvassuk »társtettes az, a ki részvéte
lével létet adott a bűntettnek, a segéd pedig az. a ki az elkö
vetést megkönnyítette.»

Hivatkozik azután Lefort Bertauldra, mint a ki teljesen 
eltalálta a helyes határvonal felállítását : «M. Bertauld 
mondja Lefort — a parfaitement expliqué la différence en 
disant que le coauteur est lié à l’infraction par le lien de 
cause à effet, comme l’auteur exclusif ou principal; que le 
complice, au contraire, n’est pas uni par un lien de cause à 
effet, mais par un lieu indirect, médiat ; l’oeuvre du complice 
a consisté dans des faits accessoires qui ne sont pas, eux- 
mêmes, constitutifs de l’infraction, mais qui l'ont, excitée, favo
risée, avec l’intention qu’ elle s’accomplit.«

P Cours E lém en taire  de d ro it Crim inel. P a ris 187 7. P ar. Jh . L e
tö rt. Avocat à la  cour d ’appel, L au réa t de l ’in s titu t  (Académie des Scien
ces m orales et politiques etc.)
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Bertauld csakugyan annyiban helyesen domborítja ki 
az elválasztó vonalat, a mennyiben a tényálladék alkotó részére 
helyezi a súlypontot és segédnek mondja azt, a ki oly tényeket 
hajt végre, melyek magokban a bűntett alkotó elemeit nem 
képezik. Mindez természetesen csak a physikai segédre vonat
kozik, szemben a tettessel. Az említett határvonal semmi esetre 
sem domborítja ki a. különbséget az értelmi segéd és a felbujtó 
között. A »tényálladék részére« vagy más szóval az »elköve
tési cselekmény «-re alapított elméletnek csak az a czélja, 
hogy az anyagi segéd és a társtettes közötti különbséget 
emelje ki.

II. B e 1 g i u m.

Belgium első rendű büntetőjogi tekintélye Haus nem 
annyira elvont elméleti, mint inkább a belga törvény szem
pontjából tette »Principes Généraux „etc.« czímű művében, 
elmélkedése tárgyává a segély tauát. 0  is megkülönbözteti az 
értelmi és az anyagi segélyt. Az értelmi segélyt két szakaszban 
tárgyalja. Az elsőt az »instructions données« fogalmának szen
teli, a másodikat pedig az értelmi segély többi fajának.

Az anyagi segélyt három szakaszban tárgyalja (1. §. De 
la fourniture des instruments du crime. 2. §. De la complicité 
par aide ou assistance. 3. §. De la complicité par recélement.)

Haus terminológiájára nézve megjegyzem, hogy ő a 
»complicité« kifejezést itt szőkébb értelemben (»complicité 
proprement dite«) használja, s az alatt a segélyt érti.

Lássuk először az »instructions données« tárgyalását.
Annak, a ki másnak útmutatást, tájékozást ad, tudnia 

kell, hogy ezzel bizonyos meghatározott bűntett megvalósítása 
érdekében tesz szolgálatokat, s azon szándékkal kell azt adni. 
hogy a bűntett elkövetését megkönnyítse — mert csak ezen 
föltételek mellett válik tevékenysége bűnsegélylyé. A szándé
kosság minden segélynek föltétele. Gondatlan, szándék nélküli 
segély nincs. De még az is szükséges, hogy az adott útmutatás, 
tájékoztatás, tekintettel a bűntettre, föl is használtassák. Az 
oly tájékoztatás, mely semmi szolgálatot nem tett, esetleg mint 
az eredmény nélküli felhívás lehet külön büntetendő cselek
mény (delictum sui generis) de sohasem lesz részesség. Egé
szen közönyös, hogy az útmutatást közvetlenül adta-e az illető 
vagy pedig egy harmadik személyt bízott meg a közvetítéssel. 
Ilyenkor nem az eszközül fölhasznált hírnök, hanem ő maga 
lesz a valódi segítő. Természetesen a közvetítést eszközlő egyén 
is esetleg segéddé lehet, ha tudja, hogy minő érdekben tesz 
szolgálatot.

24*
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A törvény nem követeli azt, hogy az, a ki az útmutatást 
adta a bűntett elkövetésére, egyúttal föl is hívja a tett elköve
tésére társait, mert ő szándékosan megkönnyítheti a bűntett 
megvalósitását, a nélkül, hogy azon egyéneket, kik hozzá fordul
nak tanácsért, egyúttal az elkövetésre és ösztönözze. Kétségen 
kivűl van, hogy a segéd bűnös szándéka a közte és társai 
között létrejött egyetértés eredménye : de az épen nem szük
séges, hogy ezen egyetértés fölhívás eredménye legyen. A tol
vajok jó pénzért útmutatást nyernek a cselédtől a ház belső 
berendezéséről, a melyet meg akarnak lopni. Vájjon használ-e 
a cselédnek az valamit, hogy ő a lopást nem tanácsolta, vagy, 
hogy akár kívánta is, hogy a tett megakadályoztassék ? »En 
effet — végzi Haus ezen szakaszt — la criminalité des instru
ctions données est suffisamment caractérisée par le Code pénal, 
qui punit comme coupables de complicité, non pas ceux, qui 
ont indiqué les moyens de commettre le crime qui a été exé
cuté, mais ceux qui ont donné des instructions pour le com
mettre, c’est à dire qui les ont données en vue de ce crime 
et pour en faciliter l’exécution.«

De nem kell azt gondolni, hogy az értelmi segélynek 
csak ez az egy módja volna azért, mert a törvény csak ezen 
egy módról tesz említést.

A ki mást fölhív valamely büntetendő cselekmény elkö
vetésére, de ezen fölhívással már csak megerősítette a tettes 
előbb keletkezett elhatározását, csak értelmi bűnsegéd lesz, 
mert nem az ő felhívása adott létet a bűntettnek. Az, a ki 
fenyegetés, a tekintéllyel és hatalommal való visszaélés mód
jait használja fel a bűntett elkövetésére való felhívásra: az 
mindig főrészes, azaz : felbujtó. De a többi felbujtási módok 
mellett, ha az elhatározás csak megerősíttetik, ha azok csak 
azt eredményezik, hogy a tettes elhatározása mellett meg
maradjon, a felhívók nem egyebek, mint bűnsegédek. Ezeket 
nem sorolja fel külön a törvény, de ez magától értetődik.

Föl lehet valakit hívni arra is, hogy valamely bűntettben, 
melyet egy harmadik akar elkövetni, mellékes tettekkel vegyen 
részt, hogy szerezze meg a tervhez szükséges eszközöket és 
nyújtson segélyt oly tettekkel, melyek az elkövetést előkészítik 
vagy megkönnyítik. Ha az ily felhívás eredményre vezet: úgy 
a büntetőjogi elmélet szerint a felhívót az elkövetett vagy meg- 
kisérlett bűntett értelmi segédjének tekintik. De a belga tör
vény csak azokat bünteti, a kik valamely bűntettre vagy vétségre 
hívnak fel valakit, a kik az elkövetésre szólítanak fel valakit, 
(66. §. 4 : »Ceux, qui, par dons, promesses, etc. auront directe
ment provoqué à ce crime ou à ce délit »Art. 66. §. 5:« Ceux, 
qui par des discours, etc. auront provoqué directement à le
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commetire) és a biró nincs felhatalmazva analogia utján alkal
mazni ezen intézkedést arra, a ki mást csak másodrendű részes
ségé cselekményre, nem pedig magának a bűntettnek vagy 
vétségnek megvalósítására hív föl. Az ily felhívás esetleg a 
körülményekhez képest külön büntetendő cselekményt (deli
ctum sui generis) képezhet, de nem büntethető, mint az értelmi 
részesség ténye.

Ezzel áttér Haus az anyagi segély tárgyalására. Az 
anyagi segédek között elsősorban azok szerepelnek, a kik 
fegyvereket és más eszközöket, tudva, hogy azok bűntett vagy 
vétség elkövetésére fognak használtatni, szereznek. A büntető
törvény ezen intézkedése azon ingó dolgokra vonatkozik, 
melyek a cselekménynél fölhasználtattak, oly dolgokra, melye
ket, ha a segélylyel vádolt egyén nem szolgáltatott volna : úgy 
a tettes azokat másunnan szerezte volna meg. De ez nincs 
mindig így. Lehet, hogy annak közreműködése, a ki a bűntett 
eszközeit szolgáltatta, a bűntett elkövetéséhez szükséges, nélkü
lözhetetlen volt. De ezen esetek ritkák és a törvényhozó ezek 
miatt nem akart a törvényben különbségeket tenni. Az, a ki 
házát kölcsönzi oly czélból, hogy ott gyilkosságot kövessenek 
el : a bűntett bűnszerzőtársa, főrészese, mert az ő közreműkö
dése nélkül a bűntettet nem lehetett volna elkövetni, vagy 
legalább nem oly módon, a miként az elkövettetett. Az ily eset 
a »participation principale par aide ou assistance« esetét ké
pezi, mig ha a körülményekből az derül ki, hogy az általa nyúj
tott segély nem volt egyéb mint mellékes, a részes nem tekinthető 
egyébnek mint segédnek (Complice par aide ou assistance).

Természetesen ahhoz, hogy mint segéd legyen büntethető, 
az, a ki a bűntett elkövetéséhez az eszközöket szolgáltatta, 
szükséges a bűntett elkövetésének megkönnyítési szándéka. Ha 
nem tudta, hogy ezen eszközök mire szükségesek : úgy részes- 
ségi szándékról nem lehet szó. De a bűnös terv tudása még nem 
foglalja magában mindig annak a bűntett elkövetésére irány
zott szándékosságát, a ki az elkövetéshez szükséges eszközöket 
szolgáltatja. A lakatos, a ki tudja, hogy a nála megrendelt 
kulcsok lopásra szánvák, ez által még nem lesz a lopás részese, 
különösen, ha ő nem osztozik a zsákmányon ; ő nem sokat 
törődik a czéllal, melyre ezen kulcsok fölhasználtatnak, a mivel 
ő törődik, az egyedül a pénz, a mit a kulcs készítéséért kap. 
Kétségen kivül ő is bűnös, külön büntetendő cselekményt ő is 
elkövet, de részesség csak akkor terheli, ha a tolvajokkal közös 
érdekben működött közre. A bűnös terv tudásából tehát nem 
következik mindig az együtt-műküdési szándék. Erre szükséges, 
hogy előre egyetértsenek, közös czéljok legyen, és mindnyáj ok 
érdekében akarják a czélt megvalósítani. Az igaz, bog) a belga
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törvény csak azt kívánja, hogy a vádlott tudja, az általa szol
gáltatott eszközöknek bűnös czélra való fordítását, de ez alatt 
a bűnös szándékot kell érteni, melynek föltétele, bogy a vádlott 
tudva és akarattal a bűntettre irányzott szándékkal cseleked
jék. Sem részesség, sem részességi kísérlet nem forog fönn, ha 
a szándékosan szolgáltatott eszközök nem használtattak fel.

A bűntett vagy vétség segédjeinek categoriájába sorolja 
a törvény azokat, kik tudva a cselekmény szerzőit az előkészítő 
és könnyítő és a bevégző tettekben segítik, támogatják : azaz 
azon egyéneket, kik akár a bűntett végrehajtása előtt akár 
alatt a bűntett érdekében a bűnszerzőket segítették, támogat
ták, ha csak oly természetű segélyt nem nyújtottak, mely nélkül 
a bűntett el sem lett volna követhető, mert ezen esetben ők is 
a cselekmény szerzői, nem pedig egyszerű segédjei.

Ezért — mondja Haus — ha a vádlott az esküdtszék 
előtt a segítés első rendű részességéért áll (une participation 
principale par aide ou assistance) úgy először is azt kell kér
dezni az esküdtektől : abban vétkes-e vádlott, hogy tudva 
nyújtott a bűnszerzőknek segélyt a bűntettet előkészítő vagy 
bevégző tettekben, és azután azt kell kérdezni : oly segélyt 
nyújtott e vádlott, a mi nélkül a bűntettet nem lehetett volna 
elkövetni. De ha a vád alá helyezés mellékes részesség czimén 
mondatott ki : akkor csak az első kérdés teendő fel az esküd
teknek. ha csak a tárgyalás folyamán ki nem tűnt, hogy a 
részes által nyújtott segély oly természetű, mely a bűntett 
elkövetéséhez szükséges volt. Az utóbbi esetben a közvádló 
indítványára a második kérdés is fölteendő. Az nem szükséges, 
hogy a segélyt és támogatást képző tények e kérdésben külön 
fölemlíttessenek. De a törvény ezt sem akadályozza, csak nem 
szabad a büntetőtörvény minősítését figyelmen kívül hagyni. 
( P. az esküdteknek a következő kérdésre adott igenlő válasza : 
Vétkes-e vádlott abban, hogy a lopás elkövetése alatt őrt állott, 
nem szolgálhatna Ítélet alapjául.) Teljes lehetetlen, hogy a 
törvény a segítés és támogatás minden nemét felsorolja, ezért 
csak általános formulát használt, mely alatt valamennyi értendő, 
de minden egyes esetben a bíró feladata a vétkességet ezen 
formula és a körülményekhez képest megítélni.

Ezután Haus constatálja, hogy nem pleonasmus az, 
midőn a törvény azt mondja, hogy az, a ki a szerzőt, a bűn
tettet megkönnyítő tettekben segíti, az tulajdonképen a bevég
zést segíti (Aider hauteur dans les faits qui facilitent le crime 
ou le délit, c'est aider à le consommer.) Ez különösen a lopás 
és a hamis okirat használatára vonatkozik, midőn a hamisító 
maga használja azt, és értelme ez: segíteni a tolvajokat az ellopott 
tárgyaknak azon helyről való elvitelében a honnan lopattak,
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segíteni a hamisítót a hamis irat és dolog felhasználásában. 
Azt már megjegyeztük, hogy a hamisító, ki maga használja 
fel a hamisítványt csak egy bűntettet követ el. A hamis vagy 
hamisított dolog fölhasználása úgy tekintendő, mint az elkö
vetés utolsó mozzanata, mint a hamisítás bűntettének végbe
fejezése. Lehetséges tehát, hogy azok, a kiknek magában a 
hamisításban semmi részök nem volt, a bevégző tettekben 
segítették a hamisítókat : azaz a hamisítvány fölhasználá
sában. x)

A lopás a törvény szerint be van fejezve mihelyt a tolvaj 
az idegen dolgot eltulajdonítási szándékkal elveszi, a lopás 
tehát az elvétel pillanatában befejezést nyer, következőleg a 
rögtöni büntetendő cselekmények categoriájához tartozik (à la 
catégorie des infractions instantanées).2) Ezen elvet alkal
mazva, azon egyén, a ki az elvételben nem vesz részt, de tudva 
és a bűntett érdekében segíti a tolvajokat a már elvett tár
gyaknak elhordásában, nem volna büntethető. Nem volna bűu-

') A hamisításra nézve így nyilatkozik Haus : »Le faux et l’usage 
du faux sont deux délits distincts ; en ce sens que celui qui fait sciem
ment usage d’une chose fausse et punissable, quoiqu’ il ne soit pas l’au
teur du faux ; et que, réciproquement, le faussaire est puni, bien qu’il 
n’ait point fait usage de la chose par lui contrefaite ou altérée. Mais de 
ce, que le faux et l’usage du faux sont incriminés l’un indépendamment 
de l’autre, il ne suit point que le faussaire qui fait usage de l ’objet faux 
se rende coupable de deux infractions ; car l ’agent axant fabriqué cet 
objet pour en tirer profit, l ’usage qu’il en fait, lui même est la consom
mation du faux, de sorte que les deux faits ne sont que l’exécution suc
cessive d’une seule et même résolution criminelle. En conséquence, le 
faussaire n’encourt, dans cette hypothèse, qu’une seule peine que le juge 
aggravera dans les limites du maximum et du minimum à raison de cette 
circonstance ; tandis qu’il la réduirait dans les mêmes limites, si le faus
saire ne s’était pas servi de la chose fausse. L’usage du faux ne constitue 
donc un délit distinct, que dans le cas ou il est imputé à tout autre, que 
l ’auteur du faux.« (Principes généraux 381. sz. alatt.)

-) Erre idézem Hausnak következő fejtegetését : Ou ne peut con
sidérer comme une infraction continue le vol dont le fait constitutif 
consiste dans la soustraction de 1a. chose d’autrui, qui est un fait instan
tané, et non pas dans la possession de l ’objet soustrait, qui est un état 
permanent. Mais cette règle n’est pas absolue. En effet, lorsque des indi
vidus n’ayant pris aucune part à la soustraction, aident sciemment et en 
vue du crime les voleurs, déjà saisis des objets volés, à les transporter 
hors du lieu, où ils les ont pris, la loi prolonge la consommation du vol 
jusqu’au moment ou les objets volés sont déposés dans le lieu où les 
voleurs ont voulu les transporter, en considérant le vol, par dérogation 
au principe comme une infraction continue. Pareillement, lorsque le 
voleur commet un meurtre pour se maintenir en possession de la chose, 
qu’il vient de soustraire, la consommation du vol se prolonge, en vertu 
d’une fiction légale, jusqu’ a l'accomplissement du meurtre, de sorte que 
celui-ci est censé commis pour faciliter le vol, et qu’il emporte, par suite, 
la peine de mort etc.«
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tethető, mint segéd, mert csak a bűntett bevégzése után nyúj
tott segélyt. De nem volua büntethető, mint orgazda sem, mert 
o a lopott dolgokat nem tartja magánál. Hogy a vétkesek bün
tetlenül ne meneküljenek, bogy azokat a részesség körébe 
lehessen vonni, a törvény a lopás bevégzését meghosszabbítja 
azon időpontig, a meddig az ellopott tárgyakat azon helyre 
le nem rakják a hol azt a tolvajok elhelyezni akarták, és így 
a szabály alóli kivételképen a lopás »infraction continue«-t 
képez.

Végül a »complicité par recélement« fejtegetésével fog
lalkozik Hans. A code pénal 68. §-ából indul ki. (»Ceux, qui 
connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs excavant 
des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la 
paix publique, les personnes ou les propriétés, leur ont fourni 
habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.) A 
»Code« ezen intézkedése elvi alapon áll. A ki a gonosztevők
nek szokásosan menhelyet ad, a mely szokásra a gonosztevők 
számíthatnak, annál föltételeztetik a segélynyújtás ígérete a 
bűntett elkövetése esetére. Ezen ígéret, ezen a tettből concludáló 
összebeszélés a gonosztevők és szokásos orgazdáik között a 
bűnös tervek végrehajtását megkönnyítik, bizton számíthat
nak a segélyre, mely megmenti őket az igazságszolgáltatás 
keze elől, van biztos helyök, hova bűntetteik gyümölcseit elrejt
hetik. De jól jegyezzük meg, nem a pártolás maga, hanem a 
pártolás szokásos jellege az, a mi a részesség mozzanatát 
itt képezi.

De minthogy lehetetlen részesnek lenni oly bűntettben, 
mely már be van végezve, úgy a bűnpártoló csak azon bűntet
tekben részes, melyeket a gonosztevők a pártolás időpontjától 
kezdve annak tartama alatt elkövetnek.

Ezen részességnek több föltétele van. Szükséges, hogy 
a vádlott a gonosztevőknek lakást, búvó és gyülekezési helyet 
adjon. Nem részes az, a ki csak enni ad a gonosztevőknek, 
ha csak nem saját házában és az összesereglett gonosztevőket 
nem látja el étellel, mgrt ilyenkor már lakása a gonosztevők 
gyülhelyéül szolgál. A részesség vádja azonban csak a ház 
urát terheli, mert az rendelkezik házával. Szükséges továbbá, 
hogy a vádlott oly egyéneknek adjon menhelyet, a kik erősza
kos bűntetteket követnek el s ez mintegy mesterségük. A 
részesség létezik, mihelyt a pártoló ily gonosztevő bandának 
vagy egyik csoportjának vagy oly gonosztevőknek ad lakást 
búvó-vagy gyűlhelyet, a kik egyénenkint követnek el útouállást 
és erőszakoskodásokat, a nélkül, hogy szövetséget képeznének. 
Harmadszor szükséges, hogy vádlott szokásosan pártolja a 
gonosztevőket. Ezen körülmény első sorban állapítja meg a
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részességet. Az nem elég, bogy néhányszor lakást, búvó- vagy 
gyülekezési helyet adott : szükséges, hogy minden nap vagy 
legalább elég gyakran tegye mindezeket, mert csak így vannak 
a gonosztevők feljogosítva az ő házát úgy tekinteni, mint a 
mely mindig rendelkezésükre áll.

Ebből következik, hogy még a szokásos pártolás sem 
képez részességet máskor, mint az utonállás (brigandage) és 
az erőszakoskodás (violence) eseteiben. Más esetekben az mint 
delictum sui generis bűntettetik. És végül az ezen fajú részes
séghez megkivántatik, hogy tudva és a bűntettesek helyzetét 
ismerve önként adjon az illető menedékhelyet a gonosztevők
nek. (Il résulte de ce, qui précédé que le recèlement, même 
habituel, de malfaiteurs faisant métier de faux, de vols sim
ples, d’escroqueries, d’abus de confiance, en un mot, de crimes 
ou de délits autres que les brigandages et les violences contre 
la chose publique ou envers les particuliers, échappeut à l’ap
plication de l'article du code pénal, relatif à la complicité. 
D’un autre coté, cet article ue s’applique pas au receleur, qui 
a donné asile à des brigands de profession, sans l’avoir donné 
habituellement, ou qui a fourni, même journellement, un lieu 
de réunion à des individus, qui avaient concerté, dans sa mai
son, l'acte de brigandage ou de violence à raison duquel ils 
sont poursuivis, mais qui n’avaient point l’habitude de com
mettre de pareils crimes. Daus ces hypothèses, le receleur peut 
avoir commis un délit particulier, mais il n’est pas coupable 
de complicité.

La complicité par recelement suppose enfin, que l’acusé 
ait reçu les malfaiteurs sciemment, conaissant leur conduite 
criminelle, et qui’l leur ait donné volontairement asile etc.)

íme ezekben körülményesen ismertettem Belgium, de 
talán Europa legnevezetesebb büntetőjogászának a segélyről 
szóló tanait. Haus szorosan a belga törvény alapján okoskodik 
és így fejtegetése távol áll az elméleti abstractióktól. Nevezetes 
Haus tanában az, hogy ő a segélyt is bizonyos körülmények 
között (»sans leur assistance le crime n’eût pu être commis«) 
elsőrendű részességnek tartja és társ-tettesül bünteti.

Az igazság követelményének tekinti, hogy az ily első 
rendű segély úgy büntetessék, a mint a tettesek bűntettetnek. 
A belga törvény azon intézkedése ellen: »Seront punis comme
auteurs d’un crime ou d’un d é l i t : ...........................Ceux, qui
par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide 
telle que saus leur assistauce, le crime ou le délit n’eut pu 
être commis« egy szóval sem tesz kifogást sőt azt igen termé
szetesnek, igazságosnak és helyesnek tartja. Elméletileg tán 
könnyű volna Haus ellen síkra szállni, kezünkben az elkövetési
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cselekedet elméletével, tán könnyű volna kimutatni, hogy 
nagyon mesterkélt a segédi tevékenységnek tettes jelleget 
kölcsönözni, de azt hiszszük egy Haus ellen ilyen fegyverekkel 
küzdeni nem lehet. Azt kiszszük, hogy ő nagyon jól tudja, és 
tudta akkor, midőn a Belgium számára készített bűntetőtör- 
vénykönyvre tudományának egész hatalmával befolyt, hogy az 
»elkövetési cselekedet« elmélete szempontjából a belga bünte
tőtörvény és az ő elmélete ellen kifogást lehet tenni. De ő 
mindenekelőtt a gyakorlati élet igényeire van tekintettel, az 
igazság benső és leküzdhetlenül előretörő követelményének 
kíván megfelelni, midőn bizonyos körülmények között a segé
det is úgy kívánja büntetni, mint a tettest. Ez az ő czélja és 
semmi egyéb. Mindennap visszariadunk azon, nézetem szerint 
igazságtalan rendszertől, mely vékony elmosódó subtilitások 
miatt egyikre halált mér s a másik hasonlóan közveszélyü a 
társadalom és állami jogrendet hasonló mérvben megsértő 
bűntársra időleges szabadságvesztés - büntetést szab, azért, 
mert nem hajtott végre elkövetési cselekedetet, bár a reá vetett 
sors szerint oly lényeges szerepet töltött be, melyre ha nem 
vállalkozik, a bűntettet sem követik, el. Részemről határozott 
híve vagyok az »elkövetési cselekedet« elméletének, sőt azt 
állítom, hogy áthatóbb elméleti határvoual a physikai bűnse- 
géd és a társ-tettes között eddig föltalálható nem volt. Majd, 
mint látni fogjuk, a németek minden érdekre alapított sub- 
jectiv elméleteinél többet ér ez. Bár annyiban, hogy ugyanazon 
vitát képes fölzudítani, a mit a kísérleti és előkészületi cse
lekmények közötti különbség nagy liarcza jelent, bár a társ- 
tettesség fogalma kétségen kívül fictio, mihelyt azt akarja 
elhitetni, hogy lényegileg egy a tettességgel : mégis ismételve 
azt állítom, hogy tökéletesebbet, nézetem szerint, ennél a 
doctrina eddig nem nyújtott.

De épen azért, mert ezen elméletnek vagyok híve, mert 
tudom, hogy ezen elmélet kizárólagos érvényesülése esetében 
azon segédet, kire nem tudunk reáerőszakolni elkövetési csele
kedetet, azaz: kit nem tudunk a társtettesség tictiójával tettessé 
varázsolni, sohasem lehet úgy büntetni, mint a tettest. Soha
sem tudok megbarátkozni azon rendszerrel, mely elméleti 
következetességből kivétel nélkül valamennyi segédet enyhéb
ben rendeli bűntettetni, mint azon társait a tettesnek, a kiknek 
terhére úgynevezett elkövetési cselekmény róható. Én azt 
hiszem, hogy az elméleti határvonalat érintetlenül lehet hagyni. 
Azt nem lehet és szabad állítani, hogy a segédi tevékenységet 
kifejtő egyén tettes- cselekedetet hajtott végre. Hisz már maga 
a társtettes jogi fogalma is hctio. De mindaddig míg az álla
mot és társadalmat, a jogot, személy- és vagyonbiztosságot
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fenyegető közveszélyesség tekintetében bizonyos körülmények 
között egyenlő fokon áll azon részes tevékenysége is, a ki úgy
nevezett társ-tettesi cselekedetet nem bajt végre : akkor azon 
bizonyos körülmények fölött az élettel számoló törvényhozás 
és tudomány nem térhet napirendre, nem burkolózhatik a 
szürke elméleti következetesség takarójába, nem válaszolhat 
az általános jogérzet nyugtalankodására az »elkövetési csele
kedet« annyi kételyt támasztó igéjével, hanem megengedi — 
mint megengedik Chauveau, Hélie, Haus, Carrara, tudomá
nyunk megannyi oszlopai, hogy a segédek bizonyos csoport
jára is alkalmazhassa a bíró a tettesek büntetését, és ne csak 
az elkövetési cselekedet egy töredéke legyen azon súly, mely a 
segédet a tettes büntetési tétele alá vonja.

Büntetőtörvényünk tudós előkészítője csodálkozik azon, 
hogy a belga javaslat készítői nem indokolják az említett intéz
kedést, (»Seront punis comme auteurs d'un crime ou d’un délit
............Ceux, qui par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que sans leur assistance, le crime 
ou le délit n’eut pu être commis.«) hanem az indokolásban és 
előtérjesztésökben csupán fontosságát fejtik ki, sőt Haus sem 
nyilatkozik ezen határozmány okairól, de maga a kamara is 
minden lényeges!) megjegyzés nélkül fogadta el a javasolt 
intézkedést, csakis a tervezetben használt ezen szónak: »vo
lontairement« kihagyása és a szövegnek ez által szüksé
gessé vált némi átalakítása idézett elő egy két lényegtelen 
megjegyzést.

Ítészemről ezen nem csodálkozom, mert természetesnek, 
az igazság és jogérzet indokolt követelményének tartották Bel
giumiján, hogy bizonyos körülmények között a segédek is úgy 
büntettessenek, mint a tettesek. Ugyanezt teszi, mint látni fog
juk — a Maneiui-féle olasz javaslat. A mit részemről főképen 
hibáztatok, csak az, hogy a belga törvény a gyermeket nem 
nevezi a maga nevén, hanem az »auteur« fogalma alá vonja a 
segédi tevékenységet, holott nem lett volna arra semmi szük
ség, a nélkül is megfelelhetett volna a törvényhozás az igazság 
azon követelményének, hogy a segédi tevékenység bizonyos 
körülmények között akkép legyen büntethető, mint a tettesség. 
Mintha minden áron szükséges volna a tettesség fogalmi körébe 
vonni a részest azért, hogy oly fokban büntethessük, mint a 
tettest ! Ezen tévhitből ki kell bontakoznunk ! Minderről azon
ban majd a maga helyén ! Most folytassuk a bünsegély elmé
letének tárgyalását.
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I II . N é m e t o r s z á g .

Németországban alapos és mélyreható buvárlat tárgyát 
képezte a segély tana. A bűnsegéd fogalmi elhatárolásának 
nagy kérdése a legjelesebb elméket foglalkoztatta, és foglal
koztatja szünet nélkül. Különböző alapon fogtak a nagy mun
kához, és a különböző kiindulási pontok természetesen külön
böző eredményre is vezettek. El lehet mondani, ha van a 
büntetőjogtudománynak controvers kérdése : úgy az bizonyára 
azon határvonal megállapítása, mely a segéd fogalmát a többi 
részesek fogalmától elválasztja, a controversiák controversiája. 
Azon nagy küzdelmek, melyeket e téren az elmélet harezosai 
kifejtettek, megnyugtató eredményre nem vezettek.

Senki sem tagadhatja, hogy a részesség fajainak helyes 
fölismerése körül nagy haladás történt, de nincs eddig elmélet, 
mely a kérdés megoldásával dicsekedhetnék.

Általában a német jogtudósok — eltekintve a részletek
ben mutatkozó eltérésektől — két nagy csoportra oszolnak. 
Az egyik csoport szerint az a főkérdés, vájjon a részes a bűn
tettet, mint sajátját tekinti-e, a saját érdekében kivánja-e azt 
létesíteni — vagy azt idegen ügynek tekinti-e, idegen érdekben 
cselekszik-e ? S a részes az utóbbi esetben bűnsegéd. E csoport 
szerint, melynek első rendű képviselői W ächter, Bauer. 
Köstliu, Krug, Buri, Geib a tevékenység miuősége és mennyi
sége alárendeltté válik az érdek, az ügy saját vagy idegen 
jellege mellett. Nem az a fő, ki mit cselekszik, de az, miért 
cselekszik. E csoport a bűntett egyik elemét t. i. az akarat- 
mozzanatot emeli a tény-mozzanat fölé, s abban keresi az alapot 
a tevékenység részességi jellegének meghatározhatására.

Ezzel ellentétben áll a másik csoport, mely inkább a 
ténymozzanatra helyezi a súlypontot, a tevékenység tárgyias 
oldalát emeli ki, és tekintet nélkül az érdek szempontjára a 
tevékenység alárendelt, támogató, segítő jellegét tartja a bűn
segély criterion-jának. E csoport képviselői Bosshirt, Abegg, 
Marezoll, Luden, Temine a lényegben Bemer, Geyer stb. Éz 
volna az általános csoportosítás. Mások, midőn nagy vonások
ban akarják a bűnsegély tana (s főképen a tettes és a physikai 
bűnsegéd közti határvonal) körül kifejlődött elméleti küzdel
meket rajzolni, három főcsoportot különböztetnek meg.

Az egyik csoportot az objectiv iskola neve alá foglalják. 
Ide szokták sorolni a tárgyi-okozatosság elméletének hirdetőit, 
a kik szerint az elválasztó vonal a fő és mellékokban fek
szik. A tettes főoka a bűutettnek, a segéd mellékoka. Ezen



A BŰNSEGÉD. 381

iskolát Grolman, Feuerbach *) és Luden nevével hozzák kap
csolatba.

A másik csoportot a subjectiv iskola nevével jelölik, a 
melynek hivei a saját és idegen bűnös szándék szerint külön
böztetik meg a tettest a physikai segédtől. Ezen csoportot 
különösen Köstlin nevével hozzák kapcsolatba és Bemer volt 
az 1847-diki »Tkeilnahme«-jábau ezen iskolának egyik leg
határozottabb támasza. (Későbben elhagyta ezen iskolát).

A harmadik csoport a vegyes vagy közép-iskola nevét 
vette fel. mely szerint sem a külső okozatosság, sem a szándék 
nem alkalmasak arra, hogy a határvonalakat helyesen dombo
rítsák ki, hanem szerintük a szándéktól áthatott okozatosságon 
a cselekmény jellegén fordul meg a kérdés. E szerint a tettes 
és a segéd közötti különbség azon fordul meg, vájjon a cselek
mény elkövetési cselekményt (Ausführungshandlung) képez-e 
vagy nem, következőleg a cselekmények két körét kell meg
különböztetni, az egyik körhöz tartoznak azon cselekmények, 
a melyek a bűntett elkövetését képezik, a másik körhöz pedig 
azon cselekmények tartoznak, a melyek az elkövetés körén 
kivül állanak, de az elkövetést előmozdítják. Bemer, a ki a 
subjectiv álláspontnak oly meleg szószólója volt, még »Tlieil- 
nahme « czimű művében szereti saját nevét kapcsolatba hozni 
ezen iskolával és ezt annyiban joggal is teheti, a mennyiben a 
»Grundsätze des Preussischen Strafrechts« czimű művében 
ezen álláspontot fejti ki és fogadja el magáénak. Ezen állás
pontot hirdeti a most közkézen forgó tankönyveiben, de nem 
mulasztja el kiemelni : »Die Unterscheidung der Handlungen 
der Beihülfe von denen der Thäterschaft stösst auf dieselben 
Schwierigkeiten, wie die Unterscheidung der Handlungen der 
Vorbereitung von denen der Ausführung.«

Rendszerint azonban a subjectiv és objectiv iskola nevei 
azok, a miket e téren emlegetni hallunk. A most említett elmé
let követőit szokták általában objectiveknek és az érdek -1— 
(bűnszerzői és segédi szándék) — elmélet követőit pedig sub
jecti veknek nevezni.

Természetesen nem szabad azt hinni, hogy e jelszavak 
mindent helyesen fejeznek ki. A legnagyobb tévedés volna 
reáfogni a subjectivekre azt, hogy a tevékenység tárgyias jellegét 
teljesen figyelmen kivül hagyják, hisz, például Geib,Langenbeck, 
részben Bari is, sőt mikor még subjectiv volt, Bemer is elis
merték, hogy a ki a bűntett főcselekményét hajtja végre, az

') Feuerbach csak tankönyvében nyilatkozik ily értelemben, de 
Revision-jában már azt mondja, hogy a »saját közvetlen érdek« (das 
eigene unmittelbare Interesse) képezi a bíínszerző ismérvét.
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mindig tettes. Nem ragaszkodtak teliát föltétlenül a subjectiv 
mozzanatokhoz.

Viszonyt az »objectiv« elnevezés sem jogosíthat fel sen
kit arra, hogy az e névvel neveztetni szokott elméletekre reá 
fogja a bűntett alanyi elemének teljes figyelmen kívül hagyá
sát. A par excellence objectiv Geyer határozottan tiltakozott 
ily félremagyarázás ellen, a Goltdammer Archiv. XVI-dik 
kötetében megjelent értekezésében. És ez természetes. Mig a 
bűntett két egyenraügn tényezőből az alanyi és tárgyi elemből 
áll, pedig ezekből fog állani örökre, addig tiszta objectiv és tiszta 
subjectiv elmélet oly értelemben, hogy egyik az alanyi, a másik 
a tárgyi elemet teljesen ignorálja — nem egyéb képtelenségnél. 
Pusztán a jelszavak értékével bírnak ezen elnevezések. Az 
elméletek colorítját fejezik ki és semmi egyebet,

Ez a küzdelem általános irányának képe. Ezen főirá
nyokon belül csaknem annyi a kisebb nagyobb eltérés, a hány 
kiváló elméjű férfin a kérdést elmélkedésének tárgyává tette.

Tekintsük a képet közelebbről.

i. §•
Németországban Kresz, Pufendorf, Böhmer, Grolman. 

Tittman vállain emelkedett fel a tárgyi okozatosság elmélete, 
mely a causa principalis és a causa secundaria alapján tette 
meg különböztetéseit.]) Az okok scholastikus categoriáját

3) Az olasz practikusok — a mint a kérdés történeti részében em
lítettem — a mennyiben nem ragaszkodtak a glossatorok szigorúbb 
római jogi felfogásához, megkülönböztették az auxiliator-t »qui causam 
praebuit delicto.« (Clarus, Mathäus) — oly ismérv, mely tulajdonképen 
csak azt eredményezte, hogy a rendes büntetést kizártnak tekintették, ha 
valaki előzetes megbeszélés nélkül a tett után a főbűnösnek segédkezet 
nyújtott és »ubi delinquens alias facturus fuisset, et auxiliator illi simpli
cem favorem praestitit.«

A közvetlen, ha bár egészen alárendelt közreműködés a tett 
végrehajtásánál, nem tekintetett segélynek, a mint a canoni jognak 
legnagyobb befolyású intézkedése (c. 6. X. de hóm. 5. 12.) félre- 
ismerhetlenül bizonyítja (citra manuum injectionem). Ezen előzmények 
befolyása alatt keletkezett a Carolina. Remus Paraphrasisa megkülön
bözteti a hármas időpontot : a tett előtti, alatti és utáni közreműködést. 
Eadem poena eum, qui auxilium secundo tempore, quod sit proximum 
delicto, tulerit, cum actore criminis plectendum esse tradunt........

A Carolina commentatorai között Kresz, hogy világosabb legyen, 
a határvonal kérdését kivételesen németül formulázza : »In dergleichen 
Fall, wo die Hilfe und Hauptthat von einerlei Wichtigkeit sind, da 
haben auch billig die Hilfe und die Hauptthat einerlei Strafe« és erre 
nézve több példát hoz fel. Carpzov és Böhmer nem tárgyalják a kérdést 
általános szempontból, hanem csak vonatkozással a lopásra , és ezen 
esetre Carpzov határozottan azon tételt állítja fel, hogy a lopás tényé
nél sajátkezüleg a fraudulenter, dolose et lucri faciendi causa nyújtott 
segély a rendes büntetéssel sújtandó.
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állították fel, a fő és mellékokokból vonták le a bűnszerző és 
segéd közötti különbséget. Ezen íróknál, kivéve talán Grolmant, 
általában észre lehetett venni, hogy a részesség tárgyalásánál 
látkörükbe nem vonták a különböző bűntettek számtalan fajait, 
hanem rendszerint az ölési bűntettek lebegtek szemeik előtt, 
midőn a részesség szabályait iölállították. Azután többnyire 
csak egy tettesre gondoltak és a törvényhozásnak valamint a 
gyakorlatnak engedték át azon kivételes intézkedéseket, a 
melyek szerint a többek által elkövetett cselekménynél a része
seknek a segély körét meghaladó tevékenysége büntethető volt. 
A tévedésnek azonban legnagyobb forrása az volt. hogy bár
miként igyekeztek is az okok különféle categoriáit felállítani : 
ezen törekvés oly eredményre sohasem vezetett, mely az életben 
előforduló jelenségek változatainak igazáu megfelelni képes lett 
volna. »Es ging mit der Eintheilung der Ursachen im Allge
meinen — mondja Glaser — wie es im Besonderen mit 
der Eintheilung der Todesursachen, der Wunden, ging : je 
verschiedenartiger und je complicirter sie wurden, desto 
mehr brach sie der Überzeugung Bahn, dass sie unbrauchbar 
seien.«

Ezen tárgyi okozatossági eszmék fejlődésének mintegy 
betetőzését a Feuerbach rendszeres elmélete képezi, melyről 
e tanulmány során már többször megemlékeztem. Feuerbach 
szerint a bűnszerző -mint főok, a segéd pedig mint mellékok 
működik. A mint, minden oknál lehetséges mellékok* >k létezése, 
melyek megkönnyítve a főok hatályosságát bizonyos eredmény 
keletkezésére közrehatnak : ép úgy a bűnszerző bűntetteiben

A gyakorlatból pedig számos példa bizonyítja, hogy magánál a 
tett végrehajtásánál nyújtott segélyt a rendes büntetéssel sújtották. A 
Kresz által felhozott példákat a későbbi írók rendszerint felhozzák (»Ad 
illam speciem .pertinet a. c. si quis e sublimi caenaculo furaturo scalas 
lucri causa attulerit, aedibusque admoverit, et ne ingressus proderetur, 
excubias egerit, item si parietem perfuderit, murum perforaverit in 
gratiam communis lucri et furis certo intraturi. Vel si quis, quo facilius 
Cajus a Titio occideretur, brachia illius strictissime , ne se defendere 
posset, comprehenderit. — Item si quis puellae, in quam Maevius stu
prandi animo irruit, armis minatus terrendi causa adstiterit. Si quis Titii 
aedes certo occulte tamen incensuro, globulos peculiari arte in hunc 
usum praepai’atos suppeditaverit, monstrato insimul nefario usu. Si 
mulierculae maritum e medio clam tollere gestienti venenum dederit, 
ac simul qua ratione, ne miser animadverteret, idem illi proprinari possit, 
commonstraverit etc.«) Ezen példák előfordulnak Stephanusnál, Clase- 
niusnál, Blumlachernél, Bergernél.

Ez volt kölülbelűl a kérdés állása a múlt század végéig, midőn 
Quistorp és társai léptek föl. Ekkor is uralkodott a concursus plenus és 
minus közötti különbség, és a concursus plenus Quistorp szei’int is a 
főtettessel egyenlő büntetéssel volt sújtandó. (L. Glaser Kleinere Schrif
ten, valamint e tanulmány jogtörténeti részét.)
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mások is részt vehetnek oly cselekményekkel, melyek bár önma
gokban a bűntettet nem hoznák létre a bűnszerző hatályossá
gának előmozdítása által, mégis a bűntett keletkezésére közre
hatnak. A ki ily cselekményekkel és mulasztásokkal köz
reműködik : az a bűnsegéd (socius delicti) (Tankönyvének 
45. §.).

Feuerbach ezen elmélete nem maradt kritika nélkül. 
Vagy szükséges az együttműködő ok az eredményhez vagy nem. 
Ha szükséges, akkor nem lehet a segédi tevékenységről azt állí
tani,hogy az a bűnszerző tevékenységével oly viszonyban áll,mint 
a mellékok a főokhoz. Ha pedig nem szükséges : akkor tulaj
donképen csak a fölösleges segély képezne bűnsegélyt. így 
nyilatkozott a Feuerbach elméletéről Collmann (Die Lehre 
vom Strafrecht als Theil der Judicalie), kinek szavaira az 
1847-ben még subjectiv Bemer is nagy súlyt helyezett. A 
fősegédre vonatkozó tanáról alább lesz szó).

A tárgyi okozatosság elméletére mintegy visszahatás
képen látjuk föltűnni a subjectiv elvek hirdetőinek egész sorát.

2 - §•

Henke *), Wächter 2), Bauer 3), Müller 4). Breidenbach r'), 
Häberlin6) , Köstlin 7) , Berner8) , Langenbeck 9), Greif)10). 
B u ri11), J o h n 12) meg annyi ellenesei a Feuerbach-féle elmé
letnek. Meg annyi hirdetői az »érdek, az idegen és saját ügy« 
elvein alapuló elméleteknek.

Érdekes lesz megismerkednünk Bemer subjectiv állás
pontjával, melyet későbben teljesen elhagyott.

A bűnsegéd — úgymond — idegen szándék megvalósí
tásának előmozdítását akarja. Az eredményre közre akar 
működni, de a nélkül, hogy a bűntettet saját ügyének tekintené. 
Az idegen szándékot semmi esetre sem teszi magáévá. A segély

]) Handbuch I. 286. lap.
2) Wächter Deutsch-Rom. Strafrecht I. 147. lap.
:i) Lehrbuch 75. §. és Abhandlungen I. 418, 427, 455. lapok.
4) Dissertatio de auctorum et ministrorum criminis differentia.
5) Comment. 354. lap.
e) Grundsätze 65. lap.
-’) Neue Revision 448. la]). System 257. lap.
s) Theilnahme 207.
,J) Theilnahme 1. 64. lapok, Abhandlungen 116. lap a Gerichtssaal 

1867. és 1870-diki évfolyama.
I0) Lehrbuch II. 817. lap.
n) Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen 143, 181, 202, 

215.lapok.
12) Strafrecht in Norddeutschland 262. lap. így csoportosítja az 

írókat Geyer is »Theilnahme mehrerer etc.' czimrt értekezésében.
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úgy tekintendő, mint accessorium, melyet minden ízében a 
bűnszerző cselekményének természete mint principale befolyá
sol. Ezen értelemben itt is használhatjuk azon parömiat : Acces
sorium sequitur suum principale. Ezen elvből magyarázza ki 
Berner azt, hogy a segéd, ha p. nem hivatalnok is, mégis hiva
tali bűntett segédje, mert — iigymond — ő nem maga, hanem 
más részére segíti elő a bűntettet. Annak szempontjából kell 
a bűntett minőségét megítélni, a kinek ügyét képezi a bűntett. 
A bűnsegéd enyhébb büntethetőségének igazolását is abban 
találja Bemer, hogy a segéd a bűnszerző bűnös szándékát nem 
teszi magáévá.

Látjuk tehát, hogy ő a subjectiv elmélet, a saját és ide
gen érdek talaján áll. Azonban Bemer nem ment el odáig, 
hogy a főcselekmény elkövetőjét esetleg csak segédnek tartsa. 
Erre nézve Bemer körülbelül a következőket adja elő. Mielőtt 
elvont tételben fejezné ki tanát, két példát hoz fel.

G-ajus meg akarja ölni Sej üst, Titius pedig segélyére 
akar lenni. Sejus elveszi Gajustól a gyilkot, és erősen megfogja 
kezeit. Titius a bűntett elkövetésére nem lát más lehetőséget, 
mint hogy a főcselekményre vállalkozik. Megragadja a gyilkot 
és keresztüldöfi Sej üst. Lehet-e itt Titiust segédnek tartani ? 
Semmi esetre sem. Titius a főcselekmény elkövetése miatt már 
bűnszerzővé vált.

Másik példa. Sempronius, atyja fát akar lopni. Sempro
nius, a fiú, segítségül elmegy. Ámde a főcselekményt Sempro
nius hajtja végre. O rakja fel a fát a szekérre, ő hajtja a lovakat, 
ő hozza a lopott tárgyakat atyja lakására. Az atya nem tett 
egyebet, mint őrt állott.1) Vájjon a fiú — kérdi Bemer — azért, 
mert a főcselekményt hajtotta végre, bűnszerző (tettes) lett-e 
vagy csak segéd ? Kétségen kivül —̂ mondja Berner — csak 
segéd. (Most már nem így válaszolna Bemer.) És pedig azért, 
mert a bűnszerzői szándékot nem teszi magáévá.

Ez a két példa — úgymond — elegendő arra, hogy a 
helyes elvi álláspontot felállíthassuk. Mindenütt, a hol a főcse
lekmény elkövetése a bűntetthez szükséges szándékot szükség
képen magában foglalja: a segéd a főcselekmény elkövetése 
által bűnszerzővé lesz. Ellenben mindenütt, a hol a bűnös szán
dék a főcselekmény elkövetésétől elválasztható, a segéd marad 
az, a mi. Ha a közvetlen bűnszerző egyedül van, úgy annak 
kell elkövetni nemcsak a fő, de minden mellékcselekményt is. 
I tt  azonban az a kérdés : Sziikséges-e, hogy a bevégzett bűntett 
bűnszerzője legyen akkor is a főcselekmény elkövetője, ha 
mellette segéd működik ? Tehát Sempronius atyja valóban a

l) Ezen példákra a Bar elméletének tárgyalásánál visszatérünk.

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 25
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bevégzett lopás szerzője, (tettese), ha a fia követte is el a főcse
lekményt? Es Gajus a csak segélyre vállalkozott Titius által 
elkövetett gyilkosságnak bűnszerzője-e ?

A segéd tevékenysége, a meddig az valóban segélyt képez, 
olyan, a mi a bűnszerző nevében .történik.

A segéd a bűnszerzőért cselekszik és a bűnszerző, a med
dig őt a bűnös animus lelkesíti, a tevékenységet saját nevében 
kifejtettnek tekinti. A meddig tehát a segéd a főcselekmény 
elkövetése által nem lesz bűnszerző : a kérdés egyszerű. Ha a 
segéd, mint ilyen által elkövetett főcselekménynyel támogatott 
egyén nem volna a bevégzett bűntett szerzője : úgy szándékos 
bűntett forogna fönn, melynek nem volna szerzője. Kétségen 
kivűl előfordulhat, hogy valamely bűntett részesei között sen
kire sem lehet a bűnszerzőséget bebizonyítani, és ilyenkor csak 
bebizonyított segélyért lehet az illetőket felelősségre vonni, 
mert a mi be nincs bizonyítva, az jogilag nem létezik. Ilyenkor 
az Ítélet fej nélküli cselekmény alapján áll. Tényleg azonban 
bűnszerzőnek kellett lenni.

Nehezebb a kérdés, ha a főcselekmény a bűnszerzőség 
animusát szükségképen magában foglalja. Előre bocsátja Ber
ner, hogy a bűnszerzőség animusa, tekiutettel az első bűnszer
zőre, nem szűnik meg az által, hogy a részes a főcselekményt 
elköveti. Ha az eddigi segéd, Titius a Gajus által megöletni 
szándékolt egyént megöli, úgy Titius ipso facto a puszta segéd
ből bűnszerző lesz, Gajus azonban bűnszerzőből nem válik 
puszta segéddé. Mindkettő mint bűnszerző büntetendő. A bűn
szerző és segéd viszonya itt a társ-bűnszerzőség fogalmába 
olvad föl stb.

így van Berner elmerülve a subjectivismus ködös vilá
gába. Minden sorában Feuerbach ellen küzd. Mindezt azonban 
lassankint visszavonja és, mint már említettem, objectiv alapra 
helyezkedik.

Berner legalább elismerte, hogy a főcselekményt elkövető 
segéd tettessé válik, de nem ismerte ezt el Köstlin, a ki azt 
állította, hogy a segéd is elkövetheti a főcselekményt a nélkül, 
hogy segédi minősége átváltoznék. Az »érdek« és »saját ügy« 
szempontjai úgy elkápráztatták Köstlint, hogy a cselekmény 
objectiv jellegét egészen figyelmen kivül hagyta.

Bari már elismeri, hogy a főcselekményt elkövető segéd 
tettessé lehet és így okoskodik: »A főcselekmény a bűnös tevé
kenységnek tetőpontja, és ha a bünszerzői szándék a főcselek
mény elkövetésére van irányozva : úgy a segéd akarata minden, 
a bűntettet előmozdító tevékenységre lehet irányozva a nélkül, 
hogy önállótlanságát elveszítené. De ha viszont a segéd tevé
kenységével a főcselekményt, a bűnszerző pedig csekélyebb



A BŰNSEGÉD. 387

tevékenységet akart véghezvinni : úgy a segéd akarata volt a 
túlnyomó (übergreifende), és így a külvilágba tett támadásá
nál. tekintettel alaki szándékára, teljes önállóságának tudatá
ban volt, babár tekintettel az anyagi szándékra, a bűnszerző 
érdeke vezette is lépteit. Puszta segélyről már ily esetben nem 
lehetne szó. A mennyiben a főcselekmény objectiv jellege sze
rint többek közreműködését megengedi, és a bűnszerző abban 
részt vesz, úgy a segéd is részt vehet abban a nélkül, hogy 
segédi jellegét elvesztené, mert alaki szándékának az anyagi 
szándéktól föltételezett öuállótlausága továbbra is fönmarad, 
a mennyiben a bűnszerzői akarat az anyagi szándék utáni 
önálló törekvés által, tekintettel az alaki szándékra, túlnyomó 
és mint ilyent, a segéd is elismeri.«

Hülscbnert, a ki, ha a segéd a főcselekményt hajtja végre, 
azt szintén tettesnek tekinti : megtámadja Buri, hogy miért 
objectiv érveléssel jut ezen eredményhez, midőn az a cselekvő 
subjectivitásából következik. Hisz a főcselekmény — mondja 
Buri — az eredményre nézve csak viszonylagosan bir nagyobb 
jelentőséggel, mint minden más tevékenység, mely abban meg
valósult. Nemcsak akkor bizonyos, hogy segély nem forog fönn, 
ha a segéd a főcselekményt valóban elkövette, — a mint ezt 
Hälscbner mondja — hanem már akkor, midőn az akarat a 
főcselekmény elkövetésére van irányozva, mert már ezen idő
pontban bizonyos, hogy ő a bűnszerzői akaratot uralja. Ha 
tehát az idegen czél érdekében nyilvánított akarat a főcselek
mény elkövetéséle van irányozva, úgy az bűnszerzői marad, 
ha a főcselekmény éppen nem követtetuék el vagy véletlen köz
bejöttével létesülne.

De viszont ezen akarat csak segéd-akarat marad, ha 
annak nem az a czélja, hogy a főcselekményt megvalósítsa, de 
véletlen közbenjöttével azt mégis előidézné.

Azt kezdettől fogva föltételeztük, — folytatja Buri — 
hogy a bűntett egyik részese tevékenységével saját közvetlen 
czélját akarja elérni, a másik pedig bűnös tevékenységének 
közvetett czélját főképeu abban talá lja , hogy az első elérje 
czélját. De az is előfordulhat, hogy mindkét részes bűnös tevé
kenységével a bűntettben nem részes harmadik személy czélját 
akarja előmozdítani. Természetesen itt legalább is az egyik 
részes akaratának a főcselekmény elkövetésére kell irányozva 
lennie, és ez akkor bűnszerző, mert a bűnös tevékenység meze
jén nem ismer az ő akaratát fölülmúló akaratot, az ő akarata 
az uralkodó, és bár anyagi szándéka önállótlan, mégis tekin
tettel az alaki száüdékra, teljesen önállónak tekintendő. Ellen
ben a másik rézses, a kinek az akarata nincs a főcselekmény 
elkövetésére irányozva, segéd marad, mert tevékenységét alá
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rendelte az első részes akaratának, és így alaki szándéka is 
önállótlan. Ha mindkét részesnek az a szándéka, hogy bűnös 
tevékenységökkel a főcselekményt valósítsák meg, úgy mind
ketten bűnszerzők.

E szerint tehát — a mit egyébiránt már a fölbujtás taná
ban is ismertettem — bűnszerzői szándéka annak van, a ki 
bűnös tevékenységével saját önálló czélt — érdeket — akar 
elérni, vagy a bűntett főcselekményét más érdekében akarja 
elkövetni : ellenben segédi szándéka annak van, a ki saját 
önálló czél nélkül bűnös tevékenységét, mint az idegen czél 
elérésére szolgáló eszközt, érvényesíti a nélkül, hogy tevékeny
ségével a bűntett főcselekményét kivánná végrehajtani.«

így érvel Buri.
Laugenbeck a következőket tanítja :
Segélyt a bűntett azon részese nyújt, a ki annak véghez

vitelét bármi módon előmozdítja, de azt nem saját, hanem idegen 
ügynek tekinti. Idegen ügynek — a bűnszerző ügyének — áll 
szolgálatában. Tevékenysége minden önálló jogi jelleget nélkü
löz, úgy tekintendő, mint »accessorium«, melyet a bűnszerző 
cselekménye, mint »principale« befolyásol. A kritérium tehát, 
mely a segédet a többi részesektől elkülöníti, nem a közremű
ködés mérvében, hanem a közreműködő szándékában van, és 
még az is segéd lehet, a ki a bűnszerzővel egyenlő tevékeny
séget fejt ki vagy azt fölül is múlja, de ha a főcselekményt 
hajtja végre : úgy ezt nem teheti a nélkül, hogy segédi jellegét 
el ne vessze és bűnszerzőtárssá ne váljék. Mert a ki a főcselek
ményt hajtja végre, habár előbb idegen szándék vezérelte is. 
ezt magáévá tette. (Ugyanazon okoskodás, mit Bemernél talál
tunk). A ki a gyilkosságnál csak segélyt akar szolgáltatni, de 
a gyilokkal keresztüldöfi az áldozatot : már a gyilkosság tettese, 
a gyilkosság az ő bűntette. Nem ölhetett volna a nélkül, hogy 
az ölési szándékot magáévá ne tette volna. A római jogfor
rásokra hivatkozással kívánja Langenbeck elméletét meg
erősíteni.

Visszariadnak magok is a szándékra alapított elméletök 
következményeitől és azért legalább a főcselekmény elkövetőjét 
nem akarják segédül minősíteni. Hiába tiltakozik Buri az 
ellen, hogy nem az objectivitásból következik a főcselekmény 
elkövetőjének tettesi minősége, hiába akarja ezt is az akarat
mozzanatra visszavezetni : egyenesen a bűntett tárgyi elemé
nek hódolnak akkor, midőn elhibázott elméletök következmé
nyeitől akarják megmenteni a főcselekmény elkövetőjét. Mert 
szorosan az érdek- és szándék-elméletnek következetes keresz
tülvitele azt parancsolná, hogy tekintet nélkül a cselekmény
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objectiv jellegére, a részesség minőségét mindig a szándék ide
gen vágj saját irányától tegyék függővé.

A subjectiv elméletek különféle változatokban fordulnak 
elő, de a lényeg mindig ugyanaz marad : a részes saját vagy 
idegen érdeke képezi az elválasztó vonalat. Henke megtoldja 
a közvetlen és közvetett jelszóval az érdeket, azt hiszi, ezzel 
különös szolgálatot tett a segéd és a többi részesek közötti 
határvonal tökéletesítésének. Pedig ezzel is csak oly ingadozó 
marad az elmélet, mint a »saját« vagy »idegen« jelző mellett. 
Nem is fog ezen álláspont sohasem csak megközelítőleg is 
kielégítő eredményre vezetni. Egyoldalú akarat-mozzanatra 
alapított elvek nem alkalmasak arra, hogy az emberi tevékeny
ség bűnösségi súlyának helyes mértékéül szolgáljanak. Annyit 
biztak a subjectiv isták az alaki és az anyagi szándék alapjára 
épített elméletökben. A bűnös eredmény iránti, és tisztán a 
cselekmény iránti érdeklődés alapjára helyezett elméletben 
vélték föltalálni a helyes elválasztó vonalakat. Pedig mindezen 
javított kiadású elméletek az alapelmélet hibáiban szenvednek.

Egyik úgy, mint a másik, figyelmen kívül hagyja a bün
tetendő cselekmény tárgyi elemét s pusztán az akarat külön
féle vonatkozásaiban véli a bűnsegéd és tettes vagy felbujtó 
közti különbséget föllelni. Itt a végzetes tévedés. Bármily nagy
fontosságot tulajdonítsunk is a bűntett alanyi elemének, lehe
tetlen a legnagyobb tévedések közé nem sorolni az oly büntető
jogi elméleteket, melyek az alanyiság elvét túl vive, csupán erre 
Helyezik a súlypontot, és a bűntett másik egyenrangú elemét, 
az anyagit a tevékenység jellegének megítélésénél mellőzni 
kívánják. Ezek a vágyakat és óhajokat viszik be az igazság
szolgáltatás területére. Figyelmüket nem fordítják arra, ki mit 
tett. hanem ki mit czélzott. A lélek bensejében forrongó vágyak 
és ösztönökben kívánják föllelni a külső cselekedetek bűnösségi 
fokának mérőjét. És csak akkor, midőn nagyon szembeszökővé 
válik elméletük következetes keresztülvitele, midőn a főcselek- 
vény tettesét is, ha idegen érdekben működik, elméletük sza
bályai szerint segédnek kellene tartaniok : akkor igyekeznek 
legalább néhányan menekülni tanuk tarthatatlan következmé
nye elől, s mindenféle mesterkélt okoskodások segélyével, mint 
Buri és Berner példái mutatják, be akarják illeszteni a sub
jectiv elmélet rendszerébe azon tételt, hogy a főcselekmény 
elkövetője, tekintet nélkül az érdek-mozzanatra, tettessé lehet. 
He látjuk, hogy még Berner és Buri sem föltétlenül állítják 
ezt, hanem bizonyos mesterkélt föltételekhez kötik a segédnek 
tettessé való metamorphosisát. Nem akarják bevallani azt, hogy 
a bűntett tárgyias eleme lép elő azon követelménynyel, hogy a 
főcselekmény elkövetője segédnek nem tekinthető ; nem akar
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jak bevallani, hogy az akarat iránya neveztessék az alaki vagy 
anyagi szándéknak, a bűncselekmény vagy az eredmény iránti 
érdeklődésnek, közvetlen vagy közvetett érdeknek: nem ele
gendő arra, bogy határvonalakat képezzen a segéd és a része
sek többi faja között. De a főcselekmény elől még sem képesek 
kitérni. I tt  a bűntett ténybeli része előtt meghátrál az »idegen 
érdek« szempontja, s bármely clausulákkal övedzik is magokat 
körül, nem takarhatják el azt, hogy a főcselekménynél ura
lomra engedik jutni a bűntett tárgyi elemének jogos követel
ményét. De ezzel el is ismerik elméleti rendszerék elvi hiányát, 
Ha a főcselekménynél meghajolnak a bűntett objecti vitása 
előtt, miért mellőzik a többi ténybeli mozzanatoknál. Helyesen 
mondja Greyer: Lässt man so die objective Natur der Dinge, 
die A rt der Tkätigkeit in einem Fall massgebend sein, so ist 
nicht einzusehen, warum sie nicht auch betreffs der Neben
handlungen entscheidend sein soll. Wer bloss solche Handlun
gen, also eine unterstützende, helfende Tbätigkeit setzt, muss 
Gehülfe sein auch dann, wenn er dabei ein sogenanntes eige
nes Interesse verfolgt.«

Valóban nem akarok példákat felhozni, melyekkel azt 
bizonyítsam, hogy az érdek szempontjai minő visszásságokra 
vonatkoznak. Egyiknek érdekét a boszuvágy. másikét lucrativ 
indokok vezethetik, a harmadik csak kedvtelését tölti sth., 
ugyan, melyik lesz a bűnsegéd és melyik a tettes. A subjectiv 
elméletek szerint valaki a legalárendeltebb segédi tevékenysé
get fejti ki és mint tettes büntettetik, ha a bűntettet saját 
érdekében követte el és viszont még a főcselekményt is végre
hajthatja a nélkül, hogy elvesztené segédi jellegét, mihelyt 
bizonyos, hogy másnak érdekében működik. (Itt természetesen 
kiveszem azon subjectiv elméleteket, melyek engedményt tesz
nek a főcselekmény kérdésében).

Ezen elméletek kezdetben, mint a causa principalis és 
secundaria merev tárgyi okozatossága ellen keletkezett vissza
hatás, tetszésnek örvendtek. Sőt úgy látszott, hogy az objectiv 
és subjectiv szempontok nagy harczában a subjectiv szempont 
győzedelmeskedik. Később azonban újra az objectiv maxima 
kezdett fölülemelkedni.

3. §•
Néhány kiváló férfiú közvetítő álláspontot foglalt el s 

majd az objectiv szempont különös kiemelésével, mint Krug, 
majd a subjectiv szempont hangsúlyozásával, mint Bar és 
Hçiïschner, törekedtek elméletüknek érvényt szerezni.

Krug (Abhandlungen 80. lap) körülbelül következőleg
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okoskodik. Minden ok úgy mond — a fönforgó körülmé
nyek között sziíkségszerüleg létrehozza eredményét. Ez által 
különbözik mindentől, a mi nem ok és így különbözik az esz
köztől és alkalomtól. Ezeknek nincs hatásuk, mert csak erők 
biruak ezzel, legyenek azok a természet vagy az ember erői. 
Nem lehet tehát azt mondani, hogy az, a ki másnak a cselek
ményét csak segítette, a cselekmény eredményét létrehozta, 
okozta, inkább azt lehet mondani, hogy azt csak az hozta létre, 
a kinek ő segített, Ámde a bűusegély lényege abban áll, hogy 
az másnak cselekményét mozdítsa elő. Ez már a segítség nyelv
tani értelméből következik. Helytelenül fogják fel ezen fogal
mat. ha azt az eredménynyel közvetlen viszonyba hozzák. A 
segítés nem jelenti valamely cselekménynek az eredményhez, 
hanem valamely idegen cselekményhez való viszonyát fejezi ki. 
Ha többen követ hengergetnek, melyet egyikök sem lett volna 
képes egyedül tova hengeríteni, akkor azt mondjuk, hogy mind
nyájan segítettek a követ tova hengeríteni ; ámde nem a kőnek, 
hanem egymásnak segítettek ; a segítés tehát személyes viszonyt 
fejez ki, a mi természetesen kölcsönös is lehet, minthogy min- 
denik a másiknak segít és egyúttal magát segítteti.

Továbbá Krug a következőket mondja: »Ha a segély 
fogalmát oly cselekményekre szorítjuk, melyek más bűnös cse
lekményét előmozdítják, úgy ebben áll a segély teljesen hatá
rozott, objectiv megkülönböztető jellege, és ebből önként követ
kezik, hogy az. a ki a törvényben büntetéssel sújtott cselekményt 
maga követi el. cselekedjék hál* a saját, vagy más érdekében, 
nem lehet segéd, hanem bűnszerző. De subjective is ebben 
rejlik a döntő mozzanat, melyen a bűnsegély enyhébb büntet
hetősége elvileg nyugszik. Mert míg a bűnsegéd csak idegen 
cselekményt támogat, más akaratától teszi függővé, hogy a 
tett megtörténjék, addig a bűnszerző maga követi el a cse
lekményt.

Azon kérdésre, miben áll a bűnszerzőséget megállapító 
cselekmény, Krug azt válaszolja : ez a törvényben büntetéssel 
sújtott cselekmény minden törvényes ismérvével és jelzőivel 
(»es ist die im Gesetz mit Strafe bedrohte Handlung mit allen 
ihren gesetzlichen Merkmalen und Prädicaten).

Krug szerint tehát ott, a hol a cselekmény bűnszerző
séget képez, a subjectiv mozzanat kizártnak veendő, az akarat 
a bűnszerzőt nem képes segéddé tenni, de viszont az akarat a 
látszólagos segédet bűnszerzővé teheti. Ez azoknál fordúlhat 
elő, kik egy bűntettet közösen követnek el. »Mindenik közülök 
— mondja Krug — azon akarattal és tudattal bir, hogy a 
többi a mit tesz, egyúttal ő érte is teszi ; ez az együttes cse
lekvés fogalmában rejlik ; és a részesek ezen subjectiv viszonya
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okozza, hogy miudeniknek az, a mit a többiek érte tettek, neki 
is a többivel együtt beszámítandó, és bogy ő mint a bűntett 
bűnszerző társa tekintendő, habár az, a mit a közös, tehát az 
ő tettének érdekében kifejtett, külsőleg csak segélynek látszik, 
íme ebből áll Krug közvetítő elmélete. Látjuk, hogy Krug 
előtt még a szövetség-elmélet köde nem tisztúlt el. A társ
tettesség fogalmát úgy kiterjeszti, hogy tulajdonképen a segély 
fogalmának alig marad tere. Ezen elmélet szerint a legaláren- 
deltebb segédi tevékenység is társ-tettességet képez. Igen ter
mészetes, hogy ezzel sem a subjectiv szempont, sem az objectiv 
maxima követői kibékülni nem tudtak , amazok azért nem. 
mert az akarat-mozzanatot részben elejtette, emezek pedig 
azért nem, mert a bűnsegély körét a kelleténél szűkebb határok 
közé szorította.

Lássuk most a subjectiv irányú közvetítő elméleteket.
Hälschner (System I. 311, 324. lapok) az objectiv moz

zanatot körülbelül úgy mint a kísérletet negative jelöli meg, 
midőn megjegyzi »hogy a segéd cselekménye a bűnszerző által 
elkövetett büntetendő cselekménynek nem teszi ki teljes tény- 
álladékát, és hogy a segéd tevékenysége »lényegileg segítő«. 
Hälschner nem kívánja meg a bűnszerző fogalmához a bünte
tendő cselekmény minden mozzanatát, megelégszik, ha csak 
egy marad fönn azok közül a bűnszerző számára. A határvo
nalat azután subjectiv szempontból és pedig kettős irányban 
vonja meg. Először az által, hogy azt mondja »a bűnsegéd 
azon szándékkal cselekszik, hogy tevékenysége mint az idegen 
szándék (a bűnszerző szándékának) megvalósítására eszközül 
szolgáljon«, és azután a következő tétel által, hogy »a segéd a 
bűnös szándékot sohasem önmagából hozza létre, hanem, hogy 
őt már a bűnszerzőnél készen levő szándék vezette tevékeny
ségre, és az mindegy: akár a bűnszerző rábeszélésének és 
értelmi csábításának engedett-e, akár a bűnszerző bűnös szán
dékának vagy tevékenységének puszta szemlélete vitte őt a
bűnsegélyre« ......... (dass der Gehilfe die verbrecherische
Absicht niemals aus sich selbst producirt hat, sondern, dass 
er durch die bereits fertig gestaltete Absicht des Urhebers zu 
seiner Thätigkeit verleitet wurde, sei es, dass der Urheber 
durch Überredung einen verführenden intellectuellen Einfluss 
auf ihm ausübte, sei es, dass die blosse Anschauung der ver
brecherischen Absicht oder Thätigkeit des Urhebers genügte, 
um ihn zur Beihilfe zu bestimmen.)

Hälschner elmélete a határvonalat — igen jól mondja 
Glaser — az igazságszolgáltatás által ki nem puhatolható 
területre viszi át, és nagyon kérdéses marad, hogy helyesebb-e 
a súlypontot a bűntett elkövetésére irányzott első lökésre, mint
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az utolsó elhatározásra helyezni ? Egyébiránt a bűnsegéd is 
csak magából meríti szándékát, maga határozza el magát arra, 
hogy segéd lesz. És nem is tekinthető puszta eszköznek, hisz 
az elhatározásra jutott akaratnak mindig vannak saját czéljai. 
És az éppen nem igaz. hogy a tettes szándéka az ok, és a 
segédi szándék annak eredménye. Helyesen jegyezte meg 
Hälschnerrel szemben Schütze: »Die Ursache der helferischen 
Selbstbestimmung liegt in des Helfers eigenem Entschluss, 
mag er übrigens angestiftet sein oder unangestiftet hinzutre
ten ; nur die Veranlassung zu dieser Ursache und deren W ir
kung (Uuterstützungshandlung) liegt im Entschluss oder in 
der Begehungshandlung oder endlich in einer Anstiftungsthä- 
tigkeit des Thäters, nicht mehr, nicht minder.«

Bar (zur Lehre von Versuch und Theilnahme am Ver
brechen 65. lap) a következőkben kisérli meg a közvetítést:

A segélynek két faját szokták — úgy mond — megkü
lönböztetni, az értelmit és az anyagit. Az elsőt nem szabad a 
fölbujtással és az utóbbit a társtettességgel összetéveszteni. 
(Bar a »Miturheber« kifejezést használja).

1. Az értelmi segély a felbujtástól annyiban különbözik, 
hogy a segéd másnak kész elhatározásához csatlakozik, a fel
bujtó pedig az elhatározást kelti életre.

2. Az anyagi segély a társ-tettességtől annyiban külön
bözik, hogy a segéd a tettes által eszközül hagyja magát hasz
náltatni, a nélkül, hogy ő az utóbbit ismét mint saját szándéka 
eszközét használná fel ugyanazon bűntettben, és hogy ő e szerint 
cselekszik. A segéd csak alárendelt részt igényel magának a 
bűntettből és a főrészt a tettesnek engedi át. De ez nem történ
hetik meg. ha annak cselekménye, a ki magát kezdetben segéd
nek szánta, tekintet nélkül a tettes szerepére vállalkozó cse
lekményére, a bevégzett bűntettet foglalja magában. Mert ezen 
esetben az ő cselekménye önálló bevégzett bűntett, és mivel a 
jogilag tekintetbe vehető eszközök és czélok sora a bűntett 
bevégzésével bezáródik, már nem lehet többé eszköz, hanem 
önczél. A segéd tehát egyedül és önállóan nem követheti el a 
főcselekményt,*) ha segéd akar maradni, de ép oly kevéssé

') Főcselekmény alatt Bar azon cselekményt érti, mely a cselekvő 
előbbi tevékenységével kapcsolatosan, tekintet nélkül a kezdetben tettes
nek szánt személy tevékenységére, a bűntettet bevégezné. A rablás bevég
zéséhez p. megkivántatik, hogy a rabló a megrabolttól a dolgot valóban 
elvegye. Ha a kezdetben segédül szánt egyén a dolgot a rablótól elveszi, 
a nélkül, hogy ennek személye ellen egyedül (és társának közreműködése 
nélkül) erőszakoskodást követett volna el : úgj- a bevégző cselekményt 
ugyan elköveti, de mivel ő a megrablott egyén ellen épen nem, vagy a 
tettes tev ‘kenységétől nem függetlenül követte el az erőszakot : ennél-
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teheti magáévá a tettes tevékenységét az által, bogy azt a bűn
tett. bevégzésére mint eszközt tekinti és így magát más cselek
ményében mint mozgató erőt illeszti be, csak úgy, a mint azt a 
felbujtó a felbujtott és a bűnszerző-társ a másik bűnszerzőtárs 
cselekményével teszi. Mert az utolsó esetben a másik tevékeny
ségét ép úgy kell megítélni, mintha azt a segéd hajtotta volna 
végre. Annak tevékenységét tehát a segéd pliysikai tevékeny
ségéhez kell számítani, és így ez együtt a bűntett fogalmát 
kitölti és nem úgy jelenkezik, mint a függő segéd, hanem mint 
az önálló társ-tettes (bűnszerzőtárs) cselekménye. Vájjon ezen 
utóbbi eset állott-e be : ezt a segéd physikai tevékenységének 
jellege szerint meghatározni nem lehet, ezt inkább a szerint 
lehet megállapítani, hogy a bűntettes más kész tervéhez csatla- 
kozott-e, vagy ezzel közösen készítették-e a tervet.

Ezen mozzanatok a következőkbe foglalhatók össze :
A segéd akarja a bűntettet, a mennyiben más, a bűn- 

szerző. (tettes), a főcselekményt magára vállalja és egyúttal, 
a mennyiben ő, a segéd, nem tekinti magát az utóbbi cselek
ményében mozgató erőnek, következőleg a tettes tevékenységét, 
a bűntett bevégzésére nem teszi eszközzé. Ennek megfelelőleg 
kell a segédnek cselekedni (Der Gtehülfe will das Verbrechen 
sofern ein Anderer, der Urheber, die Haupthandlung über
nehmen werde, und zugleich so. dass er, der Gehtilfe, in der 
Handlung des letzteren sich selbst, als bewegendes Princip 
nicht erblickt, also auch die Thätigkeit des Urhebers nicht zu 
einem Mittel für die Vollendung des Verbrechen durch ihn, 
den Gehülfen, macht. Dem entsprechend muss der Grehtilfe 
baudein.)

Innen következik, hogy a segéd a főcselekményben physi- 
kailag részt vehet, de sohasem követheti azt el egyedül, ha 
segéd akar maradni.

Ezután Bar a Bemer által felhozott példákra terjesz
kedik ki, melyeket a Bemer subjectiv elméletének ismerte
tésekor előadtam. Az egyik a Gajus-Sejus-Titius eset. A másik 
pedig a Sempronius és atyja által elkövetett falopási eset. Az 
első példában helyesli Bar Berner minősítését. De az indokolás
sal nincs megelégedve. »Ich kann den Grund— mondja Bar — 
nur darin finden, dass die Handlung des Titius ohne Rück
sicht auf die vorangegangene Thätigkeit des Gajus, oder des 
letzteren und des Titius vollständig und daher auch selbst
ständig das Verbrechen der Tödtung nach allen seinen Merk-

fogva az, a mit ő egyedül physikailag végrehajtott, nem foglalja magá
ban a rablás fogalmához szükséges mozzanatokat, és így a segéd továbbra 
is segéd marad.
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malen darstellt. Sollte Titius sich dennoch nur als Gehalten 
ansehen, so wurde dies als eine falsche rechtliche Beurtheilung 
nicht in Betracht kommen.«

A másik példában, a hol a fiú követte el a főcselekményt 
és az atya csak őrt állott, Berner — mint föntebb előadtam — 
a fiút csak bűnsegédnek minősítette azon indokolással, hogy a 
fiú a szándék eléréséért tett tevékenysége daczára nem tette 
magáévá a szándékot. Ez ellen Bar a következőket jegyzi meg.

1. Az animus rem sibi habendi niucs kizárva az által, 
hogy a cselekvő a dolgot nem maga számára akarja megtar
tani. hanem mint másnak képviselője kívánja azt megszerezni. 
P. A. felbujtja B.-t bizonyos dolog ellopására, B. ezen cselek
ménynél úgy tekinti magát, mint A. képviselője, kinek a bűn
tett minden előnyét átengedi. Bemer fölfogása szerint itt, 
mivel B. az »animus rem sibi habendi«-vel nem bir, oly bűntett 
forogna fönn, melynek nincs physikai bűnszerzője. I)e hogy 
az animus rem sibi habendi még akkor sincs kizárva, ha a 
cselekvő a dolog detenti ójához sem jut, azt bizonyítja L. 52. §. 
13. D. de furtis: Si quis de manu alicujus nummos aureos vel 
argenteos vel alias res excusserit, ita furti tenetur, si ideo fecit 
ut alius tolleret isque sustulerit.

2. Ha az atyának tevékenysége egészen elesnék, úgy 
teljes lehetetlen volna neki physikai bűnszerzőnek lenni, és a 
fiú mégis segéd volna ; úgy de mivel physikai bűnszerzőnek 
csak lenni kell, a fiúnak már most azért kellene az animus rem 
sibi habendi-t tulajdonítani, mert az atya nem állt őrt.

A föntebb kifejtett elvek szerint a kérdés következőleg 
dönthető el :

Az atya physikai cselekménye a lopás tényálladékához 
fölösleges ; a fiú a főcselekményt, azaz : az apprehensiot önálló
kig teljesíti és az atyja physikai közreműködésétől teljesen 
független cselekményéből a bevégzett bűntett egyetlen ismérve 
sem hiányzik : ő tehát, bűnszerző. De mivel az atya sem volt 
tétlen az elkövetésnél, sőt fiának cselekményét, mint eszközt 
fölhasználta, és a mint a szerepek kiosztásából látszik, a bűntettet 
fiával előzetesen megbeszélte : így mindketten a szövetség bűn- 
szerzői, melynek felbujtója is lehet az atya.

Berner következő elvi kijelentését: »Überall, wo die 
Begehung der Haupthandlung die zum Verbrechen erforder
liche Absicht nothwendig involvirt, wandelt sie den bisherigen 
Gehülfen in einen Erheber um. Überall dagegen, wo die ver
brecherische Absicht noch von der Begehung der Haupthand
lung getrennt werden, also dem Handelnden fremd geblieben 
sein kann, bleibt der Gehiilfe, was er ist ; er müsste denn aus 
einem villkürlichen Grunde die Absicht des Urhebers von hier



396 A BŰNSEGÉD.

ah auch als die seiuige verfolgen wollen« — szintén kifogá
solja Bar. A bűnszerző szándéka — úgymond — sohasem 
lehet idegen a segéd előtt, mert különben az utóbbi más bűn
tettért volna büntetendő. Továbbá nem mondta ki Bemer, hogy 
a főcselekmény elkövetése mikor foglalja magában a bűntett
hez szükséges szándékot, ennek megítélését tehát a gyakorlati 
érzékre bízta; és végre figyelembe veendő, hogy oly kevéssé 
teheti valaki magát önkényesen bűntett, a mint más cselek
mény szerzőjévé. A kérdés fölött : vájjon segély vagy bűnszer
zőség forog-e fönn (azon föltevés mellett, hogy a segéd cselek
vésével re ipsa bűnszerzővé nem lett) nem az önkényes, hanem 
a látszólagos segéd szándéka dönt, melynek a másik részes 
iránti előbbi magatartásában (tekintettel a tervkészítésre) 
objectiv alapja van, és ebben egyedül ismerhető is fel.

Ha itt — végzi a bűnsegély fogalmáról szóló fejtegetését 
Bar —- a segédi szándék erős hangsúlyozásával szemben a 
dolgok reális természetét, a mely a szellemi téren sem változ
tatható meg puszta szándékkal, érvényesítenem kell: azért 
semmi esetre sem akarom tagadni azon haladást, melyet a 
szándék kiemelése ezen tanban létesített. Mert a segély és 
bűnszerzőség közti különbséget csak a physikai tevékenység 
jellegétől, a fő- és mellékok közötti különbségből megmagya
rázni akarni nekem is kivihetetlennek látszik és azt csak helye
selni tudom, a mit ez ellen Berner és Köstlin kifejtettek.

így érvel Bar, ki a complott-elméletben keres menedéket. 
Mert mi azon állítása egyéb, mint a complott-elmélet fölele- 
venítése, hogy a segéd és bűnszerzőtárs közötti különbség azon 
fordul meg: más kész tervéhez csatlakozott-e valaki vagy közösen 
készítették a tervet ? Az utóbbi esetben már az alsóbb rendű 
physikai tevékenység is bűnszerző-társsá teszi szerinte a részest. 
Ilyenkor a másik részes cselekményét is hozzá kell adni az ő 
cselekményéhez stb. A függő segédből független bűnszerzőtárs 
lesz stb. A bűntett tárgyi elemét teljesen háttérbe szorítja. A 
physikai tevékenység jellegére nem épít semmit. Attól függ 
minden, pusztán eszközül szolgált-e a részes, vagy ő is mást 
eszközül használt-e. Ugyanazt mondhatjuk erre is, a mit 
Hälschner eszköz-elméletére megjegyeztünk.

A mint látjuk, a közvetítő elméletek, sem az objectiv irány, 
sem a subjectiv szempont felé hajlók, nem dicsekedhetnek 
azzal, hogy a kérdésnek nagy szolgálatokat tettek. Bar külö
nösen nagy súlyt helyezett elméletére, sőt a teljes megoldást 
látta abban. Ettől pedig ugyan távol áll. Az objectiv szempont 
ily alárendeltsége sohasem lehet az emberi igazságszolgáltatás 
előtt megnyugtató megoldás.

A közvetítő elméletek nem dicsekedhettek különös sze-
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rencsével. De a kezdetben nagy tetszésben részesült subjectif 
elméleteket, melyek már a törvényhozásokban (p. a szász bün
tetőtörvénykönyv) is utat törtek magoknak s a porosz iudica- 
tura is ezen iránynak hódolt, az objectiv maxima követői éles 
birálat tárgyává tették.

4 - §•

Egymásután szállnak síkra az objectiv maxima érvénye
sítése mellett és különösen nagy csapás volt a subjectiv 
maxima iskolájára Bernernek átpártolása, a ki míg Tlieil- 
nahme-jában a legerősebb subjectivista volt (kivéve, hogy a 
főcselekmény kérdésében nem fogadta el Köstlin tanát), már a 
»Grundsätze etc.« czimű művében objectiv alapra helyezkedett 
s az óta nagy keletnek örvendő tankönyveiben folyton az obje
ctiv szempontokat hangsúlyozza. 0, mint már említettem, a 
cselekmények két körét különböztette meg ; az egyik körhöz 
tartoznak azon cselekmények, a melyek a bűntett elkövetését 
képezik ; a másik körhöz pedig azon cselekmények tartoznak, 
melyek az elkövetés körén kivftl állanak, de az elkövetést elő
mozdítják. Az előbbiek a társ-tettesek, az utóbbiak a segédek. 
Látjuk, hogy itt már nem az idegen és saját érdeket teszi a 
kitűnő büntetőjogász elválasztó vonalul, hanem a physikai 
cselekmény jellege szerint teszi meg a különböztetéseket.

Hasonlóan John is elhagyta a zászlót, mert míg »Straf
recht in Norddeutschland« czimü művében határozott subje
ctiv alapon állott, a mennyiben az elválasztó vonalat a segéd 
és tettes között abban találta, hogy a tettes saját érdekében 
cselekszik, a segéd pedig másnak érdekében igyekszik a jog
ellenes eredményt lehetségessé tenni — addig a »Kritiken 
strafrechtlicher Entscheidungen« czimű müvében objectiv 
alapra áll és a tettes és segéd fogalmait úgy állítja egymással 
szemben, mint a melyek minden lényeges ismérvben ellentétet 
képeznek.

Ellentétet képeznek— úgymond — az akarat mozzanatban 
(tehát subjective) mert a tettes akarata bizonyos bűntett elkö
vetésére van irányozva, az ő akarata a szükséges elkövetési 
cselekményt tűzi ki maga elé — míg a segéd akarata arra 
van irányozva, hogy bizonyos bűntett el legyen követve és az 
ahhoz szükséges segítő cselekedetet akarja.

De ellentétet képeznek a tett, a cselekmény mozzanatban 
(tehát objective) is, mert a tettes elkövetési cselekményt hajt 
végre, olyant, melynek jogsértő tevékenységgel kell befejez
tetnie. a segéd pedig csak segítő cselekményt (Unterstiitzungs-
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handlung) hajt végre, azaz : olyant, mely nem foglal magában 
jogsértő tevékenységet.

Továbbá a tettesség — úgy mond John — a bűnösség 
különböző fokát tartalmazza, azaz : lehet bevégzett bűncselek
mény vagy kísérlet tettese valaki, de a segélynek ily fokai nin
csenek, csak a büntethetőség lehét különböző.

Magát a segély fogalmát következőleg határozza meg : 
»A segéd azt akarja, hogy egy határozott bűntett követtessék 
el és ezen czélból az illető bűntett elkövetését előmozdító 
segédi-cselekményt akar elkövetni.

John tehát, mint látjuk, objectiv alapon áll. Nem azon 
merev objectiv alapon, mely a szándékra semmi tekintettel 
nincs, hanem azon objectiv alapon, mely tekintetbe veszi az 
animus auctoris-t és animus socii-t, de természetesen nem az 
érdek-szempontot érti ez alatt, hanem az animus auctoris-t 
képezi a bűntett (a főcselekmény) elkövetésére irányzott szán
dék, az »animus socii« alatt pedig azon szándékot érti, mely 
nem a bűntett elkövetésére van irányozva, hanem a bűntett 
elkövetésének előmozdítására. Az indokok, a melyekből az 
»animus« származik, teljesen közönyösek.

John elmélete ellen érdemleges kifogásunk nincs. A kik 
a bűnsegély kísérletét elismerik, azok természetesen a segédi 
tevékenységnek jellemzését uem tartják helyesnek, és megtá
madják John-nalc azon tételét, hogy a bűnsegély egyik ismérve 
az, hogy nincs kísérlete. Mi, mint azt majd alább kifejtjük, a 
bűnsegély kísérletét nem ismerjük el, és így e tekintetben sincs 
a John elmélete ellen kifogásunk. Azt is kifogásolni szokták 
John elméletében, hogy a bűnsegély egyik ismérvéül azt állítja : 
»eine Unterstützungshandlung d. h. eine solche, welche keine 
rechtsverletzende Thätigkeit enthalten darf.« Különösen Schü
tze veti szemére John-nak, hogy bizony a segéd tevékenysége 
is jogsértő, az is csak a jogrend elleni támadást képez, mert 
különben nem volna büntethető.

Meglehet, hogy a kifejezés helytelenül van választva, de 
annyi bizonyos, hogy senki sem magyarázhatja John elméle
téből azt ki, hogy a segélyt nem akarja büntetni. John ezzel 
csak annyit akart mondani, hogy az sem bevégzett bűncselek
ményt, sem kísérletet nem képez. Részemről legalább így értem. 
És a Schütze által ajánlott formulát: »eine Unterstützungs
handlung d. h. eine solche, welche ein selbstständiges (ver
suchtes oder vollendetes) Verbrechen oder Vergehen enthalten 
nicht darf« azért nem vélem helyesebb formulázásnak, mert 
abból az következik, hogy a részesekkel együtt elkövetett bűn
tettnek képezheti a segély kísérletét, miután a Schütze-féle 
formula csak önálló bűntettről vagy kísérletről szól.
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Én azt hiszem, a John-fornmlát helyesebben lehetne így 
kifejezni, hogy a segítő cselekménynek önmagában, tekintettel 
a részesek által elkövetett bűntettre, sem kísérletet, sem bevég- 
zett cselekményt nem szabad képeznie. És tényleg ez is a crite
rion, mert ha kísérletet képez : úgy már a cselekmény az elköve
tési cselekedet körébe csap át és legalább az elfogadott fictio sze
rint megszűnik segély lenni. Egészben tehát mi John elméletét 
helyeseljük. Az objectiv álláspont helyes kifejezésre jut abban.

Temme is (Lehrbuch 333. lap.) az objectiv alapon áll. 
Első sorban — úgymond — a külső cselekményt kell tekin
tetbe venni. Temme azon esetről, midőn többen közösen követ
ték el a bűntett létrehozásához szükséges cselekményt, a követ
kezőket jegyzi meg : A jog több társtettes között minden egyest, 
mint az egész bűnös cselekmény^ tettesét tekinti, és így 
rendeli ezt a positiv törvény is. Ámde az egyesek külső tevé
kenysége nem volt az egész cselekmény létesítésére irányozva. 
De minden egyes akarata arra volt irányozva, hogy egyik a 
saját külső tevékenysége által a cselekmény egyik részét, a má
sik pedig külső tevékenysége által annak másik részét valósítsa 
meg. Valamennyinek közös akarata tehát minden egyesnek is 
akaratát képezte, és ennek következtében minden egyes a 
többinek egyes tevékenységeit, és így az egész cselekményt is 
magáévá tette. Minden egyesnek akarata valamennyi össztevé- 
kenységének, tehát az egész cselekménynek lelkét képezte. 
Egyrészről az egész cselekmény csak részenkint, valamennyi
nek, tehát minden egyesnek tevékenységéből jött létre. Minden 
egyes működő okát képezte a bűntett, mint egész létrejöttének. 
Másrészről minden egyesnek épen az volt akarata, hogy az 
úgy jöjjön létre, a mint létrejött. Az akarat és tett tehát egy
mást teljesen födték és az egész cselekmény, az egész bűntett 
minden egyesnek beszámítandó. A tettes fogalma tehát világos. 
Tettes az, a ki anyagi tevékenységével azon cselekményt követte 
el, mely a bűntettet létesíti. A segédről pedig következőket 
mondja Temme : A segédnek a tettest a bűntettet megállapító 
cselekmény elkövetésében segíteni kell. A cselekmény elköve
tése a tettes számára marad fönn, és a segéd cselekményét 
a tettesétől az választja el szigorúan, hogy csak az utóbbi 
követi el a bűntettet megállapító cselekményt, a segéd tevé
kenységének ellenben ezen cselekmény egy részét sem szabad 
magában foglalni. A mint ezen cselekménynek legcsekélyebb 
részét magában foglalná: akkor már azon cselekmény nem 
volna segély, hanem társ-tettesség. A ki a tolvajnak a létrát 
odatámasztja, az még csak segéd. Egyes concret esetekben a 
határvonal a tettesség és segély között oly finom lehet, hogy 
az alig észrevehető.«
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Ez röviden Temme elmélete, mely szintén a bűntett 
tárgyi elemében — a bűntettet megállapító cselekményben 
keresi a határvonalat a segéd és társtettes között. A ki a bűn
tettet megállapító cselekménynek egyrészét is teljesíti, az már 
nem bűnsegéd, hanem társtettes.

Az objectiv elméletnek egyik első rangú képviselője az 
éles elméjű Schütze.

Azt körülményesen kifejtettem a fölbujtás tanában, hogy 
Schütze a ténybeli részvétel (Thatantheil), az alanyi bűnös- 
ségi részvétel (Schuldantheil) és az együttes bűnösségi részvé
tel (Mitsckuldantheil) hármas felosztásának szempontjából vizs
gálja a részesség fajait.

Lássuk a bűnsegédre vonatkozólag, miképen alkalmazza 
Schütze elméletét?

1. A ténybeli részvétel. A tisztán értelmi részességnél ez 
alig észrevehetőleg jelentkezik, és ebben közeledik a fölbujtás- 
hoz. Az értelmi segéd a felbujtóhoz hasonlóan akaratát a tet
tes tényébe helyezi ; elég ok arra, hogy a kettő egybefoglal- 
tassék. a mint az a középkor »tanácsában« (Rath) meg is 
történt, és a code penal 60. §-ában ma is megtörténik ; de ezen 
közreműködés nem teremtője a tettnek, hanem csak is az elha
tározás és az elkövetés előmozdítója, bátorítója. Az ő ténybeli 
részvétele csekélyebb, mert hatása is sokkal kisebb. Ugyanez 
történik az anyagi segédnél is, csakhogy kevesbbé tisztán, mert 
a támogató tanácsot itt a támogató tett uralja. Mert ez nem
csak bátorítását, megerősítését kölcsönzi a tettes elkövetésének, 
hanem segély-cselekedetével a tettes tettéhez is hozzájárul. A 
»consilium« itt »auxilium«-má változik. A suasor adjutor-rá 
lesz. Az elkövetés nagyobb vagy kisebb töredéke segédcsele
kedetének jut osztályrészéül. Gondoljunk a következő fokozatra. 
Valaki szemben a bűncselekmény tárgyával az illető személy- 
lyel (Thatobject) szándékkal nem akar közvetlenül segélyt 
nyújtani, a tettet nem is akarja látni, és az alatt magát egé
szen nyugodtan kivánja viselni ; vagy őrt áll, hogy a veszély
ről hirt adhasson ; vagy őrt áll, hogy az akadályokat távol 
tartsa ; vagy positiv cselekvéssel hárítja el az útból a tett aka
dályait ; eszközöket és szerszámokat szerez az elkövetéshez ; az 
ily eszközöket a tett alatt készen tartja vagy átadja ; a tárgyat 
fogja ; az elvett dolgokat átveszi, vagy a bűntett tárgyait ma
gához veszi. Az utóbb említett segéd-cselekedetek többnyire 
külön vétségekké alakulnak.

A segély objectiv elemének mi is fontosságot tulajdoní
tunk a segéd-cselekmény mérlegelésénél, de a subjectiv szem
pontokat sem hagyjuk ügyeimen kívül. De hogy ezt világo-
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sabban meghatározhassuk : először a segéd szándékát külön 
vizsgáljuk.

2. Az alanyi bűnösségi részvétel szűkebb értelemben. 
Mindig szándékosságot tételezünk fel, és ez vagy megfontolt, 
vagy rögtönös. A segélynyújtásra vonatkozó összebeszélés ese
tében mindig az előre megfontolt szándékosság forog fenn. 
De nincs ez így a tett idejében keletkezett segélynél, ez majd 
rögtönös, majd megfontolt.

A segédi szándékosság (ez alatt a »Vorsatz« és »Ab
sicht« értendő) elszigetelt figyelembevétele mindig csak abstra
c ts . És ha valahol, úgy itt bizonyára ábstractió az elszigetelt 
alanyi bűnösségi részvétel fogalmának fölállítása. Mert mire 
van a segéd szándéka irányozva ? Csak segélyt nyújtó cseleke
detre, oly tevékenységre tehát, melylyel a tettes által elkövetni 
szándékolt bűntetthez kiván járulni, az elkövetést kívánja elő
mozdítani. Az alanyi bűnösségi részvétel itt a szándék tartalmá
nál fogva nem választható el az együttes bűnösségi részvételtől. 
( Mitschuldantbeil).

3. Egyelőre hagyjuk figyelmen kívül azon esetet, midőn 
a tettes által fölbujtott segély forog fönn. A segéd együttes 
bűnösségi részvétele azon többé vagy kevésbbé erélyes és hatá
lyos szellemi behatásból áll, melyet a tettesre gyakorol, mert 
ő — legyen értelmi vagy anyagi segéd (vegyes segédnek nevezi 
Schütze, a miről már elméletének általános ismertetésénél 
szóltam), őt az elhatározásban vagy az elkövetésben megerősí
teni akarja és meg is erősíti. Már az által mindkettőt meg
könnyíti és előmozdítja, hogy helyeslésével, rábeszélésével, 
nóggatásával, az aggályok eloszlatásával, uj indokok érvénye
sítésével bűnös beleegyezését nyilvánítja. Annál inkább teszi 
ezt az által, ha ezen fölül még ténybeli segélyt is igér vagy 
előkészületeket tesz. S még inkább áll ez azon esetre, ha ő az 
elkövetésnél maga is tevékenyen, támogatólag a tett küzdelmébe 
benyúl, mert ezzel a tettest serkenti, hogy az elkövetés mellett 
szigorúan megmaradjon s ha csak lehet, azt végezze is be.

Mégis a tettes és segéd közötti viszonyok észszerű meg- 
ügyelése mellett a normalis büntetési tételnek enyhébbnek kell 
lenni az utóbbinál, mint az előbbinél. Először is ténybeli rész
vétele tagadhatatlanul csekélyebb. 0  minőségileg és mennyi
ségileg alárendelt, segítő tevékenységet akart kifejteni, nem 
pedig elkövetési cselekedetet. A segítő cselekedet nem tartal
maz magában önálló bűntettet. Már ennélfogva is a rossz aka
ratnak csekélyebb belterjessége (Intensität) és külterjessége 
(Extensität) forog fönn. A segédnek, tekintettel az eredményre, 
a kisebb okozatossági rész esik terűéül, mert az ő közreműkö
dése főképen csak mellékcselekményre szorítkozott.

26A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény.
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De elszigetelt alanyi bűnösségi részvétele is nem ritkán 
az enyhébb büntethetőség jellegét hordja magán. Lehetséges, 
bár bizonyára ritka eset, hogy megfontolt segélyt nyújtson 
valaki rögtönös tetthez. Az ellenkező viszony a gyakoribb. De 
még akkor is, ha ezen irányban egyenlő súly esik is a mérlegre, 
a mérleg nem tartja fönn az egyensúlyt. Mert a ténybeli rész
vételen kivííl a segéd együttes alanyi bűnössége önmagában 
csekélyebb, miután főképen csak megerősítésre irányul.

A segéd büntetése a tettesre szabott büntetési tétel kor
látái között a tettes büntetéséhez oly arányban közeledik, a 
mily arányban a ténybeli, az alanyi bűnösségi és az együttes 
bűnösségi részvétel emelkedik, azaz : minél hatályosabbá akarta 
a segéd tenni tevékenységét vagy tette is.

Ezen általános alapelveket fejti ki Schütze, és még külön 
vizsgálja a tettes által felbujtott segély esetét, melyben ismét 
megkülönbözteti az összebeszéléssel járó és a nélkül nyújtott 
segélyt ; továbbá a föl nem bujtott segédet, kinek működését 
a középkorban »auxilium sua sponte praestitum« nevével jelöl
ték x). Mindenik esetre alkalmazza alapelméletét és a ténybeli, 
alanyi és közös bűnösségi rész szempontjából állapítja meg a 
különböző bűnösségi fokokat. Természetesen a felbujtott segély 
esetében a tettesre gyakorolt szellemi visszahatás az, a mire a 
bűnösség szempontjából, tekintettel a segédre, súlyt helyez.

Schütze is, mint látjuk, az objectiv maxima szellemében 
oldja meg a kérdést. Az elkövetési cselekmény köréhez utasítja 
a tettes és társtettesség fogalmát és ezen körön kívül találja 
fel az anyagi segéd tevékenységi terét. Látjuk, hogy ügyesen 
alkalmazza alapelméletét (Thatantkeil, Schuldantheil, Mit- 
schuldantheil) a segély fogalmára. Kár, hogy Schütze a bűn-

p Schütze erre nézve a következő példát hozza fel : »A. mezei 
munkás kötőfékkel kezében a mezőről visszatérve, X. lovát legelni látja. 
Arra a gondolatra jut, hogy a sörény és farkszőrből egy részt levág 
magának és e czélból elő is vette a kést. Mikor ezt meg akarja kezdeni : 
eszébe jut, hogy ő a lovat is elvihetné, és az ilyen emberek szokása sze
rint hangosan így beszél magával : »Ostoba, eiviheted a lovat és te mégis 
a sörényét akarod elvenni«, mire a kötőféket a lóra akarja vetni. A mit 
ő tett és beszélt, a sövényen túl álló felesége B. látta és hallotta, de ő 
feleségének közellétéről mit sem tudott. Az asszony odakiáltja : »Igazad 
van János, elviheted a lovat, mit akarsz a sörényével. Csak hamar el vele 
a Z . - i  vásárra.« A. ezen tanács és biztatás következtében elhatározásá
ban megszilárdulva, fölveti magát a lóra és gyorsan ellovagol.«

A. ezen esetben nem bujtotta fel B.-t segélyre, de föltéve, hogy 
a kötőfék B.-nél volt és ezt a fönti szavakkal dobta volna férjéhez : úgy 
nemcsak értelmi, de anyagi segéd is lett volna egyúttal. De ezen esetben 
is természetesen föl nem bujtott segéd volna B., nem pedig a lopás 
fölbujtója.
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segély kísérlete mellett foglalt állást és nem maradt követke
zetes az objectiv alaphoz.

A legnevezetesebb képviselője ma az objectiv iskolának 
Geyer, ki szünet nélkül nagy tevékenységet fejt ki az objectiv 
irány védelmében.

Geyer (Erörterungen etc. 149. és »Theilnahme« érteke
zése) szerint bűnsegéd az, a ki más szándékos bűnös tevékeny
ségét szándékosan előmozdítja, azaz : a ki valamely bűntettnél 
szándékosan közreműködve annak sem felbujtója, sem a bűn
tett főcselekményét tudva el nem követi. A segéd, bármily ter
jedelmes és fontos legyen is különben tevékenysége, azt alá
rendeli a tettes tevékenységének és erre bízza a főcselekmény, 
azaz : azon cselekmény elkövetését, melynek a bűntettet egy 
harmadik személy szándékos tevékenységének minden további 
közvetítése nélkül, a bevégzéshez kell vezetnie. 0  például nem 
akar lopni, és maga nem is lop, ő csak mást akar a lopásnál 
segíteni és így cselekszik is. Az ő tevékenysége mellékcselek
mény. 0, ba segéd akar maradni, a főcselekményt nem követ
heti el. A segély nem is képez kísérleti cselekményt, mert ez 
azon akarat létezését tételezi föl, hogy a bűntettet maga akarj a 
elkövetni.

Az semmi esetre sem közönyös, minő a részes akarata, 
sőt mindig meg lehet különböztetni az animus auctoris-t az 
animus socii-tól, föltéve, hogy az első alatt azon akaratot ért
jük, mely a bűntettet, azaz : annak főcselekményét kívánja 
elkövetni ; az utóbbi alatt pedig azon akaratot értjük, mely a 
bűntettet magát nem akarja elkövetni, hanem csak annak elkö
vetését kívánja előmozdítani. De határozottan kárhoztatja a 
saját és idegen érdek szerinti subjectiv osztályozást. Az én 
érdekem — úgy mond — idegen érdekben is csak az enyém. 
Az érdek élénksége — közvetlensége — szintén nem értékesít
hető a határvonal megállapításánál, ba csak az magában a 
külső tevékenységben nem jelentkezik. A különös érdek a gyil
kosság segédjét nem teszi gyilkossá, ba csak ő magához a 
gyilkosság tényéhez, az elkövetéshez nem lát. És ba ezt tudva 
teszi, akkor már a segély korlátáit túllépte.

A társ-tettességre nézve azt állítja, hogy a társ-tettesnek 
mindenekelőtt tettesnek kell lenni, és nem segédnek. Valamely 
bűntett tettesének pedig csak az tekinthető, a ki a bűntett 
tényálladékát egészben vagy részben megvalósítja. (Als Thäter 
eines Verbrechens kann aber nur angesehen werden, Aver (mit 
der zur Begebung des Verbrechens gehörigen Willensrichtung, 
sei dies Absicht oder Fahrlässigkeit) den Thatbestand des 
Verbrechens selbst ganz oder tbeilweise verwirklicht.) Lega-

2 6 *
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lább is kiséideti cselekménynek kell tehát azt terhelni, a kit 
mint társ-tettest felelősségre lehessen vonni.

És hogy valakinek, a ki maga csak a bűntettnek egy 
részét követte el, az egész elkövetés beszámítható legyen, tehát 
az is, a mit egyik vagy másik követett el : ehhez szükséges, 
hogy 5 a többivel vagy társával tudatosan közreműködjék.

Geyer tehát, mint látjuk, a társ-tettes fogalmához meg
kívánja, hogy saját külső tevékenységével a bűntett tényálla- 
dékát részben megvalósítsa. Ha a külső tevékenység nem ily 
természetű : akkor az már a segély köréhez tartozik. Legalább 
is a külső tevékenységnek olyannak kell tehát lenni, mely 
kísérletet képez : hogy a külső tevékenység társ-tettességet 
képezzen.

íme ebből áll Geyer objectivismusa.
Az objectiv irány mindig szélesebb mérvben tett hódí

tásokat. Egymásután látjuk ezen irány mellett síkra szállni 
Kräwelt (Entwurf etc. 158.) Dollmant (Commentar I. 313.) 
Meyert (Das norddeutsche Strafrecht 35. lap). De mindinkább 
szélesebb lett is az űr a subjectiv és objectiv felfogás között.

Általánossá kezdett válni a meggyőződés, hogy a két 
irány nem közvetíthető, legalább nem oly módon, a mint azt 
egyrészről Krug és másrészről Bar és Hälschner megkísérelték. 
A két irány között mindinkább élesebbé vált az ellentét és 
hol az egyik, hol a másik emelkedett fölül. Glaser 1864-ben a
Gerichtssaal-ban azt írja ............... »eine Zeit schien es, als
ob aus dem langjährigen W iderstreit der subjecti ven und der 
objectiven Anschauungsweise, die erstere als vollständige 
Siegerin hervorgehen würde. Allein es ist unverkennbar, dass in 
den letzten Jahren ein entschiedener Umschwung eingetre
ten sei.«

Glaser úgylátszik a hatvanas évek elején tapasztalva az 
objectiv maxima túlsúlyát, azon feladatra vállalkozott, hogy a 
subjectiv irányt újra diadalra segítse. S ezért egész külön elmé
let az, a mit Glaser rövid értekezésében (Gerichtssaal 1864. 
24—55. lap, fel van véve a »Kleinere Schriften I. kötetébe 
130—156. lap.) a subjectiv irány érdekében kifejtett. Erre 
jegyezte meg Schütze : »Neuerdings hat wiederum Glaser 
versucht, den letzteren Standpunkt (t. i. a subjectiv álláspontot) 
durch neue Mauern und Wälle uneinnehmbar zu machen.«

Lássuk mennyire sikerült ez a nagyhírű jogtudósnak ?
Glaser miután az eddigi elméletek hiányosságát consta- 

tálta: a kérdést következőleg teszi fel: »Mily esetekben oly 
alárendelt valamely személynek a bűntettben való részessége, 
hogy egyedül ezen viszonynál fogva föltétlenül enyhébb bűn-
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te té s t érdem el, m in t a  m elyet a  tö rvény  ezen b ű n te tt  elköve
tésé re  re n d e lt?

E  kérdésre  G lase r szóról szóra  így vá laszo l: » W ir  m ei
nen nun  : d e r je n ig e , w elcher zu dem  ex isten t gew ordenen 
V erb rech en  so s teh t, dass e r ohne eine ausdrück liche, gegen 
G eh ilfenschaft oder T heilnahm e g erich te te  S tra fb estim m u n g  
ü b e rh a u p t n ich t g e s tra f t w erden könnte, fü r welchen also 
diese S tra fb estim m u n g  eine E rw e ite ru n g  der s tra frech tlich en  
V eran tw o rtlich k eit, eine E rw e ite ru n g  des V erbrechensbegriffes 
ü b e r dessen n a tü rlich en  U m fang  h in au s en th ä lt, h a t  A n sp ru c h  
a u f  eine p rinc ip ie ll geringere  S trafe«  (Ú gy véljük, hogy az, a 
ki a lé tre jö tt b ű n te tth ez  oly viszonyban áll, hogy ő, a  segély 
vagy részesség ellen k ife jezetten  irán y zo tt b ü n te té s i rende lke
zés nélkül á lta lá b a n  nem  volna b ü n te th e tő , a  k ire  nézve 
te h á t  ezen bü n te tési rendelkezés a  bün te tő jog i felelősség 
tá g í tá s á t ,  a  b ű n te tt  fogalm ának  te rm észe tes h a tá ra in  való 
k ibővítését ta r ta lm a z za  : an n a k  van igénye elvileg enyhébb 
b ü n te té sre .)

É s  ezen á lta lán o s  té te l e lő rebocsátása  u tá n  a  követke
zőleg fo ly ta tja  G la se r  okoskodását. Ú gy van a  segélylyel épen, 
m in t a k ísérle tte l. H a  a  törvény csak a r r a  szorítkoznék, hogy 
a  b ű n te tte t  m eghatározza  és bün te tésse l sú jtsa  : úgy a  k ísé r
le tnek  b ü n te tlen ü l kellene m arad n ia , m e rt egy b iró  sem  m ond
h a tn á  azt, hagy  a  b ű n te tt  elkövetésében bűnös az, a  k it  csak 
k ísé rle t te rh e l. íg y  van a  segély ly el is. V a n n a k  cselekm ények, 
a m elyek nem  elegendők a rra , hogy az ille tőnek  m in t te tte sn ek  
b ü n te th e tő ség é t igazo lják  és a  m elyek csak a  segély b ü n te th e 
tőségének  á lta lán o s szabálya  következtében  von a tn ak  be a 
b ün te the tő ség  körébe.

Míg a kísérletnél a tényálladék objectiv eleméből hiány
zik valami : addig a segélynél épen a subjectiv tényálladék hiá
nyos. H a  a segéd tevékenysége abból áll, hogy ő a  b ű n te tt  
lé tre jö ttéh ez  valam ivel hozzájáru l, egy ikét a  fö lté te leknek  te l
jesíti, ügyiekben nem  különbözik  a  te tte s tő l, m ert ez sem  tesz 
egyebet. Ö nm agában  ennek  a  tevékenysége sem  hozza lé tre  
csaknem  soha a b ű n te tte t, hanem  m indig  kapcso la tos ez oly 
tényekkel, m elyeket nem  a te tte s  te ljesít. E lég  re á  nézve m in 
dig, h a  ő a b ű n te tt fö lté te le inek  egyikét te lje s íte tte  ; nem  m enti 
őt az, hogy a  többi fö lté te leket, a  véletlen vagy h a rm ad ik  sze
m ély tevékenysége va ló síto tta  meg. M indig  csak az t kérdezik , 
hogy az az egy te tt , a mely ő t a  b ű n te tt  lé tre jö ttéhez  kapcsolja, 
szándékos, gondatlan , vagy véletlen volt-e ?

M á r m ost az a  kérdés, m ikor cse lekedett szándékosan ? 
E r re  G lase r a  következő esetek  fe lá llításával felel.

1. A  te tte s  a k a r ja  az eredm ény bekövetkezését; és bizto^
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sail várja, hogy a cselekmény, melyet elkövetni szándékol, az 
eredményt létre fogja hozni.

2. 0  akarja az eredmény bekövetkezését, és épen azért 
(ezen indokból) fog a cselekményhez, jóllehet kétséges előtte, 
hogy a kivánt eredményt elérni fogja.

3. A tettes biztosan elvárja, hogy a cselekmény, melyet 
ő az eredménynyel semmi vonatkozásban nem álló indokból 
követ el, ezen előtte közönyös eredményt létre fogja hozni.

Mindezen három esetben a cselekmény szándékos 
ellenben azt gondoljak, hogy nem szándékos, ha

4. a tettes a cselekményhez fog a nélkül, hogy biztosan 
várná az előtte közönyös eredménynek bekövetkezését.

A segéd akaratiránya — úgymond Grlaser — ha a 
segély vitán kivüli eseteit figyelemmel vizsgáljuk, úgy tapasz
taljuk, hogy mindig a 4. alatti leírásnak felel meg. A segédnek, 
midőn segélyi cselekményekre határozza el magát, vau ugyan 
oka hinni, hogy a bűntett el fog követtetni, de a meddig az ő 
tette és a bűntett valóságos elkövetése között oly távoli űr van, 
a mi az ily esetekben rendszerint előfordul ; a meddig tudja, 
hogy az elkövetés egy harmadik személy elhatározásától függ, 
oly elhatározástól, mely még talán nem is kész, és a melyet 
a főszemély tetszése szerint meg is változtathat: addig azt 
kell mondanunk, hogy a segéd cselekményéhez lát a nélkül, 
hogy az eredmény bekövetkezését biztosan várná. Ha pedig 
ezen eredmény előtte közönyös, ha neki nincsenek indokai arra, 
hogy a bekövetkezést kívánja, ha a végczélok, melyekre tetténél 
törekszik, az eredmény bekövetkezte nélkül is elérhetők : akkor 
azon állítás, hogy ezen tényénél szándéka a bűnös eredmény 
megvalósítására van irányozva, tarthatatlanná vált. Mihelyt 
azonban ez bizonyos, azt sem lehet többé mondani, hogy az, 
a mi őt terheli, az a bűntett legyen, ő inkább azért csak a 
büntethetőséget kifejezetten reá kiterjesztő hüntető-határozvány 
következtében vonható felelősségre. Ezen büntető intézkedés 
kivételes, mert a segéd terhére ró oly bíintethetőségi föltéte
leket, a melyek a tettes előnyére állíttattak fel. Megelégesznek 
a segédnél a határozatlan szándékosság egy nemével, melylyel 
a tettesnél nem szabad megelégedniök.

A meddig a segély ezen határok között marad : addig 
tényleg lényegileg enyhébb nemii a bűnösség mint a bűntett, 
melyre vonatkozik, — hogyan lehetne ezt egyenlő büntetéssel 
sújtani. Oly igazságtalanság volna ez, melyet csak ott lehetne 
elviselni, a hol nagyon határozatlan büntetési tételek és messze
menő enyhítési jog lehetségessé teszik a bírónak ennek daczára 
helyesen ítélhetni.

Mihelyt azonban az említett határvonalon túl lép az
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állítólagos segéd : úgy közte és a tettes között már különös 
különbséget nem látunk, akkor őt, ha már el van ismerve, 
hogy egy bűntett többeknek közös műve, lehet, mint társ
tettest a rendes büntetéssel kell sújtani. Ámde túl van lépve 
a határ, mihelyt az objectiv tényállásból és ennek folytán az 
akaratmozzanatból vont következtetésből vagy az akaratmoz
zanatnak más módon fölismerhető módosulásából világos, hogy 
az akaratirány a tettes akaratirányától kölönösen nem külön
böző. A mint az állítólagos segéd tette mások büntetendő 
cselekedetéhez oly közel áll, hogy ő biztos meggyőződést sze
rezhet a bűntett valóságos elkövetéséről, — vagy az bizonyul 
be, hogy a bűntett létrejötte előtte semmi esetre sem közönyös, 
sőt inkább a mit tett, ezt egyenesen az ez utáni vágyból tette : 
úgy a tettes akaratiránya, vonatkozással a bűntett létrejöttére, 
az előbb 1-—3. alatt említett categoriákba esik, miért is ilyen
kor már nem segédet, hanem társ-tettest látunk magunk előtt. 
Legyen szabad ezt — mondja Glaser — néhány példával 
felvilágosítani. A. és B. szenvedélyes szó-vitába elegyedtek, 
mely verekedéssé fajult; B. a földhöz ütéshez közel állván, 
dühe ez által még fokozódott ; C. ezen pillanatban nyújtja 
neki a kést : már most miféle okból kellene az adott késszurást
C.-nek enyhébben beszámítani, mint B.-nek?

Rablók akarnak egy magánosán álló házba betörni, de 
hiába próbálkoztak az ajtókat és ablakokat befeszíteni, az nem 
sikerűit nekik; ekkor egy boszúvágyó cseléd titokban kinyitja 
az ajtót. Vájjon ő kevésbbé akarta a rablás elkövetését, mint 
akármelyik a rablók közül ? A gyakorlat és törvényhozás a 
tett elkövetésénél közvetlen nyújtott segélyt a segéd vagy 
legalább is az enyhébben büntetendő segéd fogalmából kiemelni 
törekedtek. Talán megtaláljuk ennek helyes okát, ha arra 
figyelmeztetünk, hogy ily esetekben az állítólagos segédnek a 
teljes szándékosság esik terhére, a melynél inten sivebb a tettes
nél sem kívántatik a tett beszámításához. Föltétlenül ide 
tartoznak azon esetek, a melyekben tényleg a főcselekmény 
több személy között megoszlik, de nem kevésbbé ide tartoznak 
azok is, melyeknél az utóbbi föltétel fönforgására nézve vitá
nak lehet helye. Gondoljunk itt első sorban azon ölési esetekre, 
melyeknél a halált-okozó sebet csak egy személy okozta, mások 
pedig ezen tettet úgy támogatták, hogy a megtámadott ellen
állását tették lehetetlenné. Azon leány, a ki szeretője atyjának 
karját tartja, míg szeretője az atya nyakát elmetszi, kétségen 
kívül megérdemli a rendes büntetést, bármennyire vitatkozza
nak is 1818 óta azon, hogy az bűnszerzőnek vagy segédnek 
tekintendő-e ?

Vagy más esetek : P. a hol a két testvér közül az egyik
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atyján a sebzést eszközli, a másik a lábát tartja, hogy a fölál
lásban és az erélyes ellenállásban megakadályozza. A. a kirab- 
landó egyént a földhöz vágja, B. pedig zsebeit üresíti ki. A. a 
jól elzárt pénzszekrényt töri fel, és a könnyebb munkát, a pénz 
zsebretevését és a háztól való elvitelét B.-nek engedi át. Egy 
boltban a lopást oly módon követik el, bogy két személy megy 
a boltba, a kik közül az egyik a kereskedő figyelmét a döntő 
pillanatban a maga részére foglalja le és ez alatt a másik 
különböző dolgokat ellop. Könnyű, de fölösleges volna ilyen 
eseteket felsorolni, valamennyi megegyezik abban, bogy a má
sod sorban tevékeny egyén a cselekményből reá eső részt azon 
biztos tudatban teljesíti, bogy a bűntett létesülni fog. Bűnös 
szándékának határozottságát ép úgy nem lehetne tagadni, a 
mint nem lehetne tagadásba venni annak gyilkoló szándékát, 
a ki felgyújt egy házat, tudva, hogy az oda bezárt egyén onnan 
nem menekülhet. Lehet, hogy a bűntett elkövetése annak oly 
közönyös, mint ennek a házba zárt egyén halála, — hogy az 
utóbbi csak azzal törődött, hogy a ház leégjen, az első, hogy a 
főtettest kielégítse és így jutalomra tegyenek szert stb., ámde 
az egyik is, másik is azt akarta, hogy a bűntett létesüljön, ők 
megtették azt, a mit ezen akarat nélkül mellőzniük kellett 
volna, és úgy az egyik, mint a másik esetben a saját közvetlen 
érdek hiánya a saját bűnös tevékenység által létrehozott bűnös 
eredmény iránt, a normalis indokok nem létezése inkább alkal
mas a büntethetőséget fokozni, mint azt enyhíteni.

Használjuk fel — folytatja Glaser — a most hivatko
zott példát az ide tartozó esetek második osztályára való 
átmenetül. Ha az, a ki egy házat felgyújt, csak sejti, hogy 
abban ellensége van, ha csak lehetségesnek tartja, hogy ez a 
házzal együtt elég, de a nélkül, hogy erre biztosan számítana : 
úgy ő — legalább ott, a hol a törvényhozás positiv intézkedéssel 
a gondatlanság legmagasabb fokát a határozatlan szándék neve 
alatt a szándékossággal nem egyenlősítette - mint gyilkos 
nem lenne büntethető, habár bebizonyodnék. hogy a házban 
tartózkodó egyénnek halála reá nézve nemcsak közönyös nem 
volt, sőt inkább a halál előidézése a gyújtogatásnak is indoka 
volt. Ugyanezen elv szerint kell azt is megítélni, a ki oly cselek
ményeket követ e l , melyek objective tekintve segély-cseleke
deteket képeznek, e mellett azonban semmi esetre sem közö
nyös reá nézve az, hogy a bűntett létesül-e, hanem épen azért 
fejt ki tevékenységet, mert maga is akarja, hogy a bűntett 
elkövettessék.

Ezen lelkiállapot constatálására a legfontosabb eszközül 
mindenesetre a bűntettre vonatkozó önálló érdek bizonyítása 
szolgál, a mint a szándékosság bizonyítása is valamely indok
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bebizonyításától függ. A fiú p., a ki atyjának gyilkosai előtt 
az ajtót fölnyitotta, mert előbb akart az örökség birtokába 
jutni, bizonyára azt akarta, hogy a bűntettet elkövessék és 
ezen akarat vezette cselekedetét is. A ki a mérget elkészíti és 
azt másnak átadja, a ki által megigérteti magának, hogy a mér
gezést végrehajtja, ugyanezen helyzetben van és bizonyára 
lényegesen különbözik attól, a ki a mérget jutalomért adja 
rendelkezésre és a másikra bizza teljesen, hogy a bűntettet 
végrehajtsa-e vagy ne. A ki másnak létrát kölcsönöz, hogy 
neki a lopást megkönnyítse, arról még nem lehet azt mondani, 
hogy ő a lopást akarta, de a ki azért a lopás gyümölcséből 
részt köt ki magának, annak ezen akaratot lehetetlen volna 
eltagadni.

Ha rövid szavakban az előadottak eredményét össze
foglaljuk : úgy a tettes és a segéd közötti különbséget abban 
találjuk, hogy a segédet, tekintettel a bűntett létrejöttére, csak 
az úgynevezett határozatlan szándék terheli, míg a tettest való
ságos (a mint mondani szokás, határozott) szándék vezeti — 
a segéd azon akarattal cselekszik, hogy a bűntett lehetséges 
legyen, a tettes pedig azon akarattal cselekszik, hogy a bűntett 
valóban teljesüljön.

Ezen elkülönítési mód csak egy esetben vezetne techni
kailag helytelen eredményekhez, akkor t. i., ha a bűntett tárgyi 
vagy alanyi tényálladékában előforduló sajátszerűség miatt 
csak bizonyos személy követheti el a tényálladékot úgy, hogy 
a tettesség megosztása közte és mások között — azaz a társ
tettesség lehetetlen ; ez előfordul

1. ott, a hol a tényálladék magva természeténél fogva 
oszthatatlan cselekményből áll, mely a tettet előkészítő, lehet
ségessé tevő ténymozzanatoktól sajátszerűen különböző (ket
tős házasság, házasságtörés, erőszakos nemi közösülés, vérfer- 
tőztetés, párbaj).

2. Oly bűntetteknél, a melyek tényálladékához a tettesnek 
határozott személyes viszonya szükséges (hivatali büntettek, 
gyermekgyilkosság, vagyonbukás).

3. Oly bűntetteknél, a melyeknek alanyi tényálladékához 
bizonyos végczélnak visszavezetése szükséges a bűnös egyéni
ségére (p. nőcsábítás).

Mindezen esetekben azon egyének, kik a bűntettben 
elkövetési szándékkal részt vesznek, csak segédekül tekinthetők, 
mert személyökben nincs együtt a tettességnek minden törvé
nyes követelménye. Ebből azonban — mondja Glaser — nem 
következik, hogy nem érdemelnék meg a tettessel egyenlő büntetés 
alkalmazását.
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Az eredménye tehát Glaser elméletének az, hogy a 
segély fogalma azon esetekre szorítkoznék, a melyek természe
tüknél fogva a lényegileg enyhébb büntetésre tarthatnak igényt. 
A tettesség illetve társ-tettesség fogalma pedig oly módon 
bővülne ki, hogy az mindazon eseteket magában foglalná, a 
melyekben többé vagy kevesbbé állandóan csak segélyt láttak, 
de mégis kerülő utón (kivételes intézkedés vagy a szövetség
elmélet bevonásával) a rendes büntetés alkalmazásához jutot
tak. Ezen kibővítés egyrészről az uralkodó subjectiv nézlet 
positiv eredményeivel találkozik azon esetekben ugyanis, a 
melyekben ez tettességet fogad el azon okból, mert a látszó
lagos segéd a bűntettet, mint sajátját akarta, — a mi ezen, 
t. i. a Glaser-féle elmélet szerint is megtörténik, de az indo
kolás nem vezet azon eredményre, hogy a cselekvési mód, mely 
objectiV ismérvei szerint tettességet képez, az itt egészen 
irreleváns indok alapján a segély területére utasíttassék.

Másrészt vannak esetek, melyekben, ha csak az objectiv 
mozzanatot tartjuk szemeink előtt: úgy a társ-tettesség és a 
segély közötti elkülönítés minden szilárd támpontot nélkülöz, 
míg ezen elmélet szerint az akarat-mozzanat bevonásával szi
lárd támpontot bírunk.

Az utóbbi módszer az első pillanatra mindenesetre 
nagyon szigorúnak látszik, de ezen szigor csak azon eseteket 
éri, melyeket minden időben szigorúbb szempontból tekintettek, 
és ha a segély fogalmi körébe vonták is, a büntetés tekinte
tében a bűnszerzővel egy categoriába állították. Ezt a német 
jog története, de mai állása is bizonyítja.

így Ítéli meg maga Glaser saját elméletének eredmé
nyeit. Látjuk, hogy a subjectiv irányt akarja érvényre emelni.

De Glaser elméletének sem sikerűit a subjectiv irányt 
oly falakkal körülvenni, hogy az bevehetetlen legyen. Maga 
elméletének alapelve az, mely nem felel meg a dolgok reális 
állásának. Mert az nem áll, hogy a segéd szándéka határozat
lan volna és hogy az csak a lehetőségre és nem a valóságra, a 
megvalósításra volna irányozva. A segéd is csak azt akarja, 
hogy a tett valóban elkövettessék. Csak hogy nem ő maga akarja 
elkövetni. 0  csak az elkövetést akarja támogatni, segíteni, 
előmozdítani. De ezt akarja határozottan és nem határozatla
nul. A kiindulási pont téves lévén, az eredmény maga sem 
lehet ment a tévedésektől.

ítészemről azonban súlyt helyezek a nagy büntetőjogász 
azon törekvésére, melylyel az úgynevezett segédi tevékenység 
bizonyos csoportjára is a tettessel egyenlő büntetés mellett 
foglal el állást. Súlyt helyezek azon kijelentésére, hogy ő 
ugyan nem tekinti társ-tetteseknek bizonyos bűntetteknél
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(kettős házasság, házasságtörés, vérfertőztetés stb.) azon sze
mélyeket, a kiknek személyében a tettesség minden törvényes 
kívánalma nem találkozik össze,,daczára, hogy ezek csak segé
dek, de azért nem lát okot arra, hogy a tettesekkel egyenlően 
ne büntettessenek. Súlyt helyezek — mondom — mert az 
elméleti irók egy része a szentségtöréssel egyenlőnek tekinti 
azon tant, hogy a társ-tettesi cselekedetnek nem tartható 
segédi tevékenység is emelkedhetik a bűnösségi létra fokán 
oly magasra, a hol az elkövetési cselekedet egy töredéke áll, 
és ezért megérdemli, hogy oly súlyosan büntettessék az mint 
ez. Pedig véleményem szerint abban rejlik a túlzás, abban 
érezhető lépten nyomon az elkövetési cselekedet elméletének 
hiányossága, hogy merev elméleti következetességgel ragasz
kodik ahhoz, hogy az ő elmélete szerint segélyt képező cselek
mény sohasem bir azon veszélyességgel és bűnösségi minőséggel, 
hogy az a rendes büntetéssel legyen sújtható. Én elismerem, 
hogy a legbiztosabb elhatárolási elméletet a — Begehungs
handlung — elmélete nyújtja. Legkönnyebben fölismerhető a 
külső tevékenység jellegéből a cselekmény társ-tettesi vagy 
segédi minősége. A biró által is biztosabban kezelhető ezen 
elmélet, mely kézzelfogható külső objectumhoz tapad, mint az 
érdekek és czélok emberi szem előtt mindig homályosan mutat
kozó belső küzdelmeire fektetett subjectivismus. De nem ismer
hetem el azt, hogy azon cselekmény, a mi az »elkövetési cselek
mény« elmélete szerint társ-tettességet nem képez, föltétlenül 
és minden körülmény között enyhébb büntetésre méltó, mint a 
társ-tettesi cselekedet, melytől nem bűnösségi fok, hanem gyak
ran jelentőség nélküli mechanikai mozzanat választja el. Nem 
ismerhetem el, hogy az elkövetési cselekedet elmélete azon 
tökélyig emelkedett, hogy a szigorúbb és enyhébb fokú részes- 
ségi cselekményeket kategorice és minden kivétel nélkül egy
mástól el tudja különíteni. El tudja igenis különíteni a társ- 
tettesi és physikai segédi cselekményt, de nem tud meggyőzni 
arról, hogy az utóbbi bizonyos körülmények között miért ne 
volna úgy büntetendő, mint az előbbi ?

Nem tud meggyőzni arról, hogy van jogi és jogpolitikai, 
erkölcsi és társadalmi indok, mely föltétlenül enyhébb bünte
tést kíván minden körülmény között az elmélete szerint 
társ-tettességi fogalmi körbe nem vonható physikai cselek
ményre. Hisz ha meg tudna győzni, úgy valóban be kellene 
fejeznie e téren a vitát, ekkor Temme, John, Schütze, Geyer 
nevei már zárkövét képeznék százados küzdelmek óriási mun
kájának. Akkor nyugodtan napi rendre térhetne e kérdés 
fölött a büntetőjogtudomány. De mivel a kétely árnya folyto
nosan ott lebeg elvi alapyd felett, igazságérzetedet folyton
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háborgatja azon gondolat: igazságosan cselekszel-e, midőn 
hajszálnyi subtilitások miatt egymástól lényegesen eltérőleg 
büntetsz két lényegileg egyenlően bűnös embert ; akkor nem 
bálványozod többé elméletedet, de küzdeni fogsz a jobb után. 
A mint küzd is folytonosan a jogtudomány. S ha nem tudsz 
elvi magaslaton irányt mutatni arra nézve, mikor is lehet az 
»elkövetési cselekedet« elmélete szerint segélyt képező cselek
ményt a büntethetőség szempontjából egy vonalba állítani a 
»társtettesi« cselekedettel: akkor inkább nyitva hagyod e 
kérdésben a törvényt és bizalommal teszed le azt a bírák 
kezébe, mint sem, hogy a törvényuyel zárd el az igazság érvé- 
nyesülhetését. Ezért nem merte a tudós Glaser törvényjavas
latába fölvenni a társ-tettesség fogalmát, ezért nincs ma tör
vény a művelt világon, mely a bírót e kérdésben categorikus 
imperativus békóiba szorítaná.

Meggyőződésem, hogy a társtettes és a physikai bűnsegéd 
közötti különbséget egy elmélet sem domborítja ki helyesebben 
mint az »elkövetési cselekedet« elmélete, és ezen határig telje
sen helyeselhető is ; de mihelyt ezen elmélet azon igénynyel 
lép föl, hogy nem szabad mást, mint csak a társ-tettest a bűn
tettre rendelt büntetéssel sújtani : akkor már az elmélet 
varázserejébe való bit merészsége szól és nem az élet, a reális 
világ elutasíthatatlan követelményeivel számolni tudó rationa- 
lismus. E téren én már nem követhetem a zászlót. Azon tépe- 
lődő csoport irányát követem, melyet a cselekmények e merev 
felosztása a^üntethetőség szempontjából nem volt képes meg
nyugtatni. Én egy harmadik csoportot is megkülönböztetek és 
az ahhoz tartozó cselekmények számára is a tettessel egyenlő 
büntetés alkalmazását kérem. Könnyű kérnem, midőn a bün
tetőjogtudomány oszloposai állanak mögöttem. Hogy melyik 
azon csoport, arról majd alább lesz szó.

M ost a  bűnsegéd fogalm ának  törvényhozási á llá sá t fogom 
vizsgálni.

B) A bűnsegéd fogalma az újabb törvényhozásban.

I. Németország és Ausztria. A törvényhozásokban a sub- 
jectiv elmélet nagy diadalokat nem aratott. A bűnsegély fogal
mát igazán subjectiv értelemben csak a szász büntetőtör
vénykönyv határozta m eg, mely kiemelte, hogy a bűnsegéd 
fogalmához szükséges, hogy az ügyet, melyet támogat, magáévá 
ne tegye. A szász büntetőtörvénykönyv 53. §-a így szól: »Als 
Gehülfe ist zu betrachten, wer zu einem nicht von ihm, son
dern von Anderen beschlossenen Verbrechen vor oder bei der 
Ausführung mitgewirkt, oder R^th und Anschlag gegeben
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liat, ohne jedoch den Entschluss zur That zu dem seinigen 
machen.«

A többi büntetőtörvén y könyvben a subjecti v elmélet nem 
nyert ily határozott kifejezést. De nem szabad azt sem hinni, 
hogy talán az objectiv elméletet következetesen karolták volna 
fel a többi német particularis törvényhozások. A fősegédet 
rendszeresen megkülönböztették s azt a tettessel egyenlő bün
tetési tétel alá vonták. Nem is kell említenem, hogy a »szövet
ség« tana uralkodott a német particularis törvényhozásokban.

Ausztriában már a »Tberesiana« elvileg — mely alól 
természetesen kivételek voltak — a tettességet parificálta a 
segélylyel, és azon irányhoz az 1852-diki büntetőtörvénykönyv 
is bű maradt. Poroszország és Bajorország is a franczia befo
lyás alatt állott, a hol a parificatio rendszere uralkodott.

Az új német birodalmi büntetőtörvénykönyv, melynek 
kétségkívül azon nehéz feladat jutott, hogy a különböző irány
ban fejlődött német particularis törvényhozások jogfejlődése 
közötti ellentéteket kibékítse, a segély fogalmát objectiv irány
ban határozta meg. Az indokolás azonban nagyon habozó, s 
majd a német judicatura ismertetésénél látni fogjuk, mennyire 
subjectiv irányban magyarázza a német törvényt a lipcsei biro
dalmi törvényszék.

A fogalommegkatározás a következő : »49. §. : Als Ge- 
hiilfe wird bestraft, wer den Tbäter zur Begebung des Ver
brechens oder Vergebens durch Rath der That wissentlich 
Hülfe geleistet bat.«

Sokkal egyszerűbb, mint az előbbi particularis törvény
hozások fogalommegbatározásai. P. a porosz büntetőtörvény- 
könyv 34.. §. a következőleg szólt : »Als Theilnehmer eines
Verbrechens oder Vergebens wird bestraft.........2. wer dem
Thäter zur Begebung des Verbrechens oder Vergebens Anlei
tung gegeben bat, ingleicben, wer Waffen, Werkzeuge oder 
andere Mittel, welche zu der That gedient haben, wissend, dass 
sie dazu dienen sollten, verschafft bat, oder, wer in den Hand
lungen, welche die That vorbereitet, erleichtert, oder vollendet 
haben, dem Tbäter wissentlich Hilfe geleistet.« (A franczia 
code utánzása.)

Az első észak-német törvényjavaslat (40. §. 2.) éppen 
így hangzott, csak a »wer dem Tbäter« után odatétetett »als 
Gebülfe«.

Ennél sokkal egyszerűbb és világosabb azon szöveg, mely 
— mint láttuk — a német birodalmi büntetőtörvénykönyvbe 
vétetett fel. Ez egyébiránt a hamburgi (44. §.) törvénynyel 
megegyez.

Az osztrák büntetőtörvény, mely, mint említettem, afran-
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czia, de főképeu a »Theresiana« romanisaló befolyása alatt a 
segédet a többi részessel egyenlően rendelte elvileg büntetni, 
következőleg intézkedett :

»5. §. : Nicht der unmittelbare Thäter allein wird des 
Verbrechens schuldig, sondern auch jeder, der durch Befehl, 

Anrathen, Unterricht, Loh die Uebelthat eingeleitet, vorsätz
lich veranlasset, zu ihrer Ausübung durch absichtliche Herbei
schaffung der Mittel, Hintanhaltung der Hindernisse, oder au f 
was immer fü r  eine Art, Vorschub gegeben, Hilfe geleistet, zu 
ihrer sicheren Vollstreckung beigetragen ; auch wer nur vorläu
fig sich mit dem Thäter über die nach vollbrachter That ihm 
zu leistende Hilfe und Beistand, oder über einen Antheil an 
Gewinn und Vortheil einverstanden hat.«

Már az osztrák javaslat másképen és sokkal szabato
sabban határozza meg a segéd fogalmát :

»Als Theilnehmer wird bestraft......... 2. wer einem An
deren zur Verübung eines Verbrechens oder Vergehens durch 
Rath oder That wissentlich Hilfe geleistet, oder auch nur im 
Voraus seine bei oder nach der That zu leistende Hilfe zuge
sichert hat.«

A törvényjavaslat indokolásából a következőket eme
lem ki :

»A fölbujtó mellett a törvényjavaslat még a segédet nevezi 
részesnek. Ennek abban van közös vonása a fölbujtóval, hogy 
büntethetőségét másnak a tetthez való magatartásából vonjuk 
le, de annyiban különbözik a fölbujtótól, hogy az nem saját 
szándékának megvalósításáért cselekszik, hanem a segéd ide
gen akaratnak kölcsönzi tevékenységét, a tett nem az övé, hanem 
idegen ügy, melyet ő segít.«

Továbbá más helyütt: »A segédnek a tettben mind psy- 
chikai, mind physikai tekintetben csak alárendelt része van. 
Az a mi erkölcsi szempontból legfontosabb, t. i. a tettes szán
dékossága, nem vezethető vissza a segédre, és a tett objectiv 
részéhez is csak hozzájárul.«

E nehány szó elég arra, hogy kimutassuk az osztrák 
törvényjavaslat indokolásának subjectiv coloritjét. Glaser, a ki 
ezt készítette, a föntebb bőven ismertetett elméletét vitte az 
indokolásba. Egyébiránt Glaser a társtettesség fogalmát sem 
határozta meg a törvényjavaslatban. És erre nézve a követke
zőket jegyzi meg az indokolásban : . . . schien es nicht rathsam 
die M ittäterschaft gesetzlich zu definiren. Zunächst stösst 
man dabei auf die Schwierigkeit, dass der Begriff der Thäter- 
schaft im Gegensätze zu der Beihilfe festzustellen ist ; verzich
tet man darauf, weil man vermeiden will, in bekannte Scbul- 
contröversen zu verfallen und dieselben entscheiden zu müssen,
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und glaubt man die Lösung der auftauchenden Schwierigkei
ten mit Beruhigung der Doctrin und der Praxis überlassen zu 
können, so muss Alles, was dafür spricht, davon abmahnen, 
den viel complicirteren Begriff der »Mitthäterschaft« zu defi- 
niren; zumal dieser Versuch auch noch mancherlei schwierige 
Nebenfragen umfassen müsste, wie Z. B. Anerkennung oder 
Nichtanerkennung des Begriffes des Complottes.«

Glaser tehát teljesen a judicaturára kivánja a társ-tet- 
tesség kérdését bizni és természetesen, ha az osztrák judica
tura, föltéve a javaslat törvényerőre emelkedését, az indokokra 
figyelemmel lesz : úgy a subjectiv irány még inkább fog érvé
nyesülni, mint Németországban.

II. Francziáországban a code a »complices« fogalmába 
foglalta a részeseket kivétel nélkül, és az 59. §-ban kimondta, 
hogy azok úgy büntetendők, mint a bűnszerzők (»seront punis 
de la meme peine, que les auteurs mêmes«); de azért a segé
deket mégis megkülönböztette a fölbujtóktól. Ezen megkülön
böztetésről mondják Chauveau és Hélie: »cette distinction 
purement théorique, puisque les uns et les autres sont confon
dus dans le même châtiment est peu importante dans la pra
tique.« Van azonban ennek ma már gyakorlati jelentősége is. 
A »circonstances atténuantes« rendszere mellett a segédet 
enyhébben büntetik mint a többi részest. A »code« intézkedése 
így szól. »60. §. Seront punis comme complices d'une action 
qualifiée crime ou délit . . . . .  ceux, qui auront procuré des 
armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à 
l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; — Ceux, qui auront, 
avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de 
l’action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou 
dans ceux, qui l’auront consommée ; sans préjudice des peines 
qui seront spécialement portées par le présent Code etc.

Ugyancsak a 61. §. így szól: »Ceux, qui connaissant la 
conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages 
ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, 
les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement 
logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis, comme 
leurs complices.«

Végre a 62. §. így rendelkezik: »Ceux, qui sciemment 
auront récéié, en tout ou en partie, des choses enlevées, détour
nées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront aussi 
punis comme complices de ce crime ou délit.«

Látjuk, hogy a franczia code egy categoriába helyezte a 
segédeket a többi részesekkel.

Azokat, a kik az eszközöket szolgáltatták, — mondják 
Chauveau és Hélie — csak másodrendű részesség terheli. Le-
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b e te tle n  észre nem  venni, hogy nagy  kü lönbség  van egyrészrő l 
a  fö lbu jtó  és te tte s , és m ásrészrő l a  között, a  ki szem élyesen 
ré sz t sem  vesz, hanem  csak a  szükséges eszközöket szerzi meg, 
ez nem  közvetlen oka a b ű n te ttn e k , ez csak  közvetve m űködik  
közre. A  törvény, m ely az ilyen  közrem űködőt oly fokban vonja 
felelősségre, m in t a főrészeseket, ig azság ta lan , m e rt ennek 
közrem űködése nem  já r  oly fokú erkölcstelenséggel és nem  
fenyegeti a  tá rsa d a lm i re n d e t oly nagy  veszély, továbbá  nem  
is po litikus, m e rt h a  a  b ű n te tt  m inden  részesét, m ég a  m ásod- 
ren d ü ek e t is egyenlő b ün te tésse l sú jtjá k  : úgy csak szap o rítják  
a  főrészeseket, illetve a tá rsa d a lo m ra  nézve sokkal veszélye
sebb te tteseket.

Hasonlóképen kikel a két kitűnőség az ellen is, hogy 
egy categoriába helyezte a törvény azokat, a kik a tettesnek 
vagy tetteseknek az előkészítő és bevégző tettekben segítséget 
nyújtottak. Óriási különbség van — jegyzik meg — a tettet 
előkészítő és könnyítő cselekmények, továbbá azon cselekmé
nyek között, melyek a bevégzést segítik elő ; az első csoportba 
tartozó cselekmények csak közvetett részességet képeznek : az 
utóbbiak pedig általában csekély kivétellel a főrészesség cate- 
goriájába tartoznak.x) Más szóval : Chauveau és Hélie a he
vén zö tetteknél nyújtott segélyt a tettesség kóréhe vonják.

A 61. §-ra, melyet a belga code-ban is megtalálunk, s a 
melyről Haus fejtegetését már ismertettem, idézem a kormány 
képviselőjének következő szavait: »L'article 61. remplira une 
lacune importante ; désormais la classe dangereuse des indivi
dus dont T habitation sert d'asile à des malfaiteurs, et qui leur 
fournissent habituellement logement, retraite ou point de 
réunion, sera assimilée aux complices. Si les malfaiteurs épars 
ne trouvaient point ces repaires où ils se rassemblent, se ca
chent, concertent leurs crimes, en déposent les fruits, la forma
tion de leurs bandes et leurs associations seraient plus diffi
ciles ou plus promptement découvertes : on ne peut les recevoir 
habituellement sans connaître leurs projets et leur conduite et 
sans y participer.«

C hauveau  és H é lie  e felfogáshoz hozzájáru lnak . Á lta lá 
ban  a  b ű n te tt  u tá n i cselekm ények nem  te k in th e tő k  részesség
nek, m e rt a  m á r  bevégzett b ű n te ttb en  nem  leh e t ra la k i részes. 
D e  egészen m ás, h a  ezen cselekm ények az elkövetés e lő tt m á r

]) »Une profonde distance existe, et nous l’avons signalée plus 
haut, entre les actes, qui préparent ou facilitent l’action et ceux, qui 
aident à sa consommation : les premiers ne constituent qu’une partici
pation indirecte ; les autres doivent, en général et sauf quelques excep
tions, être classés dans la catégorie des actes principaux.« (Théorie du 
code pénal I. köt. 448—449. lap.)
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megbeszélés tárgyává tétettek, mert így az elkövetés megköny- 
nyítésére szolgálnak, a mennyiben az igazságszolgáltatás elöl 
biztos menedéket nyújtanak és a tetteseknek a bűntett gyü
mölcsei számára van biztos helyök.

Különösen hangsúlyozzák Chauveau és Hélie — a mit 
egyébiránt, tekintettel a belga törvény hasonló rendelkezésére, 
Haus is kiemelt —• hogy segélynek lehet az úgynevezett bűn
pártolást venni azon esetben is, ha szokásossá, mintegy üzlet
szerűvé válik a bűnpártolás, mert maga a tény, ezen szokásos
ság a szerződésnek egy nemét képezi a bűnpártoló és a gonosz
tevők között, kik biztosan számíthatnak a tett utáni segítésre 
s már e segítés tudatában fognak is a tetthez. — »Mais il 
faut bien remarquer que ce n'est pas le recèlement, mais Z ’ha
bitude de receler qui constitue la complicité.«

Csak is így van némileg indokolva. A franczia code a 
bűnpártolást mint külön büntetendő cselekményeket is bünteti ; 
ott van a 248 : »Ceux qui auront recelé ou fait receler des 
personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant 
peine afflictive seront punis de trois mois d’emprisonnement 
au moins, et de deux ans au plus.«

Továbbá mint külön büntetendő cselekmény fordul elő a 
359. §-ban : »Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d’une 
personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, 
sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et 
d’une amende de cinquante francs à quatre cents francs ; sans 
préjudice des peines plus graves, s’il a participé au crime.»

Közelebbi magyarázatra szorul a 62. §., melyet föntebb 
szó szerint idéztem.

A franczia törvény legilletékesebb magyarázói nem ismer
vén el más részességet, mint többeknek közreműködését vala
mely bűntett elkövetésére, a bűntett bevégzése utáni tettet, 
mely előre Ígérve, vagy tényekből következtethető nem volt, 
azaz : a connexitást (bűnpártolás, orgazdaság) a részesség körén 
kivül állónak tekintik »ainsi — mondják Chauveau és Hélie 
— les secours donnés au coupable, le recèlement des objets 
enlevés à l’aide du crime ne sont point des actes de complicité. 
Ces actes peuvent avoir une criminalité réelle, mais elle diffère 
totalement de celle du délit commis antérieurement. Cependant 
il nous semble, que de même qu’ à l’égard des receleurs des 
coupables, il faut établir une exception pour le cas, oit il y a 
habitude, métier de recèlement ; car cette habitude fait pré
sumer un concert préexistant au crime entre les malfaiteurs 
et les receleurs, et cette connivence, qui peut avoir facilité et 
même décidé l’exécution du vol, est un mode de participation 
qui peut constituer l’acte de complicité.«

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 27



4 1 8 A BŰNSEGÉD.

Chauveau és Hélie itt is a szokásosságot kívánják a tör
vénybe magyarázni, hogy némileg igazolhatóvá tehessék az 
orgazdaságnak a törvény által a részesség köréhe történt bevo
nását. A 62. §. ugyan a » l’habitude «-ről szóval sem emlékszik 
meg, de dicséretre méltó törekvés a 62. szakaszt legalább is 
ily szellemben magyarázni. S a franczia judicatura, a mint a 
Dalloz-gyűjteményből látom, hallgatott is a nagy törvényma
gyarázók figyelmeztetésére.

A 62. §. nemcsak a lopásra vonatkozik, hanem a többi 
bűntettekre is kiterjed. A törvényhozás az 1791-diki code 
III-dik czímének 3-dik szakaszában vont határokon tágítani 
akart és oly általános kifejezést kívánt használui, a mi vala
mennyi esetet felöleli. Idézem a kormány képviselőjének követ
kező szavait, melyekből kitűnik, hogy a 62. §. nemcsak a 
lopásra vonatkozott: »On enveloppe dans l’exposé des motifs, 
tout ce cpii est compris dans la loi 1791 ; ou élague ce qui est 
vague, et l’on dit beaucoup plus, puisque l'on exprime tout ce, 
qui peut avoir été détourné ou obtenu à l’aide d ’un crime ou 
délit quelconque.«

De a törvényhozás azon fictio következményei elől, hogy 
az orgazdaság és bűnpártolás is a részesség fajait képezik, 
menekülni akart, legalább ott, a hol halál-, vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés-büntetésről van szó. A 63-dik szakasz, me
lyet az 1832-diki ápril 28-diki törvény enyhített, következő
leg Szól: »Néanmoins la peine de mort, lorsqu’elle sera appli
cable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l’égard des 
receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité. Dans tous 
les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la 
déportation, lorsqu' il y aura lieu, ne pourront être prononcées 
contre les receleurs qu’autaut qu’ils seront convaincus d’avoir 
eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances aux
quelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à 
perpétuité et de la déportation ; si non, ils ne subiront que la 
peine des travaux forcés à temps.«

E  szerin t a törvény m egkülönbözteti azon eseteket, m e
lyekben a  részesség elve nem  a lk a lm azh ató  az o rg azd ák ra  ; 
h a tá ro z o tt kü lönbséget tesz a  tuda to s, de a lopássa l já ró  súlyo
sító körü lm ényeket nem  ism erő, és az azo k a t ism erő o rgazda 
bün te tése  között. A z o rg azd á t csak az u tóbb i esetben  te rh e li 
a b ű n te tt  sú lvosítása  és az azzal já ró  bün tetés, de ez esetben 
is m indenkor a h a lá lb ü n te té s  h e ly e tt az életfogytig  ta r tó  sza- 
badságvesztés-bűn tetés alkalm azandó .

C hauveau  és H é lie  jo g g a l tá m a d já k  meg a francz ia  tö r 
vényt, hogy m ié rt nem  fe jte tte  tovább  ezen gondo la to t és m ié rt 
nincs elism erve a »receleur« bün te the tőségének  enyhébb foka
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kivéte l nélkü l m in d ig ...........» la peine qu 'ils  encouren t d ev ra it
donc ê tre  in té rieu re  dans tous les cas, soit que la  peine p r in 
cipale fû t celle des tra v a u x  forcés à  perpé tu ité , soit celle des 
tra v a u x  à tem ps ou de la  reclusion.«

Ím e  e lő ttünk  á ll a franczia  büntető törvénykönyvnek  ösz- 
szes rendelkezése a  bünsegély fogalm áról. F ő h ib á ja  a  parifi- 
catio , és az, hogy az o rgazdaságo t és b ű n p á rto lá s t a  részesség- 
körébe vonja. A  francz ia  ju d ic a tu ra  a »circonstances a tté n u a n 
tes« segélyével enyh ít a  tö rvény  szigorán. C sak  is a k itűnő  
fran cz ia  m a g is tra tu ra  m elle tt, m ely az esküdtszéki intézm ény 
előnyeit e kérdésben  an n y ira  ki tu d ja  használn i, t a r t ja  fönn 
m ag á t a  francz ia  büntető törvénynek , a  bün tető jog i fejlődés és 
b a lad ás  á lta l  kü lönben  rég  tú lszá rn y a lt, részesség! rendszere.

I I I .  A  belga bűntető törvénykönyvben  —- m in t m ár em 
líte ttü k  — a  segély egy nem e a  bűnszerzővel, ille tve te tte ssé g 
gel egy vonalba van helyezve.

A  ki bárm ely  cselekm énynyel akkép  m o zd íto tta  elő az 
elkövetést, hogy az ő közrem űködése nélkü l a  b ű n te tt, vagy 
vétség nem  le t t  volna elkövethető  : az m in t a b ű n te tt  vagy 
vétség szerzője bün tetendő . A  belga bűntető törvénykönyv ezen 
intézkedése szerin t (»60. §. : S e ro n t pun is comme au teu rs  d 'un
crim e ou d ’un d é l i t ...........Ceux, qui p a r  un  fa it quelconque,
a u ro n t p rê té  pou r l ’exécution  une a ide  te lle  que sans leu r 
assistance, le crim e ou le dé lit n ’eû t pu  ê tre  com m is«) kétségen 
k ívü l el van ism erve az, hogy nem csak az úgynevezett tá rs -  
te tte s i cselekedetet é rh e ti a b ű n te ttre  szabo tt rendes bün tetés, 
hanem  van a  segélynek is bizonyos faja, m elyet éppen úgy 
leh e t bü n te tn i, m in t a  te tteseket, tá rs -te tte sek e t. A z in té z 
kedésben fog la lt ezen gondolato t ily érte lem ben  helyesnek 
ta rtom .

H elyesnek  ta rtom , h a  a tö rvény  m ódot ny ú jt a r r a  a 
b írónak , hogy esetleg az objectiv e lm élet sze rin t tá rs-te tte s i 
cselekedetet nem  képező, de bizonyos körü lm ények  között vele 
egyenlő bűnösségi sú ly lyal bíró segédi cselekm ényt is a  te tte s  
bün tetésével sú jthassa .

D e nem  szeretnék  fé lreértetn i. M időn ezen gondo
la to t helyeslem  : ak k o r távo l á ll tő lem  helyeseln i azon foga
lom -m eghatározást is, m elyet a  belga  bűntető törvénykönyv 
használ.

T ávo l á ll tőlem  a F euerbach -fé le  fősegéd fogalm át, m in t 
valam i szabatos, helyes fogalom m eghatározást, u tán zan d ó n ak  
ta r ta n i. A  be lga  törvény em líte tt in tézkedése pedig  sem m i 
egyéb, m in t a F e u e rb a c h  »H aup tgehü lfe« je . S midőn föntebb 
a  belga tö rvény  előkészítői ellen a  m agyar ja v a s la t indoko lá
sában  felhozott szem rehányásra  m eg te ttem  észrevétele im et.
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ezekkel sem kívántam a belga törvény fogalom-meghatározását 
dicsőíteni, hanem azon törvényhozói gondolatot akartam 
kiemelni, mely módot nyújt arra, hogy a bíró a társ-tettesi 
cselekedet körén kívül álló cselekményt is bizonyos föltételek 
mellett a tettessel egyenlő büntetéssel sújthassa.

Csak ily értelemben emeltem és emelem én ki a belga 
törvény előkészítőit — de távol áll tőlem tökéletesnek tartani 
azon formulázást, melyben az alapjában helyes törvényhozói 
gondolat kifejezésre jutott. Ellenkezőleg azon formulázás, egy 
feladatát félreismerő indicatura mellett, a segély fogalmát oly 
szűkre szorítja, hogy úgyszólván a legalárendeltebb másod
rendű részesség is mint első rendű volna büntethető. Azon 
segély, mely nélkül a bűntettet nem lehetett volna elkövetni 
— oly criterion, melyet mindenki tetszése szerint magyarázhat. 
A legegyszerűbb segélynyújtást is föl lehet azon fontossággal 
ruházni, hogy a nélkül a bűntett nem lett volna elkövethető. 
Belgiumban ugyan nem járt ez veszélylyel, az esküdtszéket 
vezető magistratura mindig őrködött azon, hogy a törvény 
tág keretű formulázása mellett is csak azon segédeket érje a 
tettes büntetése, a kik valóban oly lényeges szerepet töltöttek 
be a részesség drámájában, hogy a tettessel egyenlő büntetést 
méltán megérdemlik.

Lássuk, minő értelmet tulajdonított a belga kamarai 
bizottsági jelentés e fogalommeghatározásnak.

»Nagyon fontos — úgymond a jelentés — hogy ezen in~ 
tézkedésnek értelme és jelentősége helyesen határoztassék meg. 
Azokról szólva, a kik szükséges és nélkülözhetlen segítséget 
nyújtottak az elkövetéshez : a bűnszerző minősítését nemcsak 
azokra kell kiterjeszteni, a kik magának a bűntettnek elköve
tésében, hanem azokra is, kik az előkészületi cselekményekben 
működtek közre. Azokról van itt szó, a kik tudva segítették 
a bűnszerzőt a cselekmény előkészítésében és megkönnyíté
sében. Ha a bűntett az ő közreműködésök nélkül, habár nehe
zebben és több koczkáztatással el is lett volna követhető : úgy 
ők csak mint segédek büntethetők. Ellenben ha ők oly segélyt 
nyújtottak, hogy e nélkül a bűntettet nem lehetett volna elkö
vetni: az ő részességük elsőrendű és a javaslat azonosítja 
azokat a bűnszerzőkkel. Midőn azt mondjuk, hogy az ő közre- 
működésök nélkül nem lehetett volna a bűntettet elkövetni : 
akkor ezt nem absolut értelemben értjük. Ahhoz, hogy vádlott 
a részességért úgy bűntettessék, mint társ-tettes : elegendő, 
hogy segélye nélkül a cselekmény nem azon körülmények 
között történt volna, nem azon módon és nem azon napon lett 
volna elkövetve.

A cseléd, ki a tolvajok előtt felnyitja ura házának aj ta-
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iá t ; az, a  ki ő r t  á ll t  a  b ű n te tt  vég reh a jtása  a la t t  ; az. a  ki a  kocsi
val v á r ja  b a rá tjá t, ki egy nő t e lra g a d  : az, a  ki h á z á t a gy il
kosság elkövetésére á tenged i ; az, a  ki az á ldoza to t k icsa lja  ; 
az, a  ki az á ldoza to t a gyilkosok m egérkeztéig  v issz a ta rtja  ; 
s t b . . . .  m ind tá rs - te tte se i a b ű n te ttn e k  vagy lega lább  is azok 
lehetnek .

A zon kérdés, hogy a  n y ú jto tt segély szükséges volt-e a  
b ű n te tt vég rehajtásához, egyszerű  ténykérdés, m elynek m eg
o ldása  az esküdtszékhez ta rtoz ik . H a  va lak i a segély e lsőrendű 
részessége m ia tt van vádolva (» p a rtic ip a tio n  p rin c ip a le  pom- 
aide ou assistance«), a  következő kérdéseket kell in tézn i az 
esküdtekhez :

I . Y étkes-e vád lo tt abban , hogy a  cselekm ény te tte sé t 
vagy te tte se it előkészítő és könnyítő  vagy bevégző te ttek b en  
tudva  seg íte tte  ?

I I .  Oly segély t nyu jto tt-e  vád lo tt a  b ű n te tt  elkövetéséhez, 
hogy segítsége nélkü l a  cselekm ény nem  le t t  volna elkö
vethető  ?

H a  m ind  a  k é t kérdésre  h a tá ro z o tta n  igenlőleg válaszol 
az esküdtszék, a  vád lo tt úgy b ű n te tte tik , m in t tá rs - te tte s . H a  
pedig  az esküd tek  az első kérdésre  igenlőleg, de a m ásodik  
kérdésre  tag ad ó lag  válaszo lnak  : a  vád lo tt m in t a  b ű n te tt  
segédje büntetendő .«  *)

íg y  ny ila tkozik  a  belga  tö rvény kérdéses in tézkedésérő l 
a  k am ara i b izo ttság i je len tés  — m ely eg y éb irán t senki m ásnak , 
m in t E u ró p a  egyik legnagyobb bün te tő jog i tek in té lyének  — 
H a u sn a k  műve.

A  tu la jdonkép i segélyről a  belga tö rvény következő 
in tézkedései szólnak :

»67. §. S ero n t punis com m e com plices d ’un crim e ou 
d ’un  d é lit :

Ceux, qu i a u ro n t donné des in s tru c tio n s  pou r le com 
m ettre  ;

Ceux, qu i a u ro n t p ro cu ré  des arm es, des in stru m en ts , ou 
to u t a u tre  m oyen qu i a  servi au  crim e ou au  délit, sach an t 
q u ’ ils devaien t y serv ir ;

Ceux, qui hors le cas prévu par le §. 3. de l’art. 66. 
auront, avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les 
auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé 
ou facilité, ou dans ceux, qui l’ont consommé.«

Továbbá a 68. § : »Ceux, qui connaissant la conduite 
criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des

q Legislation Criminelle de la Belgique etc. Par Nypels I. kötet, 
136. lapon.
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violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les per
sonnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement 
logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme 
leurs complices.«

A  b elga  k a m a ra i b izo ttság i je len tés  k im erítően  foglal
kozik a  föntebbi szakasz m agyarázatáva l. A z első bekezdésben 
az é rte lm i segély van k ife jezv e .x) A  k a m a ra i b izo ttság i je len 
tésben  csaknem  u g yanazt ta lá lju k , a  m it H a u s  »P rinc ipes 
G é n é ra u x «-jában, m it a  kérdés elm életi részében ism erte ttem .

A  m ásodik  bekezdésben fog lalt in tézkedésrő l szólva, a 
k a m a ra i b izo ttság i je len tés  különösen hangsúlyozza, hogy a 
fe lsoro lt eszközök a la t t  ingó do lgokat (objets m obiliers) kell 
é rten i, m e rt a ki a h á z á t engedi á t  gy ilkosságra, vagy jo g ta lan  
le ta r tó z ta tá s ra , az m á r elsőrendű  részességért vonandó fele
lősségre. m ert közrem űködése né lkü l a b ű n te tte t  nem  követték 
volna el, vagy nem  oly m ódon, a m in t azt elkövették. E m lé 
k ez te t a  b izo ttság i je len tés  a F ualdés-fé le  borzasztó  gyilkos
ság ra , m elyet özv. B a n ea l házáb an  h a jto tta k  végre.

A harmadik bekezdésben foglalt intézkedésre nézve 
kiemeli a bizottsági jelentés, hogy az a bűntett előtti és 
a bűntett végrehajtása alatti segélyről szól. és különösen 
figyelmeztet arra, hogy ha a segély oly természetű, a mi 
nélkül a bűntett nem lett volna elkövethető, akkor már 
társ-tettesekké válnak és nem egyszerű segédek a részesek. 
»L'individu, qui a aidé ou assisté l’auteur de l’action avant 
ou pendant l’exécution est ou compHce ou coauteur de cette 
action, selon que sa coopération était ou n'était point nécessaire 
pour donner naissance au crime« (Lég. Crim. etc. 149. lap.) 
Az elkövetés előtti segélynél különösen kiemeli a bizottsági 
jelentés az előkészítő cselekményeket, és Boitard azon állítá
sát czáfolja, mely szerint előkészítő cselekménynyel nem lehet 
senki társ-tettes.

»D eux exem ples suffiront —  m ondja  a  je len tés  —  pour 
p rouver que celui, qu i aide ou assiste  l 'a u te u r  dans les fa its  
qu i p ré p a re n t le crim e, p rê te  quelquefois pou r son exécution 
une a ide  telle, que sans son secours le crim e ne p o u rra it pas 
se com m ettre .

Supposons, qu 'u n  individu, dans le b u t de com m ettre  
avec un a u tre  u ne  ex to rsion  de b illets, achè te  à  ce tte  fin des 
p is to le ts , les c h a r g e , les tienne  to u t p rê ts  : q u ’ il dispose 
un caveau, des c h a în e s , un  po teau  ; qu ' il écrive les corps 
des b ille ts  q u ’ on se propose d ’ex to rq u er. Si l 'a u te u r de 
ces p rép a ra tifs  es t ensu ite  em pêché de coopérer d irec te-

’) L. e kérdésre nézve a fentebbi mű 14fi. lapját.
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m eu t à  l'exécution  du  crim e qu i est com m is p a r  sou com pa
gnon seul, le secours, q u ’ il a p rê té  pou r p ré p a re r  ce tte  exé
cu tion  é ta it  sans doute ind ispensab le  à l ’ag en t p rincipal.

Supposons que nouveau F ie sch i un  scé lé ra t a i t  donné 
la  m o rt à  un  ce rta in  nom bre de personnes p a r  l’explosion 
d’une m achine m eu rtriè re . C eux qui, sciem m ent e t v o lo n ta ire 
m ent, on t aidé ou assisté  ce m alfa iteu r p o u r co n stru ire  e t 
p la c e r ce tte  m achine q u 'il ne pouvait ni fa ire  n i d isposer seul, 
ne m ériten t-ils  pas d ’ê tre  punis comme co au teu rs  du  c rim e?«

E  k é t példával véli a  b izo ttság i je len tés  B o ita rd -t, C hau- 
v eau t és H é lie -t m egczáfolni, k ik  tag ad ják , hogy az előkészü
leti segítő  te tte k k e l valak i bűnszerző lehessen. H a u s  oly 
messze m egy, m in t a fön tebbi példákbó l lá tju k , hogy m ég az elő
készü le ti segítő te tte k e t is esetleg  a bűnszerzőség körébe vonja.

A  törvényben h aszn á lt » faciliter«  kifejezés érte lm ezésére  
nézve az e m líte tt je len tés az t írja , hogy a  b ű n te tt e lkövetését 
megelőző és az azzal eg y ü ttjá ró  cselekm ényekkel leh e t a  bűn 
te t t  e lkövetését m egkönnyíten i (» fac ilite r« ). A  cselekm ény 
előkészítésének segítése, szin tén  könnyítése  a vég rehajtásnak , 
de m ásképen is leh e t a  v ég reh a jtá s t könnyíteni, m in t előké
szü leti te ttekkel. I t t  is kiem eli a b izo ttság i je len tés, hogy h a  
a seg ítség  szükséges volt a b ű n te tt  elkövetéséhez : úgy az m ár 
nem  s e g é ly t, hanem  bűnszerzőséget képez. A  v ég reh a jtás  
e lő tt n y ú jto tt segély bűnszerzőséget á lla p ít m eg a r r a  nézve, 
a  ki a  háznak ’ a j ta já t  a  to lvajok e lő tt fö lny ítja  ; bűnszerző az, 
a  ki az á ldozatu l k iszem elt egyént az illető  házba csalja , hol 
a  gyilkosok v á rják  ; az, a k i az á ldozato t a  gyilkosok m egér
keztéig  v issza ta rtja  stb.

A  vég reha jtás  a la tti  segély bűnszerzőséget á lla p ít meg 
p. a r r a  nézve, a  ki az a jtó n á l vagy az ú tczán ő rt áll, m íg benn 
a  h ázb an  a  lopást követik  el, a  ki h á z á t engedi á t  a  gyilkos
sá g ra  stb.

U gyanezen esetek a  körü lm ényekhez képest egyszerű  
segélyt is képezhetnek.

A  bevégző te tte k re  nézve csaknem  szóról szóra az t ta lá l
ju k  a k am ara i b izo ttság i je len tésben , a m it H a u s  » P rin c i
pes g én é rau x «-jában. M in thogy  azt, m ikép te rje sz te tik  ki a 
lopás fogalm a azon időpontig , m ig az e llo p o tt dolog re n d e l
te tési helyére nem ju to t t  stb., m ár H a u s  ta n á n a k  ism erte té 
sénél e lőad tam , a szószerin t egyező b izo ttság i indoko lást nem  
ism étlem .

H ason lóképen  a  belga törvény 68. § -ában  fog la lt in téz
kedés ta r ta lm á ró l és je len tőségérő l a H au s  ta n á n a k  ism erte té 
sénél bővebben szóltam . A z »habitude«  jogi je len tő ségét 
rész in t a francz ia  büntető törvény, rész in t H a u s  ta n á n a k  ism er-
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tetésénél körülményesen kifejtettem s mivel Haus ugyanazt 
mondja el a jelentésben is, a mit »Principes Généraux«-jában 
tett közzé, ismétlésekbe bocsátkozni nem akarok.

Látjuk tebát, bogy a belga code egészben a franczia 
büntetőtörvény könyv alapján áll. A . különbség csak az, hogy 
nem helyezi a »complices« fogalma alá az » auteur «-t is, és 
következőleg nem is fogadta el a büntetés parificatióját. Csak 
a fősegédet emeli ki a segély területéről, és ezt, mint bűnszer
zőt, bünteti. A fősegéd fogalmi meghatározása a segély szük
ségszerűségén nyugszik és így tisztán ténykérdés. Minden 
segélynél az esküdtekhez külön kell azon kérdést intézni : olyan
nak tartják-e a segélyt, mely nélkül a bűntettet el sem lehetett 
volna követni? És csak igenlő válasz esetén lehet a segítőt 
mint »auteurt«-t a 66. §. értelmében tekinteni. A törvényhozás 
intentiója — mint ez a bizottsági jelentésből is kitűnik — az 
volt, hogy nemcsak a bevégző, de még az előkészítő tettekben 
nyújtott segély is bűnszerzőséget állapíthat meg — mihelyt 
nélkülözhetetlennek bizonyult. Mindenesetre a kelleténél szigo
rúbb felfogás, mely a feladataival lelkiismeretesen nem számoló 
magistratura kezében — a franczia code parificatiójának igaz
ságtalan szigorába csaphat át. Az esküdteket vezető magistra
tura gondoskodott arról, hogy ez ne így legyen. Egyébiránt 
Haus legkevesbbé sem hiszi, hogy a fogalommeghatározás 
valami tökéletes. A kiváló elméjű férfin ismerte a Feuerbach 
»fősegéd« fogalmának minden gyöngéjét. Nem is akart ő egye
bet, mint ténykérdésnek kijelenteni a társ-tettesség és a phy- 
sikai bűnsegéd közötti különbséget. Igazságosabb megoldásnak 
tartotta ezt, ha az esküdtek döntik el : lényeges volt-e a segít
ség, olyan fokú erkölcsi, jogi s társadalmi veszélylyel járt-e az, 
mint maga a tettesség, és így egyenlő büntetést érdemelt-e a 
tettessel — mint ha oly elméleti határvonalat visz be a tör
vénybe, mely soha és semmi körülmények között meg nem 
engedi, hogy a társ-tettesség fogalmi körébe nem vonható 
segítség is úgy legyen büntethető, mint a tettes.

Látjuk Haus felhozott példáiból, mennyire félt az »elkö
vetési cselekedet« elméletének azon következményétől, mely 
szerint soha sem lehetne azt, a ki házát átengedi a gyilkosság 
elkövetésére, a ki az áldozatot kicsalja a gyilkosság színhelyére, 
a ki visszatartja az áldozatul kiszemelt egyént, míg a gyilko
sok jönnek : úgy büntetni mint a tettest. Ennek megakadá
lyozása czéljából inkább előnyösebbnek tartotta ténykérdésnek 
kijelenteni a társ-tettes és physikai bűnsegéd közti különbséget, 
és a bírák kezébe tenni az igazságos megoldás lehetőségét.

Hogy nem lett volna-e alkalmasabb mód a »Feuerbach« 
féle formülázásnál. hogy nem lehetett volna-e már a törvény-
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ben is szűkebb kört vonni azon harmadik sem tettességet, sem 
társtettességet nem képező csoport számára, melyet a tettessel 
kívánunk egyenlően büntetni, hogy helyes volt-e criterionúl 
a szükségszerűséget fölállítani : mind oly kérdések, melyek 
kihívhatják a belga törvény »fősegéd« fogalmának kritikáját. 
De erről majd a társtettesség tanában.

IV . A  luxem burg i törvény szó szerin t m egegyez a  b e lga  
törvénynyel.

V. A  genfi bűntető törvénykönyv a  segéd fogalm áról 
következőleg in tézked ik  :

46. §. Seront considérés comme complices d’un crime, 
d’un délit ou d’une tentative de crime ou de délit :

1. Ceux, qui a u ro n t donné des in s tru c tio n s  p o u r le com 
m ettre .

2. Ceux, qui auront procuré des armes, des instruments 
ou toute autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu’ ils 
devaient y servir.

3. Ceux, qui hors le cas prévu par le §. 3. de l’art. 43. 
auront avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs 
de l'infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, 
ou dans ceux, qui l’ont consommée.

4. Ceux, qui auront excité ou provoqué expressément 
et directement à commettre l'infraction, lorsque l’infraction a 
été commise et qu’elle a été la suite de la provocation.

Az 1. és 4-dik pontban van kifejezve az értelmi segély. 
A 2. és 3-dik pont a franczia code-ból van kölcsönözve.

A 3-dik pontban idézett 43. §-nak 3-dik pontjában van
nak a következő felbujtási módok, úgymint : ajándék, Ígéret, 
fenyegetés, a hatalommal és tekintélylyel való visszaélés felso
rolva. Ezen módok vannak a 46. §. 3-dik pontjában kivéve.

A 43. §. 1-ső pontja szerint bűnszerző az, a ki a végre
hajtásban közvetlenül együtt működik (Seront punis comme
auteurs d’un crime on d’un délit, c e u x ..................... qui ont
coopéré directement à son exécution).

VI. A zürichi bűntetőtörvénykönyv 39. §-a szól a segé
dekről: »Die Theilnehmer, welche durch Rath oder That die 
Verübung des Verbrechens wissentlich erleichterten oder 
beförderten oder eine nach der That zu leistende Hülfe oder 
Unterstützung vorher zusagten (Gehülfen), werden nach dem 
Masse, in welchem sie zur Vollbringung des Verbrechens beige
tragen haben, mit Strafe belegt (37. §.), bei deren Ausmessung 
der Richter unter das Minimum der für den Thäter festge
setzten Strafe hinabgehen, sowie auch eine mildere Strafart 
wählen kann.«
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A  » K atii«  kifejezés je len ti az é rte lm i és a  » T hat«  k ife 
jezés az anyag i bűnsegélyt.

A társ-tettesség fogalma a zürichi bűntetőtörvényköuyv- 
ben nincs meghatározva.

VII. A németalföldi büntetőtörvénykönyv 48. §-ában 
segédeknek jelenti ki 1. azokat, a kik a bűntett elkövetésénél 
szándékosan segélyt nyújtanak, 2. a kik szándékosan alkal
mat, eszközöket, felvilágosításokat uyujtanak a bűntett elkö
vetésére.

V III. A Mancini-féle olasz javaslat 73. §-a a segédekről
következőleg intézkedik : »Sono complici del reato : ...............
2. coloro che hanno citigato, o scientemente dato istruzione 
o direzione per farlo commettere. o si sono auteriormente con
certati con gli autori o complici del reato suli’ assistenza od 
aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto o per eludere le 
investigazioni delb autorità ; 3. coloro che hanno scientemente 
procurato le armi, gli stramenti o qualunque altro. mezzo per 
1'esecuzione dei reato ; 4. coloro che hanno scientemente pre- 
stato assistenza od aiuto nei fatti ehe prepararono, facilitaro
no, o cousum arono il reato .«  (A  b ű n te ttn ek  r é s z e s e i ..................
2. azok, kik a cselekmény elkövetésére ösztönöztek vagy szán
dékosan oktatást s útbaigazítást adtak vagy az eredmény 
biztosítása és a hatósági intézkedések meghiúsítása czéljából 
a tettesekkel vagy részesekkel előre összebeszéltek ; 3. azok. 
a kik szándékosan a bűntett végrehajtására fegyvereket vagy 
bármiféle más eszközt szereztek; 4. azok, kik szándékosan a 
bűntettet előkészítő, könnyítő vagy bevégző cselekedetekben 
segélyt nyújtottak.)

Ezen három categoriábau sorolja fél az új olasz javaslat 
a segédeket. Arra nézve pedig, hogy kiket kell tetteseknek 
tekinteni, a 72. §. intézkedik: »Sono autori del reato gli 
esecutori immediati deli atto che lo costituisce« (Tettesek a 
bűntettet megállapító cselekedetnek közvetlen elkövetői.) Az 
»autori« kifejezés alatt tehát csak is a tettesek értendők. Az 
indokolás erre vonatkozó része így szól: »Autore del reato 
non puo essere secondo ebe la parola suona e la scienza 
insegna, se non colui il quale eseque l’atto fisico in cui la con- 
sumazione del reato consiste, l’atto dal quale immediatamente 
si produce l’effet to eostitutivo del reato : e tutti gli altri ehe 
al reato concorrono, qualunque si a pici o menő direttamente 
et immediatamente, il grado dei loro coneorso al fatto crimi
noso commesso dal! autore, debbono classificarsi fra i com
plici o delinquenti accessori. (Tettes a szó jelentősége és a 
tudomány tanítása szerint csak az lehet, ki azon physikai 
cselekedetet hajtja végre, a mely által a bűntett bevégeztetik,
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a mely a bűntett eredményét közvetlenül létesíti. A többiek, 
kik a bűntettnél közreműködnek, bármilyen legyen a többé 
vagy kevesbbé közvetlen közreműködés foka, csak részesek, 
mellékes delinquensek.)

Az olasz javaslat tehát a tettesség fogalmát a termé
szetes határokra szorította. Ez — úgymond az indokolás — a 
legegyszerűbb s legigazabb. Azon szükség — s erre különös 
súlyt helyez Mancini — hogy a segédek (complici) és mellé
kes részesek (delinquenti accessori) közűi némelyik szigorúb
ban. azaz : a tettessel egyenlően legyen büntethető, több irót 
és törvényhozást a tettesség fogalmának kiterjesztésére veze
tett. Arra, hogy a tettesség fogalmi körét mindazokra kiter
jesztik, kik a bűntett végrehajtásánál közvetlenül közremű
ködtek. valamint ide vonták azokat is, kik ténybeli részvétel 
nélkül a bűntett erkölcsi okát képezik, mint a felbujtók (motori, 
gli autori psicologici come i mandanti, provocatori ed istiga- 
tori). A törvény — folytatja az indokolás — e kívánalomnak 
megfelelhet az által, ha a részesek némelyike bizonyos körül
mények között a tettes büntetésével bűntettessék, a nélkül, 
hogy a fogalmak természetét kiforgatni, hibás nomenclaturát 
alkalmazni s olyanokat is tetteseknek nevezni kellene, a kik 
tényleg nem tettesek. x)

Az olasz büntetőtörvények az elkövetésnél való közvetlen 
közreműködést a tettességgel egyenlőnek tekintették. így a 
toscanai bűntetőtörvénykönyv 49. §-ában olvassuk : »E autore 
del delitto chianque l'ha exeguito od ha cooperato diretta- 
mente alla sua esecuzione.« Az 55. §., az előbb említett esetek 
föntartásával, »ausiliatore«-nek nevezi a)  azt, a ki mást bűnös 
elhatározásban megerősít, b) neki az eszközökre nézve útmu
tatást ad vagy eszközöket szerez vagy az elkövetést közvetve

’) »II bisogno ehe ta luno  dei complici o de linquenti accessori si a 
punito  più severam ente, con pena, cioè, eguale a quella  d e li’ au to re  
principale, indusse alcuni scritto ri, e parecchie legislazioni ad a lla rgare  
il concetto degli au to ri del reato, includendovi coloro che a ll’ esecuzione 
del reato  d ire ttam en te  cooperano, ed anche coloro che senza pa rtec ip a r 
vi m ateria linen te , ne sono la  causa m orale, cioè i m otori, gli a u to ri psico
logici come i m andanti, p rovocatori ed istigatori.

Ma a  cosi fa tto  bisogno la  legge ben pub prorvedere, disponendo 
che, se concorrano de term inate  condizioni, a lcuni de’ complici siano 
p u n iti colla pena degli au to ri principali, senza ehe occorra im m utare  la 
n a tu ra  degli enti, adoperare u na  nom enclatura  ine sa tta , e com prendere 
fra  gli au to ri dei reato  coloro che veram ente au to ri non sono.« (»Progetto  
del Codice Penale Del Regno D ’Ita lia  presen ta to  a lla  Cam era dei D epu
ta t i  nella  to rn a ta  del 25. novembre 1876. Dal M inistro  Di G razia e Giu- 
stizia  e dei C ulti (M ancini) con la  R elazione m inisteriale« első könyvé
nek 189. 190. 191. lap ján .)
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megkönnyíti, vugy 3. megelőző bűntett következtében a tett 
után segélyt nyújt.

Ugyanezen irány jut kifejezésre az 1859-diki sardiniai 
bűntetőtörvénykönyvben, melynek 102-dik $-a a felbujtó mel
lett mint »agenti principálist említi azokat, a kik a bűntett 
elkövetésénél közvetlenül közreműködnek, vagy a véghezvitel 
pillanatában a bevégzéshez hathatós segélylyel járulnak 
(»coloro che concorreranno immediatamente con Topéra loro 
alia esecuzione del reato, o ebe nelT atto stesso in cui si ese- 
guisce presteranno ainto efficace a consumarlo«).

Látjuk, hogy az olasz jogfejlődés szerint az úgynevezett 
társ-tettesi cselekedet körén kivül fekvő részes-cselekedet is 
a tettesre rótt teljes büntetéssel volt sújtható, ha a részes 
segítsége olyan volt, mely nélkül a bűntettet nem lehetett volna 
elkövetni.

Es a föntebb ismertetett Mancini-féle javaslat is azon 
utat követte, melyet a sardiniai büntetőtörvénykönyv 104. §-a, 
a toscanai büntetőtörvény könyv 57. §-a. a tessini büntető tör
vénykönyv 63. §-a jelölt ki — a mennyiben 74. §-a szerint 
a tettessel egyenlő büntetéssel rendeli sújtani azon részest, a 
kinek segítsége nélkül a bűntettet nem lehetett volna elkö
vetni. ^  (74. §..................2. §. I  complici indicati negli altri
numeri del Tarticolo 73. sono puniti con la pena stabilita per 
gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non 
ha luoçjo, se il reato senza la loro complicita non sarebhe stato 
commesso.«)  Tehát az olasz javaslat sem áll azon alapon, mely 
szerint csak a társ-tettesi cselekedetet szabad a tettesre rótt 
büntetéssel sújtani, mert bizonyára senki sem kételkedik azon, 
hogy az olasz javaslatnak a »lényeges segély«-re vonatkozó 
intézkedése nem egy jelentőségű azon fogalmi körrel, mely a 
bűntett egyik physikai ismérvének megvalósításához van kötve. 
Magában foglalja ezt is, de ennél tágabb. Nem köti a közre
működésnek a tettessel egyenlő büntethetőségét a tényálladék 
egy physikai töredékének megvalósításához. A súlypontot a 
lényeges segélyre helyezi. És ezt első sorban ténykérdésnek

') A korm ányjavasla t nem  is ta r to t ta  ezt szükségesnek bővebben 
indokolni. M int az olasz jogfejlődéssel megegyező nem szoru lt tüzetesebb 
indokolásra. Mindössze ennyi az, a m it az indokolásban erre  nézve fö l
jegyezve ta lá lu n k  : »La seconda eccezione si riferisce al caso, in  cui 
venga a risu lta re , ehe senza l ’a iu to  del complice, qualunque gi a sPecie 
della  com plicita, il reato  non sarebbe sta to  commesso. In  questa ipotesi. 
in fa tti, ogni riguardo  di ben ign ità  verso il complice viene a m ancare ; e 
se nella  nom enclatura  scientific^ egli non pub dirsi au to re  dei reato , pub 
per a ltro  agli effetti penali essere considerato comme tale , e qu ind i la  
pena per lu i non pui> nè dev’ essere m inore di quella, ehe si applica 
iill’ au tore.«
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tekinti, sőt kell is annak tekintenie. Senki'se fogja tagadni, 
hogy ezen rendszer szépséghibában szenved. Sokkal átlátszóbb 
a bűntett pbysikai ismérvének egy töredékét állítani fel a 
büntethetőség elválasztó vonalául. Csak az a kérdés, ép oly 
igazságos-e ? Az olasz jogtudomány és különösen Mancini igen 
jól ismeri a »pbysikai ismérv« megvalósításának fogalmára 
alapított rendszert. S ha ezt el is fogadnák : akkor nem kellene 
a tettesség fogalmát megkamisítaniok, mert mondhatnák azt 
is, hogy azon segéd, a ki csak a bűntett physikai tényálladé- 
kának ismérvét valósítja meg, úgy bűntettetik, mint a tettes. 
Ezt még sem mondják. Hanem felállítják a lényeges segély 
fogalmát nagy latitude-del. Mancini ebhez szigorúan ragaszko
dik s bármely formulánál többre becsüli ezen bizonyára elméleti 
szempontból sokat gáncsolható, de gyakorlatilag czélszerűnek 
bizonyult rendszert, mely nem azon tépelődik, minő fictióval 
lehet a nem tettesből tettest, társtettest alkotni, hanem foly
ton azon kérdést látja maga előtt : kik érdemelnek a részesek 
közül oly büntetést, mint a tettes ? S mivel nem merik azt 
mondani, hogy azon segédi tevékenység, mely nélkül teljes 
lehetetlen lett volna a bűntett elkövetése, mindig enyhébben 
bűntettessék, mint az, a kire egy halvány töredéke a physikai 
ismérveknek súlyosodik : szívesen elviselik a szépséghibát, és a 
»lényeges segély« fogalmát nem vetik el mint használliatlan 
lomot.

IX . Az angol-amerikai jog *) most is szilárdan ragasz
kodik a régi beosztáshoz, mely szerint a fő- és mellékszemélye
ket kell megkülönböztetni (principales and accessories). A 
mellékszemélyeknél megkülönböztetik, hogy a tett elkövetése 
előtti vagy utáni részesség fordul-e elő. Csupán a közreműkö
dés ezen utóbbi neme, mely a mi bűnpártolás-fogalmuuknak 
felel meg, van kivéve a tettesre szabott büntetés alól. Más 
szóval : csakis a bűnpártolásnak megfelelő tevékenység az, 
mely a tettesnél enyhébb büntetéssel sújtandó. (Blackstone 
Commentaries IV. eb. 3. (ed. 1770.) 34—40. lapokon St. 24. 
et 25. Yict. c. 94. sect. I. 4. Wharton. Criminal law of the 
United States I. cb. 3. 2. nd. edition 16—74. lapokon). Ilyen 
fölfogás mellett a főrészesek és a segéd közötti különbség nél
külözhető. Az említett felosztásból következik, hogy a tettnél 
közreműködők uem tekinthetők »accessories «-eknek. Ezen terü
leten végigvonul a főszemélyeknek első- és másodrendű főbű
nösökre való fölosztása. »Elsőrendű főbűnös« — mondja 
Blackstone — a tettes, a tulajdonképi elkövető (absolute 
perpetrator) ; másodrendű főbűnös az, a ki a tett elkövetésénél

1) G-laser : » T häterschaft und  Beihülfe« czim ű értekezése. (K lei
nere S chriften  I. k ö te t 153. lap.)



430 A BŰNSEGÉD.

segítőleg vagy támogatólag jelen van. Ezen jelenléthez nem 
kívántatik meg mindig a lát- vagy hali-távolban levő közvetlen 
jelenlét, elég a vélelmezett jelenlét is (constructive), lia p. valaki 
rablást vagy gyilkosságot követ el és a másik megfelelő távol
ságban őrt áll. A legújabb angol gyakorlat is — móudja Gla
ser id. értekezésében — megmaradt ezen elvek mellett. Az 
»Arcbbold Pleading and Evidence« 1862-diki kiadásában 
(XV. tb e by Cb. X. Welsby) az említett jelenlétről az áll, 
hogy »az annak rovandó terhére, a ki elég közel levőnek tartja 
magát arra, hogy szükség esetén a szándékolt segélyét érvé
nyesíthesse.

A z angol felfogás sem  szo rítja  a te tte sse l egyenlő b ü n 
te th e tő ség e t csak  az objectiv  fogalom  szerin ti tá rs - te tte s  cse
lekedetre , hanem  az »elkövetési elm élet« szerin t segélyt képező 
cselekedetek  is bizonyos körü lm ények  között a te ttes-cse leke
de tte l egy ca teg o riáb an  á llanak .

X. A magyar 1843-diki javaslat 68. §-ában a segélyről 
következőleg intézkedik: »A ki másnak valamely bűntettét, 
akár az elkövetés előtti vagy alatti szándékos együttmunkálás- 
sal, akár az elkövetés előtti vagy alatti vagy utáni segítségnek 
előre kijelentett egyenes megigérésével, akár valamely szándé
kosan a bűntett elkövetésére irányzott tanácscsal vagy bizta
tással, ismerve a tettesnek bűnös eltökélését, előmozdítja, bűn
segédnek tekintetik.«

A 69. §-ban kimondja, hogy a bűnsegéd büntetése kisebb 
leend, mint ha a bűntettet maga követte volna, el ; de a 70. §-ban 
következőleg intézkedik :

»Ha azonban olynemű segítséggel járult a bűntettnek 
elkövetéséhez, mely nélkül a bűntett a fenforgó körülmények 
között el nem követtetketett volna, azon bűntettre rendelt bün
tetésnek egész súlyával is bűntettethetik.«

Ezen utóbbi intézkedésben van kifejezve a Feuerbach- 
féle fősegély, a »lényeges segély.« A magyar javaslat tehát 
nem akarta azt, hogy csak az objectiv elmélet társ-tettesi cse
lekedete legyen a tettes büntetésével sújtható, hanem az ezen 
körön kívül álló, de lényeges segédi-tevékeuységet sem óhaj
totta elvonni a tettes büntetési tétele alól.

A magyar büntetőtörvény a segéd fogalmát következőleg 
határozza meg: »69. §. : A véghezvitt vagy megkisérlett bűn
tett vagy vétség részese az : . . .  . 2. a ki a bűntett vagy vétség 
elkövetését szándékosan előmozdítja vagy könnyíti, vagy annak 
előmozdítására vagy könnyítésére mást reábir; úgyszintén a ki 
másokkal a cselekmény elkövetésénél vagy annak elkövetése 
után nyújtandó segély, vagy a cselekményből származó haszon
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biztosítása, vagy pedig a hatósági intézkedések meghiúsítása 
iránt megelőzőleg egyetért (bűnsegéd).«

Ebben van kifejezve az értelmi és anyagi bűnsegély 
fogalma. A részesség másodrendű szereplése van e körbe kije
lölve. A fősegély fogalmát a magyar törvény nem ismeri. 
»Nincs is szükség e különböztetésre — mondja az indokolás — 
mert a jelen törvényjavaslat 70. §-ának 2. pontja *) a gyakor
lati szükségnek teljesen megfelel s megadja a lehetőséget a 
lényegesebb s nagyobb fokú segélynek szigorúbb megbűntet- 
hetésére, a nélkül, hogy e végett a dolog természetével, ellen
kező fogalmat kellene kimesterkélnünk, s a nélkül, hogy hely
telen s tarthatlan különböztetések csak félig áthatható félho
mályába kellene burkolni törvénykönyvünknek egyik lényeges 
részét.« Ezen indokolás tökéletesen igaz mindaddig, míg a 
törvény módot nyújt arra, hogy a leglényegesebb és az elköve
tési cselekedetnél, a tényálladék egy részének megvalósításá
nál, semmivel sem csekélyebb fokú, sőt gyakran a concret viszo
nyok szerint súlyosabb beszámításu segély-cselekedet is bün
tethető oly szigorúan, a mint a törvény a tettest rendeli 
büntetni. De ha a társ-tettesi cselekedetet engedi csak a törvény 
a tettesre rendelt büntetéssel sujtatni, és a törvény nem engedi 
azt meg, hogy a társ-tettesi cselekedet körébe vonhatók legye
nek a segély leglényegesebb, és a társ-tettesi cselekedette’! 
egyenlő fokon álló tényei, a bűnsegély szigorúbban büntetendő 
csoportját pedig nem ismeri : akkor ez alig felel meg a gyakor
lati szükségnek teljesen. A gyakorlati szükségnek azon rend
szer felel meg, mely tekintettel van arra, hogy az objectiv 
elmélet szerint társ-tettesi cselekedetet nem képező physikai 
bűnsegély is bizonyos körülmények között legyen úgy sújtható, 
mint a tettesség. Ez, és egyedül ez az, a mi a gyakorlati szük
ségnek, az életfa jog, az igazságosság követelményeinek telje
sen megfelel. Es ha a magyar bűntetőtörvénvkönyv nem gon
doskodott erről, ha kizárta ennek lehetőségét : akkor minden 
tiszteletünk mellett, melylyel a büntetőtörvény, mint egésznek, 
alkotása iránt viseltetünk, kénytelenek vagyunk kimondani, 
hogy az éppen a gyakorlati szükség igényeit nem elégíti ki tel
jesen. Mig a magyar büutetőtörvénykönyvnek 70-dik szakaszát 
úgy értelmezte legfőbb bíróságunk, a mint azt a javaslat indoko
lásában előtérbe állított Rossi által felhozott példákból követ
keztethette, míg a Rossi által vont nagy kör (»Az, a ki meg-

') Az I. és II. m agyar javasla t h iv a tk o zo tt intézkedése így szól : 
»A bűnsegédek büntetésének  m egállap ításánál a k ísérle tre  vonatkozó 
szabályok szo lgálnak  irán y u l s különösen figyelembe veendő azon fok, 
m elyben ......... 2. a b ű n te tt  vagy vétség elkövetésére segélyük által közre
m űködtek.'
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ragadja« stb. Löw. anyaggyüjtemény I. kötet 479. lap) jelölte
tett meg olyannak, melyben felismerhetők »mindazok, a kiket 
a törvény és jogtudomány a tettesek fogalma alá foglal«, addig 
a bűnsegélyre vonatkozó intézkedés — igazat adok az indoko
lásnak — teljesen megfelelt a gyakorlati szükséglet igényei
nek. De ha a 7 0-dik §-t nem szabad úgy értelmezni, a mint azt 
az indokolás sejteni engedte, ha azt teljesen objectiv szellem
ben kell felfogni, a mint azt később a magyar büntetőtörvény 
nagyérdemű előkészítője egy tudományos vita alkalmából oly 
szépen kifejtette ; ha tehát a magyar büntetőtörvény szerint 
csak az objectiv elmélet értelmében társ-tettesi cselekedetet 
képező részesség érdemli meg, és sújtható a tettesre szabott 
büntetéssel, és föltétlenül, minden körülmény között, catego- 
rice ki van zárva, az objectiv elmélet szerint segélyt képező 
cselekménynek a tettessel egyenlő büntethetősége : akkor a 
magyar büntetőtörvényt nem tarthatom olyannak, mely a 
gyakorlati szükség igényeit teljesen kielégíti. És a kir. Curia 
judicaturája legfényesebben bizonyítja, hogy ily értelmezés 
mellett az a magas biróság sem tud meggyőződést szerezni 
arról, hogy ez a törvény a gyakorlati szükségnek teljesen meg
felel. És hivatkozom Európa összes törvényhozásaira és judi- 
caturájára, hol az ily megoldást sehol sem tekintették olyan
nak, melybe megnyugodni lehet. Nem is szólva Angliáról, 
Francziaországról vagy Ausztriáról, ott van Belgium és Olasz
ország, a hol a legbehatóbb viták után, félve éppen azon követ
kezményektől, melyekkel a kérdés kategorikus eldöntése jár, 
mindenütt megóvták annak lehetőségét, hogy bizonyos körül
mények között az objectiv elmélet szerint társ-tettesi cseleke
detet szorosan véve nem képező anyagi segély is legyen úgy 
sújtható, mint a társ-tettes. Sem Haus Belgiumnak, sem Glaser 
Ausztriának, sem Mancini Olaszországnak nem ajánlotta azon 
rendszer követését, mely ezt föltétlenül kizárná.

A német birodalmi büntetőtörvénykönyv indokolása pedig 
a kelleténél is erősebb subjectiv színezetű, és mindennap látjuk a 
»Reichsgericht« judicaturájában, hogy mennyire más értelmi1 
van Németországban a »gemeinschaftlich ausführen« szónak, 
mint a minőt a magyar törvény legilletékesebb ismerője, a javas
lat szerzője szerint az »elkövetés« szónak tulajdonítanunk kell.

Úgy áll tehát a dolog, hogy a magyar törvény e kérdés
ben, úgy a mint azt a javaslat szerzője szerint értelmeznünk 
kell, teljesen eltér az európai büntetőtörvénykönyvek rendsze
rétől , vagy legalább is az azok alapján kifejlett judicatu- 
rától. Magyarországban a magyar büntetőtörvény szerint azt, 
a ki az objectiv elmélet szerint társ-tettesi cselekedetet képező 
cselekményt nem követett el, legyen bármily kiváló ténye-
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zője a  részességnek, h a  csak nem  felbujtó , m elyről i t t  nem  szó
lunk, a  te tte s re  szab o tt te ljes bün te tésse l sú jta n i sóba és sem m i 
körü lm ények  között nem  lehet. E llen b en  az e m líte tt é rte lem 
ben tá rs te tte s i  cse lekedetet nem  képező tevékenységet, b izo
nyos körü lm ények  között, a  te tte s re  szabo tt b ü n te té sse l leh e t 
sú jta n i A u sz triáb an , N ém eto rszágban , B elg ium ban , F ra n cz ia - 
országban, A n g liá b a n  stb. ; így leh e t sú jtan i a  M ancin i-féle  uj 
olasz és a  G laser-fé le  o sz trák  büntető  tö rv én y jav asla t szerin t.

É s  a  m it az eu rópai nem zetek  tö rvényhozásai m egenged
nek, az a  bün tető jog-tudom ány  első ra n g ú  tek in té lye i : R ossi, 
C hauveau, H élie , B o ita rd , H a u s , C a rra ra , G la se r  helyeslésével 
tö rtén ik .

A  kérdés ily á llá sáb an  csakugyan  m eggondolandó : szük
ségünk  volt-e nekünk  m agyaro k n ak  a r ra , hogy az eu rópai 
felfogástól, az eu ró p a i ju d ic a tu rá tó l eltérő , elsz igete lt, és lénye
gileg enyhébb ren d szert érvényesítsünk. H a z a i különleges 
v iszonyainkban  b izonyára  nem  ta lá l ja  ez m a g y a ráza tá t. É s  
bá rm ily  elm eéllel és nagy  tu d om ánynyal van is ezen ren d szer 
k ife jtve  : m ély gyökeret nem  fog verni, m e rt a  m ely elm élet 
nem  az élet igazi követelm ényeiben, és a nép jo g é le té b e n  élő 
és sem m i ese tre  sem  kicsinyelhető  hata lom bó l nyeri e re jé t :  az 
egy ideig  élhet, de a  nem zet jogi felfogásába á t  nem  szűrődik  
soha ! A  mi az objectiv  elm életben  helyes, az, t. i. hogy a  phy- 
s ikai segéd és a  tá rs - te tte s  közötti h a tá rv o n a la t az elkövetési 
cselekedetre  helyezi : az b izonyára  h iva tva  van kivívni m aga  
részére  a  d iada lt. D e  a  m ely p illa n a tb a n  a z t is követeli ezen 
elm élet, hogy a  m i az ő elvei sze rin t tá rs - te tte ssé g e t nem  képez, 
soha és sem m i körü lm ények  között se lehessen a  te tte s re  sza
b o tt bün te tésse l b ü n te th e tő  (term észetesen  a  fe lbu jtó tó l i t t  
m indig  e ltek in tü n k ) : akko r m ár o lyan t követel, a m iben m ind 
addig , m íg a b ű n te tt  erkölcsi elem e az anyag i elem m el egyen
ra n g ú  tényezőkén t szerepel, m íg az ak a ra t-m o zzan a to t teljesen  
nem  p a ra ly sa lja  a  tény-m ozzauat, a  népek jo g érze te  m egnyu
godni nem  fog. É s  nem  is nyugodbatik  m eg ! A z é le t ezernyi 
v á lto za ta ib an  folyton e lő ttü n k  álló  esetek, a  hol a  részes nem  
követi el a tényálladék  physikum ának  egy tö redékét, de az 
erkö lcsö tés jo g o t szabályozó örök elvek sze rin t m egérdem li, hogy 
íigy bün te ttessék , m in t a  tényálladék  egy részét úgy szólván 
véletlenül elkövető részes, m ert tevékenysége nélkü l a  b ű n te tt  
nem  le t t  volna elkövetve, élő, és m indennap  ism étlődő t i l ta k o 
zások azon rendszer ellen, mely a  te tte sse l egyenlő b ü n te th e tő 
séget csak  a  tá rs-te tte sség  objectiv fogalm ához köti. I ly  ren d szer 
inkább  oda kényszeríti a  ju d ic a tu rá t, hogy a  tá rs - te tte ssé g  fogal
m á t kiterjessze, és a  valóságban, a  dolgok term észetes á llá sa  sze
r in t képződött foga lm akat k ifo rgassa  sa já t jelentőségökből, m in t

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. '28
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sem lemondjon azon elvnek igazságáról, hogy a tényálladék 
egy részének meg nem valósítása nem bir föltétlenül és minden 
körülmények között a büntethetőséget csökkentő erővel, hanem 
a lényeges és elsőrendű segítség ezen ismérv nélkül is oly 
mennyiségi súlyt képez, mely méltán vonja maga után a tény
álladék egy részének megvalósíthatásához kötött biintethető- 
ségi mérték alkalmazását.

A  m ely törvényhozási ren d sze r ezen igazságo t nem  a k a r ja  
érvényre em elni, az kény telen  tű rn i, h a  a ju d ic a tu ra  a  fogal
m akon e jte tt  rés á rá n  elégiti ki az igazság  ezen irán y ú  köve
te lm ényeit. O ly erő re jlik  ezen igazságban , hogy az m inden 
á ro n  u ta t  tö r  m agának . B izony ítja  ezt a  m i legfőbb b író ság u n k  
gy ak o rla ta , m ely szám os esetben  m ost is tá rs - te tte sn e k  m inősít 
olyan segédet, a k inek  tevékenysége nem  egészen illik  bele az 
elkövetési cselekedet körébe, és teszi ez t csak  azért, hogy a 
súlyosabb b ü n te té s t, a  te tte s  b ü n te té sé t a lk a lm azh assa  ! É s  ezt 
ten n i fog ja m indaddig , a  m íg csak  a tá rs - te tte sség  fogalm ához 
van kötve a te tte s re  ró tt  b ü n te tés  a lk a lm azh atása .

2. §. A bűnsegély fajai.

A múlt században, de még e század elején is különös 
fontosságot tulajdonítottak az elméletben a segély különféle 
osztályozásának. Valóban egymást múlták fölül az írók a ver
sengésben, hogy ki tudja több fajra osztani a bűnsegély fogalmát. 
Oly virtuositásra senki sem vitte, mint Borst, ki a N. Archiv 
des Grim. R. VII. kötetében megjelent értekezésében a részes
ségnek tizenkét faját és negyven fokát sorolja elő. Valódi 
Réaumur-je a segély tanának. Nem lehet csodálni, hogy a bűn
segély fajainak ezen túlzott művelésére Berner megjegyezte, 
hogy a segély traditionalis felosztását »tűrhetetlen iskolapor« 
födi. De azért minden felosztást nem lehet mellőzni. Mert. 
habár a felosztás némely faja egészen fölösleges és érték-nél
küli, s habár törvényhozási szempontból a legtöbb alig bir 
jelentőséggel : mégis elméleti szempontból nem mellőzhetők 
teljesen. Az bizonyos, hogy a segély különböző alakot ölt s már 
ezen egyszerű okból nem térhet azok fölött az elmélet hallga
tag napirendre. I)e igenis kerülni kell a traditio meddő scko- 
lasticismusát, nem szabad mitsem mondó szőrszálhasogatások- 
ban keresni az elmélet feladatát. Nem kell azon a nyomon 
járni, mely az előzetes, egyidejű és utólagos részesség (concur
sus antecedens, concomitans, subsequens) felosztásokban gyö
nyörködött1). De nem kell Bauer (Lehrbuch 78. §. Abhand-

’) Megjegyzem, hogy Schütze ezen felosztást nem k ív án ja  e le jteni, 
de felhozott érvei csakugyan nem  indokolják  azt, hogy ezen felosztás,
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lungen I. 458. lap), Köstlin (Neue Revision) és a Heffter (tan
könyvének régebbi kiadásai) által tanított határozott és hatá
rozatlan segély tanában sem elmélyedni, mert, ha van valami, 
a mi nem érdemes az elmélkedésre, úgy bizonyára a határozott 
és határozatlan segély-felosztása az.

A határozatlan segély alatt azt kellene érteni, a mely 
nem egyes bűntettre, hanem a bűntettek bizonyos nemének 
előmozdítására van irányozva, p. a hamisítások bizonyos fajára, 
szemérem elleni bűntettekre stb.

A határozatlan szándék tulajdonképen nincs is határo
zott sértésre irányozva, s ugyanaz, a mi áll a határozatlan szán
dékról, áll a határozatlan segélyről is. De nem szabad ezt 
összetéveszteni a vagylagos vagy az eshetőleges szándékú se- 
gélylyel, mert ez határozott. Ha azután a segéd ezenkívül a 
jövőben elkövetendő bűntettek gondolatát hordja magában, ez 
büntetőjogilag irreleváns, mert ezen gondolattal csak akkor 
foglalkozhatik a büntetőjog, ha a bűntett kísérlete valóban 
megtörtént és az segélyben részesült.J)

Mi nem akarunk a segély scholasticus és többnyire érték 
nélküli felosztásainak tömkelegébe sodortatni. Csak azon fel
osztásokra leszünk figyelemmel, melyeket nem fictiók ingatag- 
alapjára építettek, hanem a segély valódi tartalmában és alak
jában lelik igazolásukat.

I. Arról, hogy a bűnsegély értelmi és anyagi, nem kell 
sokat mondanunk. A felbujtó és bűnsegély elméletében kifej
tettük az értelmi, úgy az anyagi segély lényegét is, midőn azon 
határvonalra mutattunk reá, mely az értelmi bűnsegédet a 
felbujtótól és az anyagi segédet a tettestől elkülöníti. Az 
értelmi segéd mást bűnös elhatározásában megerősít és bizo
nyos körülmények között annak elkövetését is előmozdítja ; az 
anyagi (pbysikai) segéd, a bűnös tevékenységet szándékos testi 
tevékenységgel, az anyagi eszközök megszerzésével és az aka
dályok elhárításával támogatja. Ezen fogalom-meghatározást 
találjuk Feuerbachnál, Bemernél, Köstlinnél, Bauernál csak 
úgy, mint Geyernél, Schützenél, Langenbeckuél, Schwarzenél.

mint a segély különböző fajainak megállapítása, továbbra is ápoltassák. 
Schütze is inkább történeti érvre .helyezi védelmének súlypontját : 
»Nichtsdestoweniger widerstrebt es dem geschichtlichen Zuge unserer 
Wissenschaft, diese Eintheilung verwertlich zu nennen. Denn quellen- 
gemäss ist dieselbe ; sie dient dazu, die begriffliche Zusammengehörigkeit 
von Hülfe im engeren Verstände und sogenannter Begünstigung dem 
schwachen Gedächtnis* unserer Zeit zu bewahren ; und Zeit-Eintheilun- 
gen, auf Begriffe verwerthet, sind für die Bechtsanwendung — wenn 
nicht hier, doch anderwo — unentberlicher Nothbehelf. Die Nothwen- 
dige Theilnahme 305. lap.)

') Geyer : Theilnahme mehrerer etc.
28*
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Az újabb írók egyáltalában a felosztás ezen nemére kellő súlyt 
helyeznek. »Nem az ó-kor, nem is a középkor, hanem a leg- 
njabb elmélet az, — mondja Schütze — mely ezen megkülön
böztetésnek túlságos értéket tulajdonít.«

Azt már említettem, hogy a most nevezett író »Noth- 
wendige Theiinahme«-jában a terminológiát helytelenítette. 
Abból indúlt ki. hogy a szó abstract értelmében tiszta anyagi 
segély nincs. Ezért ő az anyagi segélyt vegyes testi és szellemi 
(körperlich-geistige) segélynek, és az intellectualis segélyt 
szellemi, tiszta szellemi (geistige, reingeistige) segélynek nevezi. 
Ezen terminológiai újítás azonban nem talált viszhangra. 
Inkább használják a német elméleti írók ma is a Grimm 
(Rechtalterth. 13. 624. lapok) által megőrzött »Rath« és 
»That«-Hülfe kifejezést, mint a Schütze vegyes-segédjét, mert 
tulajdonképen az értelmi segélyt sem lehet a szó abstract értel
mében tisztán szelleminek tartani, s ha arra nem tud Schütze 
más terminológiát ajánlani, úgy nem kívánhatja, hogy a vegyes 
segély kifejezését az anyagi segélyre alkalmazzák, midőn tulaj
donképen vegyes az értelmi segély is.

A különbség egyébiránt a physikai és az értelmi segély 
között annyira elmosódik, hogy a büntethetőség szempontjá
ból általában indokolatlan volna különbséget tenni. A legna
gyobb tévedés volna általában az egyik nemű segélyt a másik 
nemű fölé helyezni.

A fölött sokat vitatkoztak a régi irók. hogy az értelmi 
segély csak a tanács alakjában fordulhat-e elő ? Kimerítően 
ismertettem a franczia és belga írók álláspontját e kérdésben, 
kik oly nagy súlyt helyeznek azon kérdésre, hogy a fölbujtás 
módjai lehetnek-e egyúttal a segély módjai is ?

Nézetünk szerint teljesen közönyös az, minő a külső 
alak, melyet a bűntett elhatározását megerősítő értelmi tevé
kenység ölt. A fölbujtás minden módja, melyeket a fölbujtás 
tanában elősoroltam, egyúttal az értelmi segély alakját is 
képezheti. Alig lehet kimeríteni azon ezernyi változatokat, 
melyekben az értelmi segédi tevékenység életet nyerhet.

Rendszerint azon állítással találkozunk az elméleti íróknál, 
hogy az anyagi segély csaknem mindig egyúttal értelmi segély 
is. Midőn például Schütze fölállítja a határvonalat e két nemű 
segély között és azt mondja, hogy az anyagi (szerinte vegyes) 
segéd testi és szellemi erővel, az értelmi pedig tisztán szellemi 
erővel működik közre, kiemeli, hogy mindkettőnél; közös vonása 
a tettes elhatározásának megerősítését előidéző hatás. Geyer 
szintén azt állítja, hogy a tettes rendszerint szándékában meg
szilárdul, ha tudja a neki nyújtott segélyről, hogy az emberi 
szándékból származott, és szerinte az is közönyös, hogy a segéd-
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ről előzetes tudomása volt-e vagy nem. A lényeg az, hogy ne 
puszta véletlen nyújtsa a segélyt, hanem föltehető legyen a 
segélynek emberi szándékból való keletkezése. P. ha a tettes 
bűntettének elkövetésére alkalmas eszközt talál, melyről tudta 
nélkül egy segítő kéz gondoskodott és bocsátotta azt alkalmas 
időben rendelkezésére, akkor minden esetre megerősítve érzi 
elhatározását.

Geyer ezzel azon iránynak felel, mely a tettes elhatáro
zásának ily megerősítését csak azon esetben engedi meg, midőn 
a tettes tudja, hogy oldala mellett segéd áll. Geyer azt akarta 
kimutatni, hogy ezen tudomásra épen nincs szükség, és az 
elhatározás mégis megszilárdulhat. Buri a Gerichtssaal 1870-ki 
évfolyamában (80. lap) éppen azt mutatja ki, hogy az előzetes 
tudomás nem mindig jár a tettes elhatározására gyakorolt 
megerősítéssel. Mert a tettesben fölvillanhat, sőt meg is szilár
dulhat azon tépelődő gondolat, nem lesz-e árulója ügyének a 
bűntárs, és ilyenkor ugyan nem lehet a tettes elhatározásának 
megerősítéséről szó. Buri ezen állítását kétséghevonni nem 
lehet, de ez csak azt bizonyítja, hogy a szabály, mely szerint 
minden anyagi segély rendszerint értelmivé is válik, nincs kivé
tel nélkül.

II. Szokásos a lényeges és nem lényeges, a fő- és mellék
segéd között különbséget tenni.

Az olasz practikusok idejétől fogva a mai napig föntar- 
totta magát e megkülönböztetés. Az alak változik, az »auxilia
tor delicto caussam dans« és az »auxiliator simplex« elnevezé
sek helyett a fő- és mellék-segéd, a lényeges vagy nem lényeges 
segéd alakjai azok, melyekben e megkülönböztetés kifejezést 
nyer — de maga a gondolat él. S mi nem habozunk kijelen
teni, daczára Mittermayer, Tittmann, G eib, Langeubeck, 
Schütze támadásának, hogy magát a gondolatot bizonyos föl
tételek mellett nem tartjuk elejtendőnek. Ha e megkülönböz
tetés föladata az, hogy a segély bizonyos fajának biztosítsa a 
tettessel egyenlő büntethetőséget, úgy e feladat olyan, mely 
nagy nehézségeket kénytelen leküzdeni, de e küzdelem az igaz
ságosság érdekében folyik, s azért e feladat útját inkább egyen
getni kell, mint souverain elvi kijelentéssel napirendre térni 
fölötte.

Egyre bátorkodom fölhivni mindazok figyelmét, a kik a 
fősegéd fogalma fölött elvi magaslatról törnek pálczát, s ez az , 
ne feledjék, hogy éppen midőn a társ-tettességet képező cselek
mény az elkövetési cselekedet elmélete szerint állapíttatik 
meg : akkor van szükség egy oly büntetőjogi fogalomra, mely 
a segély magas fokú és a társ-tettességtől vékony elmosódó 
subtilitások által elhatárolt fajának a tettességgel egyenlő
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büntethetőséget biztosít. Midőn valamely büntetőtörvény nem 
az elkövetési cselekedet elméletének rendszerén építi fel a 
társ-tettesség fogalmát, hanem subjectiv alapon áll: akkor 
nincs szüksége oly külön büntetőjogi fogalomra, mely a segély 
bizonyos fajának a tettessel egyenlő büntethetőségét biztosítsa. 
A subjectiv elmélet bűnszerzője az érdek mérvadó szempontja 
szerint alakul, s így ily külön fogalom nélkül is eléri azon 
czélját, hogy azon cselekményeket, melyek az objectiv elmélet 
szerint elkövetési cselekedetet nem képeznek, a bftnszerzőség 
(tettesség) fogalmi körébe vonja. De a mit az objectiv elmélet 
elkövetési cselekedetének körébe vonni nem lehet : az — elte
kintve a felbujtástól — sohasem lesz a tettessel egyenlő bün
tetési tétel alá helyezhető — ha nem vesszük ki a segély terü
letéről a súlyosabb mérvű, de szorosan véve elkövetési csele
kedetnek nem tekinthető, oly fokú részességi tevékenységet, 
mely az átalánosan élő jogérzet szerint a büntethetőség 
szempontjából méltán illeszthető egy vonalba az elkövetési 
cselekedetnek megfelelő részességi tevékenységgel. E szempont 
az, a miért részemről éppen azért, mert az elkövetési csele
kedet objectiv elméletének vagyok híve, nem tudok azokhoz 
csatlakozni, a kik merőben elítélik a »fősegéd« gondolata által 
kijelölt irány követését.

Míg a szövetség-elmélet uralkodott, míg általánosan a 
bűnszerzőség fogalmi körébe vonták mindazokat, kik közvet
lenül a tett végrehajtásánál közreműködtek : addig fölösleges
nek tarthatták azon irány cultusát, mely a segédi tevékenység 
területén a fősegéd fogalmához vezetett. Ily fogalom nélkül is 
megvolt a mód és lehetőség arra, hogy kelleténél is nagyobb 
mérvben vonhatták a mi fogalmaink szerint segédi tevékeny
séget képező részességet a bűnszerzőség fogalmi körébe. De 
most, midőn a fogalmaka tisztulási folyamat idején túl vannak, 
midőn a bűnszerzőség mindent fölemésztő elavult fogalma 
helyett a felbujtó, segéd, tettes és társtettes fogalmaihoz emel
kedtünk : most — mondom — ha csak a fogalmakat megha
misítani nem akarjuk, »nem vonhatjuk többé a segédi tevékeny
ség« oly faját sem, mely véleményünk szerint a tettessel egyenlő 
büntethetőségi fokon áll, csak azért a társ-tettesség fogalmi 
körébe, hogy a megérdemlett büntetést arra kiszabhassuk. 
És éppen mivel ezt tennünk nem szabad, mivel a mi elméle
tünk szerint a társ-tettesség körét az elkövetési cselekedet 
tartalma szabja meg, és mivel érezzük, hogy a társ-tettes
séget még nem képező, de attól bűnösségi mennyiségben 
nem különböző bizonyos fajú segédtevékenység a büntet
hetőség ugyanazon fokát jelenti : ezen elutasítbatlan okok
nál fogva teljes erélylyel azon vagyunk, és azon leszünk,



A BŰNSEGÉD. 439

hogy föl ne adjuk a fősegéd alapgondolatát, hanem fejlesz- 
szük és tökéletesítsük, mert ha valaha, úgy az objectiv elmé
let társ-tettesi fogalma mellett van erre szükség. Külön
ben elmosódó subtilitások miatt 15 évi fegyházzal büntetjük 
az egyik részest és halállal a másikat, pedig talán az előb
binek szereplése mélyebben háborította fel a közbiztonság 
nyugalmát, nagyobb erkölcsi és jogi súly nehezedik reá, inkább 
oka volt a bűntettnek, mint a másik, de nem lehet megérdemlett 
büntetésével sújtani, mert elkövetési cselekedet nem esik terhére.

Ily értelemben kívánjuk mi a fősegéd szavához kötött 
gondolatnak lehető tökéletesítését

És még egyet. A kik Mittermayer tekintélyére hivat
koznak, hogy ő a fősegéd fogalmát megtámadta stb., elfelejtik, 
hogy a Mittermayer által magáévá tett rendszer még nem 
ismerte az elkövetési cselekedet elméletét. A Mittermayer 
rendszere szerint »Miturheber« lehetett valaki azon tevékeny
ség mellett, a melyet ma már az elkövetési cselekedet elmélete 
a társ-tettesség körébe vonni meg nem enged. A rendszer 
olyan volt, hogy a »Miturheber« fogalma felölelt oly nemű 
tevékenységet is, a minőt ma az objectiv elmélet szerint 
társ-tettességnek a fogalmak meghamisítása nélkül tartani 
nem szabad. A feladat azon része tehát, hogy a segély bizo
nyos magas fokú bűnössége megérdemlett büntetését nyerje, 
elérhető volt más utón, más czimen. De midőn ezen más 
módnak és más czimnek útját elzárja az elkövetési cse
lekedet határvonala, és más részről érezzük, hogy ezen vonal 
nem volt képes a bűnösség mennyiségét is két külön részre 
osztani, hanem bizonyos pontokon e két rész között a 
határvonal elmosódik és a jogérzet a vékony elméleti szá
lakat , melyek e határvonal segítségére sietnek, súlyának 
egész erejével tépi össze és követeli az egyenlő büntethetőség 
lehetőségét: akkor nem lehet kicsinyelni egy Rossi, Chauveau, 
Hélie, Haus, Carrara, Glaser, Berner fáradozásait, melyek a 
»fősegéd« fogalma által megjelölt irányt nem tartják oly 
haszontalannak, a mint ezt néhány német tudós elhitetni 
akarja. S ne higyje senki, hogy talán az objectiv elmélet rend
szere követeli a fősegéd fogalmához kötött gondolat perhor- 
rescalását. E téren az objectiv Geyer és Schütze találkoznak 
a subjectiv Langenbeckkel és Bernerrel, a mikor még ő is 
subjectiv volt. A két utóbbi tudta, hogy az ő subjecti vismu- 
suknak nem árt a Feuerbach fősegédje ellen intézett támadás, 
az ő rendszerök más úton és más czimen kielégítheti a jog- 
érzet azon követelményét, hogy a segítség legmagasabb bűnös- 
ségi foka is a bűnszei’zőség körébe legyen vonható. De Geyer 
és Schütze bizonyára nem tesznek jó szolgálatot a társ-tettes-
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ség objectiv elméletének, midőn ennek merev föltételéül kötik 
ki azt — a mi pedig az elmélet lényegéhez nem tartozik — 
hogy ott, a hol a felbujtást nem képező részességi cselekmény 
legalább is a társ-tettesség fogalmi körébe nem vonható, még 
a lehetősége is ki legyen zárva a tettesre szabott büntetés 
alkalmazhatásának.

Látjuk tehát, hogy nem az objectiv iskola kiváltsága 
a fősegéd fogalmához kötött gondolat ellen indított irtó háború, 
hanem ebben a subjectiv iskola több kivével is kénytelenek 
megosztani a küzdelem babérjait. Csakhogy midőn a subjeeti- 
visták ezt teszik : gondoskodnak a jogérzet által ezen irányban 
támasztott követelménynek más úton való kielégítéséről, az 
objectivisták ellenben a fősegéd gondolata ellen intézett táma
dásukban a jogérzet talaján támadt hézag betöltéséről meg
feledkeznek. Es hogy mennyire nem az objectiv iskola kivált
sága a fősegéd gondolata ellen intézett állás-foglalás, legyen 
szabad erre nézve, mint eclatans példára, a német büntető- 
jogtudomány egyik legkitűnőbb művelőjére, Bernerre hivat
koznom.

Midőn Berner a subjectivismus virágkorát élte, midőn 
1847-ben »Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen« 
czimű művét irta meg : akkor egészen természetesnek találta, 
hogy a fősegéd fogalmának gondolata ellen küzdjön (217. lap).

Midőn azonban a subjectiv zászlót elhagyni készült és 
»Grundsätze etc.« czimű művét irta meg: akkor már meg
barátkozott a »fősegéd« gondolatával, és később midőn 
tankönyveiben azt hirdette, hogy a tettesség és a physikai 
bűnsegéd közötti különbség az elkövetési cselekmény mozza
natában található fel, midőn azt hirdette, hogy e szempontból 
a cselekmények két körét kell megkülönböztetni aj azon cselek
ményeket, melyekből a bűntett elkövetése áll, és b) azon 
cselekményeket, melyek az elkövetés körén kivűl állanak : 
akkor a fejezet végére a következő szavakat irta : »A segéd 
és tettes cselekményei közötti különbség ugyauazon nehézsé
gekbe ütközik, a melyek az előkészületi és kísérleti cselekmé
nyek közötti különbségnél fordulnak elő. Azon segély, melyet 
különösen nehéz a társ-tettességtől megkülönböztetni, a fősegéig. 
A német birodalmi büntető törvénykönyv szándékkal nem hatá
rozta meg ennek fogalmát. Az elmélet fősegédnek nevezi azon 
segédet, a ki tudva azt, hogy nélküle a bűntett el nem követ
hető, nyújt segélyt.« így jutott Berner az objectiv elmélet 
révén a fősegéd fogalmához. Erezte a kitűnő tudós, hogy akkor, 
midőn megvonta a társ-tettesség és a physikai segély közötti 
határvonalat az elkövetési cselekedet elmélete szerint : akkor 
helyesen, áthatóan és czélszerűen domborította ki a társ-
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tettesség és az anyagi segély közötti határvonalat. Helyesen 
fejezte ki a fogalmi különbséget, de egyúttal lelkiismeretesen 
tépelődő lelke előtt megjelent a skepsis árnya, mely szünet 
lenül azt kérdezi, hogy ezen helyes fogalmi különbség kifejezi-e 
egyúttal a büntethetőség igazi mértékét is ? Igaz-e az, hogy 
csak az elkövetési cselekedet egy töredéke bir azon súlylyal, 
mely a büntethetőség^ mértékét a tettes büntetéséig emeli, 
vagy talán a külső tevékenység ezernyi változataiban nyilvá
nuló és közös czélért küzdő részesség is bírhat bizonyos fölté
telek mellett oly erkölcsi és jogi súlylyal, hogy a tettesnél 
enyhébb büntethetősége a beszámítás büntetőjogi törvényei 
szerint nem igazolható ? Elvonult bizonyára a tudós lelki 
szemei előtt az esetek gazdag tárházából merített alakok cso
portja és nem bírta lelkiismeretét megnyugtatni az általa 
magáénak vallott helyes fogalmi határvonal arra nézve, hogy 
ez egyúttal minden körülmény között a szigorúbb és enyhébb 
büntethetőség közötti határt is jelzi. Innen a tudós igazi 
szerénységéből keletkező fönnebb is idézett vallomás. (»Die 
Unterscheidung der Handlungen der Beibülfe, von denen der 
Thäterscbaft stösst auf dieselben Schwierigkeiten, wie die 
Unterscheidung der Handlungen der Vorbereitung von denen 
der Ausführung. Diejenige Beibülfe, welche sich oft besonders 
schwer vou Mitthäterschaft unterscheiden lässt, ist die Haupt- 
beihülfe.«)

A meddig Berner a subjectiv elméletet hirdette, a meddig 
a segéd és a bíínszerző közötti különbséget az »idegen szándék« 
és a »saját szándék,« az »idegen érdek« és a »saját érdek« 
szempontjai szerint építette föl : addig nem tartotta szükséges
nek a fősegély fogalma által kijelölt útra állani. Tudta, hogy 
elmélete még a simplex segélyt is esetleg a bűnszerzőség körébe 
vonja, miért volna akkor szüksége a fősegély fogalmára ?

De midőn a subjectiv elmélettel szakított, midőn belátta 
ezen elméletnek ingatag alapra helyezett fogalmi felosztását 
és az objectiv elmélet fogalmi felosztásának hirdetésére vállal
kozott : akkor nem tartotta fönn további tartózkodását a főse
géd gondolata iránt, hanem azt, mint életerős eszmét, mely 
egyedül van hivatva a társ-tettesség objectiv fogalmi felosz
tásának a diadalt biztosítani, ápolta és fölkarolta. Más kérdés : 
sikerűit vagy sikerűl-e a fogalom oly formulázása, mely kielé
gítő ? De az, hogy a fogalom formulázása eddig nem sikerűit, 
vagy alig sikerűi : nem jelentheti azt, hogy a fogalomban rejlő 
igazságot agyonhallgassuk és az elvi magaslat horizontjáról 
megvetéssel tekintsünk minden küzdelemre és fáradozásra, 
mely az igazság szolgálatában tökéletesíteni akarja, a beszámí
tás törvényeinek világítása mellett, a részesség ezen csoportja
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körűi fejlődött taut. Ha valamely fogalom él s annak hatását, 
erejét érezzük, de nem találjuk meg a formulát : annak helyes 
logikai következménye nem az, hogy a fogalmat, mint fölös
legeset és haszontalant, lomtárba dobjuk, hanem az, hogy a 
fogalomnak megfelelő alakot keressük, kutassuk^az akadályo
kat erőnk és tehetségeink szerint hárítsuk el. Vagy ha az eddig 
talált formula helytelen, ne elégedjünk meg annak csak kri
tikai szétszedésével, hanem igyekezzünk jobbat keresni. A 
helytelen formula kárhoztatásával ne járjon együtt a fogalom 
eltemetése is. Az ily eljárás lehet kényelmes, de nem felel meg 
sem a tudomány, sem a gyakorlati élet szükségletei által 
támasztott igényeknek.

Tökéletesen igaz, hogy, ha a lényeges segély fogalmát 
úgy határozzuk meg : lényeges segély az, mely nélkül a tettet 
nem lehetett volna elkövetni, ezen fogalommeghatározás kihív
hatja a kritikát. Föl lehet ez ellen hozni, hogy majd minden 
segélyről el lehet mondani, hogy nélküle a tett úgy, a mint 
elkövettetett, nem lett volna in concreto lehetséges. El lehet 
mondani azt is, hogy in abstracto majd minden segély lényeg
telen és in concreto minden segély lényeges. Kritika tárgyává 
lehet tenni a Bemer által tett toldalékot is, mely szerint szük
séges a fősegély fogalmához a segéd saját nélkiilözhetlenségé- 
nek tudata, mert e mellett is csak fönforog a dilemma, 
hogy in concreto minden segély lényeges és in abstracto egy 
sem az.

A Krug-féle meghatározásra pedig, mely szerint arra 
kell tekintettel lenni, hogy a tettes, kinek a segély uyujtatott, 
individualitásánál és a többi körülményeknél fogva a segély 
nélkül elkövette volna-e a bűntettet, azon megjegyzést lehet 
tenni, hogy ezen felfogás vélelmekhez vezet és a tettes vallo
másától tétetik függővé a segéd sorsa.

Egy szóval sem akarom állítani, hogy mindezen meg
jegyzések alappal nem bírnának, de ezek csak annyit bizo
nyítanak, hogy a formula nem szabatos, de nem bizonyí
tanak semmit a mellett, hogy ne léteznék egy faja a segélynek, 
mely megérdemli, hogy a tettesre szabott büntetéssel legyen 
sújtható.

És kérdem : az jár-e el helyesebben, a ki a fogalomnak 
semmi érvényesülési tért nem ad, hanem a formula szabatos
sága iránt támasztott kételylyel együtt magát a fogalmat is 
megsemmisíti, vagy az, a ki módot ad a bírónak arra, hogy 
a. létező és a concret esetben könnyebben fixirozható fogalom
mal elbánhassák és a tettesre szabott büntetést esetleg a segély 
bizonyos csoportjára, melynek enyhébb büntethetőségét semmi
féle erkölcsi, jogi. társadalmi indok nem igazolja, szintén alkal-
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utazhassa. Részemről az utóbbi eljárást tartom helyesebbnek, 
és hiúban izent a fogalomnak hadat néhány német tudós, a 
fogalom ma is él, expressis verbis, a belga, toskanai. sardiniai 
büntetőtörvényekben, az olasz javaslatban és a kérdéses foga
lomnak megfelelő részességi tevékenység Angliában, Franczia- 
országban, Austriában, Németországban stb. egyaránt a tet
tesre szabott büntetéssel sújtható. 1) És tegyünk őszinte vallo
mást : a magyar judicaturának egy tekintélyes része szintén a 
társ-tettesség fogalmának kiterjesztésével, tehát kerülő úton, a 
kérdéses fogalomnak megfelelő tevékenységet a tettessel egyenlő 
biíntethetőségi vonalra helyezi. A fogalom tehát él és érvé
nyesül. Érvényesül pedig contra legem is. Oly erő rejlik ebben, 
mit elnyomni nem lehet.

Csak sajnálható, hogy a magyar büntetőtörvénykönyv 
a német merev objectivisták befolyása alatt e fogalmat telje
sen elejtette. Nem kétlem, hogy a törvényhozás hallgatag föl
tevése, midőn a 70. §-t a törvénykönyvbe igtatta. az volt, hogy 
bátran mellőzheti a fősegély fogalmát azért, mert a 70. §. a 
közösen együtt elkövetőket megengedi a tettesre szabott bün
tetéssel sújtani, és így a fősegélynek megfelelő tevékenység is 
más czimen. de a tettessel egyenlő büntethetőség súlya alá 
esik. Csak később került a judicaturában felszinre, hogy a 
70. § »követik el« szavában egy rendszer fekszik, az elkövetési 
cselekedet rendszere, mely a fősegélynek megfelelő tevékeny
séget föltétlenül kizárja a társ-tettesség keretéből, következőleg 
az sohasem büntethető úgy, mint a társ-tettes vagy tettes. 
És ha a törvény 70. §-át ezen felfogás szerint kell értelmez
nünk : akkor a magyar büntetőtörvénykönyv, melynek érdemeit 
nálam senki sem méltányolja inkább, e pontou hiányos, mert 
a társ-tettesség és a physikai bűnsegéd közötti határvonalat 
a büntethetőség feltétlen és kizárólagos határvonalául állítja 
föl, és nem számol azzal, hogy ezen rendszer szerint vékony, 
alig észrevehető subtilitások miatt még csak lehetővé sem

0 A magyar bűntetőtörvényjavaslat indokolásában az állíttatik, 
bogy az 1843-diki bűntetőtörvényjavaslat nem ismeri a fősegéd fogalmát. 
Igaz ugyan, hogy a 70. §. nem használja a fősegéd kifejezést, de midőn 
következőleg intézkedik : »Ha azonban oly nemű segítséggel járult a 
bűntettnek elkövetéséhez, mely nélkül a bűntett a fenforgó körülmények 
között el nem követtethetett volna, azon bűntettre rendelt büntetésnek 
egész súlyával is bűntettethetik« akkor igen világos, hogy a fősegéd 
fogalmát határozta meg.

Hasonlóképen az állíttatik a magyar javaslat indokolásában, hogy 
az olasz javaslat sem csatlakozott a belga felfogáshoz. Annyiban igaz, 
hogy nem nevezi »autori«-nak a fősegédet, de a fősegéd fogalma, legalább 
a Mancini-féle javaslatban, benfoglaltatik, melynek 74. §-a rendelkezvén
a segéd büntetéséről, a többi között így szól........ »La diminuzione non
ha luogo, se il reato senza la loro complicita non sarebbe stato commesso.«
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teszi azt, a mi az egész világon lehetséges, hogy a fősegélynek 
megfelelő tévékenység akként legyen büntethető, mint a tettes
ség. A lényeges segély legrosszabb formulázása sem mond 
mást, mint azt, hogy a segélynek, melyet a tettes büntetésével 
szabad sújtani, olyannak kell lenni, mely nélkül á bűntettet 
nem lehetett volna elkövetni. Ehhen csak egy veszély rejleuék, 
az t. i., ha minden apró-cseprő segélyt ezen szabály alá vonna 
a judicatura; ha »in concreto« minden segély nélkülözhetleu- 
nek tartatnék. Ámde ezen veszély, a judicatura észszerű keze
lése mellett, csak fictio. És végleteket szabad ugyan egy állam 
magistraturájáról föltenni, de ezen végletek nem szoktak bekö
vetkezni. Vagy ha bekövetkeznek, akkor már az államélet egész 
vonalán a végletek kerekedtek fölül. Bizonyára a gyakorlat 
megmutatta, hogy sem a német államokban, hol a particularis 
büntetőtörvényhozás idején a fősegéd rendszerint az említett 
módon határoztatott meg, sem Toscanában, Sardiniában, Bel
giumban, hol hasonló fogalommeghatározás van a törvény- 
könyvekbe iktatva, az említett vészéi} félelme a tapasztalás 
által nem igazoltatott. Sőt az egységes olasz királyság számára 
készült javaslatban, melyet Mancini terjesztett az olasz kamara 
elé, szintén csak az említett ismérvek vannak megjelölve olya
nokul, melyek a segélyt a tettessel egyenlő büntethetőségi 
vonalra emelhetik. Ennyire nem féltek és nem félnek a gya
korlat emberei a helytelennek kijelentett formulázásban rejlő 
veszélyektől. Inkább féltek attól, hogy esetleg a fősegélynek 
megfelelő részességi tevékenység kisiklik a szigorúbb büntet
hetőség alól, és ezzel nagyobb kár háramlik a jogbiztonságra, 
mint ha, bizva a bíróság feladatainak helyes megoldásában, 
latitude-et tartalmazó fogalmi meghatározást tesznek le a magi- 
stratura kezébe. És azt hiszem, a két rossz közül a kisebb 
rosszat választották. K ár volt nekünk is ezen az úton nem 
haladnunk. K ár volt az 1843-diki javaslat 70. §-ában foglalt 
gondolatot elejtenünk. Mert hiába : ez a gondolat él. föntartják 
az európai törvényhozások expressis verbis, vagy a hol így 
nem tartják fönn, ott módot nyújtanak arra. hogy lényegileg 
érvényre emelhesse azt a judicatura !

De most már fölmerülhet a kérdés, ha magát a gondo
latot helyeslem és magam sem tartom kifogás nélkülinek az 
eddig divatozó formulázást : vájjon tudom-e azt jobbal helyet
tesíteni ? Erre valóban nem könnyű a válasz. Ha az olasz 
jogászok legelső-rendű tekintélyeinek befolyása mellett nem 
volt képes az olasz javaslat mást kimondani, mint azt: »La 
dimiuuzione non ha luogo se il reato senza la loro complicita 
non sarebbe stato commesso« : valóban merészség nélkül alig 
lehet új formulázásba bocsátkozni.
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Azt nem kell az előadottak után hangsúlyoznom, mely 
indokok azok, melyek az objectiv elmélet társ-tettese és phy- 
sikai bűnsegédje között még egy harmadik részességi csoport 
felállítását követelik. Kimutattam, hogy a határvonal a physi- 
kai segéd és társ-tettes között néha úgy elmosódik, hogy való
ban a büntethetőség szempontjából nincs indokolva, miért ne 
lehetne az előbbit is bizonyos körülmények között úgy büntetni, 
mint a tettest. Ámde, ha a társ-tettesség körét az elkövetési 
cselekedet elmélete szerint vonjuk meg és a tettessel egyenlő 
büntethetőség csak a társ-tettes részére volna biztosítva : úgy 
az említett segély-csoport föltétlenül mentve volna a tettesre 
rótt teljes büntetés terhe alól. Ennek megakadályozása teszi 
szükségessé a segély egy faját kiemelni a másodrendű részes
ség területéről s azt súlya és mennyisége szerint, a büntethetőség 
szempontjából,az első rendű részesség területére kell helyeznünk.

A mi vélekedésünk szerint lehetőleg szűkre kell szabni 
a fogalom határait, nehogy túlságosan kiterjesztessék annak 
köre. És lehetőleg úgy kell a fogalom körét meghatározni, hogy 
csak is azon részességi cselekményeket fogja át, a melyeket 
igazán hajszálnyi vékony subtilitas különít el a társ-tettesi 
cselekedettől. Azért mi a fogalom körét csak azokra véljük 
kiterjeszteni, kik a bevégző tettekhez járulnak a bűntett elkö
vetésére döntő súlyú cselekménynyel. És nem imperative kell 
elrendelni a tettesre szabott büntetés alkalmazását ezekre sem, 
hanem csak a lehetőségét kell biztosítani a tettesre rótt 
büntetés alkalmazhatásának. Nem akarjuk mi a fogalmat úgy 
kiterjeszteni, hogy a cselekmény bármely stádiumában nyújtott 
segély esetleg a tettesre szabott büntetéssel legyen sújtható.

Mi csak is a bevégző tetteknél tanúsított segély körében 
keressük azon elemeket, melyekből fogalmunkat construal- 
hatjuk. S ez természetes. Mi előttünk folyton azon igazság 
fénye világit, hogy, ha hiányzik is bizonyos cselekményeknél 
az a hajszálnyi külső ténymozzanat, mely az elkövetés egy töre
dékét képezi, s mely a társ-tettesség fogalmi jelentőségét köl
csönzi : azért azok csak oly jogi visszatorlást érdemelnek, mint 
az elkövetés egyes töredékeit tartalmazó cselekmények. Ha 
tehát mi az elmosódó határvonalra fektetjük a súlypontot: 
úgy igen természetes, hogy nem kereshetjük fogalmunk cou- 
siruálását az előkészítő tettekben való segély tényeihen, hanem 
csak is a bevégző tettekken résztvevő közreműködés irja elénk 
a kört, melyben fogalmunk élhet és mozoghat. Csak itt fordul
hat elő, hogy a társ-tettesség és a physikai segély határvonalai 
összefutnak, vagy ha a fogalom lényegét meg is őrzik e határ
vonalak, de már arra nem képesek, hogy a bűnösségi fok egyen
lőtlensége iránt hitet és meggyőződést tudjanak kelteni. Itt
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kell közbelépni gondos és óvatos kézzel. I tt  kell elsimítani a 
föltornyosuló nehézségeket. Lebegjen előttünk a tudós Carrara 
tana, kövessük az ő útmutatását, ki a társtettes és physikai 
segéd fogalmai közé ékelte a »correus« fogalmát. »A Correus 
— úgymond — a tettessel egyenlő beszámítás alá esik. Csak 
véletlenség volt, hogy egyiknek és nem a másiknak keze haj
totta végre ama tettet, mely a törvényt végleg megszegte. E 
tett a gonosztevők mindegyikének tette gyanánt tekintendő, 
kik a büntetendő cselekmény elkövetésénél személyesen jelen 
voltak. E, habár munkátlan, jelenlét bátrabbá tette az elköve
tőt s megfosztotta a védelemtől az áldozatot. S ennyi elég arra, 
hogy az oknak az okozathoz való viszonyát öltse fel ama bűn
tettel szemben, melyre a jelenlevő gonosztevők akarata irá
nyult.« S arra nézve pedig, hogy mit kell a »correus« fogalma 
alatt érteni, a következőket mondja Carrara : »Ha a részvétel 
a bevégző tettekkelx) egyidejű volt, a részes correus, habár 
csak szóval, vagy pusztán csak jelenlétével és semmi más tet
tével sem vett részt a bűntett elkövetésében.« Azután tovább 
a következőket emeli ki Carrara: »A correus tulajdonképen 
különbözik a társ-tettestől (coauctor). Társtettes szoros érte
lemben az, a ki cselekvőleg vett részt a bűntettet bevégző
te ttb e n ............... A correus szó az együttes felelősséget fejezi
ki. A társ-tettes szó azon tettben való cselekvő tészvételt 
jelenti, mely a törvény megszegését bevégezte. Közös tan sze
rint mindkettő egyenlő beszámítás alá esik. A correus és a 
coauctor közti különbség azonban a súlyosító körülmények 
megoszása tekintetében figyelembe vehető.

Carrara tehát mindenesetre szűkebb körre szorítja a 
társ-tettesség körét, mint a mi társtettesi fogalmunk ; de tán 
nem csalódom, ha azt állítom, hogy az ő correus fogalma 
viszont tágabb, mint a mi társtettesi fogalmunk. Az ő correu- 
sában elfér a lényeges segély fogalma. A mi társtettesi fogal
munkból mihelyt a cselekmény nem »elkövetési«,az ki van zárva. 
Azt hiszszük, megtalálta Carrara a helyes elemeket, melyekből 
a nép jogérzetében mélyen élő és mindenütt uralkodó és sehol 
még a törvény szavával sem elfojtható fogalom köre helyesen 
kidomborítható. A Carrara »correus«-a nem fog eltűnni. Egy

') Megjegyzem e helyütt — bár már említettem — hogy Carrai'a 
a bűnös cselekmény anyagi elemét (materialita) három mozzanatra : elő
készületre, végrehajtásra és bevégzésre osztja. S erre nézve így nyilat
kozik Carrara . »Az első mozzanatnak a másodikkal s a másodiknak a 
harmadikkal való összetévesztése zavarokra adott alkalmat. A kísérlet 
tanában bővebben fejtem ki, hogy az előkészületet a végrehajtástól a 
bizonyosság, s a végrehajtást a bevégzéstől a bevégzés szenvedő alanyá
nak coefüciens (és nem pusztán esetleges) jelenléte különbözteti meg.« 
Programm I. kötet 465. §.
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eszme, a nép öntudatában élő és onnan ki nem irtható elv az, mely 
e fogalmat hordozza. Az ily fogalom pedig fölötte áll a szobatu
dós minden elvont okoskodásának. A gondolat, habár még az 
igazán tökéletes formulázás a jövő nagy munkájára vár, oly élet
erővel bir, hogy azt nem lehet száműzni a törvénykönyvekből, 
de különösen nem a judicaturából. A mi a nép lelkében és 
jogérzetében él, az erősebb az írott törvény hatalmánál is.

Azon gondolatot, hogy a physikai segéd és a társtettes 
fogalmai között van egy közbenső büntetőjogi fogalom, mely 
mennyiségére, erkölcsi és jogi súlyára nézve az utóbbival egyen
rangú lehet, Geyer, Schütze s mindazok, kik ezek nyomdokain 
járnak, haszontalannak és fölöslegesnek decretálhatják, de 
sohasem fogja elméletüket befogadni a nép jogérzete, mindig 
nyugtalankodni fog, ha a bírói szó azt mondja: ez az ember, 
a ki társaival közösen határozta el a rablást és gyilkosságot, 
és hajlandó volt az iszonyú tettet végrehajtani, de a sorshúzás 
neki az oly őr szerepét adta, a ki folyton a tett elkövetése alatt 
az ablakon keresztül nóggatta társait: »Rajta, rajta, ne félje
tek, végezzétek a munkát, itt állok én, nincs semmi veszély s 
ha kell, ott leszek én is, ha eltörött a késetek, itt van az enyém« 
s ezzel bedobja az ő kését, baltáját, csákányát és az egész csa
ládot felkonczolják — mondom, a nép jogérzete folyton nyug
talankodni fog, ha ez az ember 15 évi fegyház-büntetéssel. 
társai pedig halálbüntetéssel súj tatnak. Mennyivel kisebb fokú 
bűnös ez, mint társai, miért érdemel az kevesebb büntetést, 
mint ezek ? Azért — mondják —- mert társai elkövetési csele
kedetet hajtottak végre. Még e kijelentés némi megnyugvást 
kelthet, ha a társak kivétel nélkül öltek, azaz valóban társtet
tesek. De ha az egyik társ a szobában benn volt és felhúzott 
puskával az ajtó előtt állott, addig, mig másik két-három társa 
ugyanazon szobában a gyilkosságot és rablást követte el : akkor 
az. minthogy cselekményében a tényálladék egy része, az erőszak 
benfoglaltatik, mint társ-tettes halállal büntettetik. A másik 
őrálló pedig, a kiről föntebb szóltam, csak 15 évi fegyházbün
tetéssel sújtatik. Meg tud-e itt nyugodni a jogérzet az elköve
tési cselekedet töredékére alapított érveléssel ? Igaz-e az, hogy 
akkora különbség van a szobában levő és az ablaknál levő 
őrálló bűnösségi foka között, a mekkora az időleges szabadság- 
vesztés büntetés és az élet kioltása között van? Nem, sohasem 
fog erre a nép jogérzete igenlőleg válaszolni. Mesterkéltségek 
nem mennek át a köztudatba soha. A judicatura és az általá
nosan élő jogérzet között tátongó ür támad. Ezt az űrt akar
ták kitölteni Haus, Rossi, Chauveau, Hélie, Glaser, ezt az űrt 
akarja áthidalni a tudós Carrara, ezt az űrt töltötték be a 
fősegély gondolatát el nem ejtő törvényhozások és javaslatok,
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ezt az űrt tölti ki a német és a magyar judicatura, midőn a 
társ-tettesség fogalmát kiterjeszti. így fogom én is föl a főse
géd gondolatában rejlő büntetőjogi erőt, melyet ápolni és fej
leszteni kell, nem pedig elfojtani ; de részemről nem tartom 
czélszerűnek a divatos formulázást, melybe ez öltöztetve van. 
Részemről a Feuerbach-tól ránk maradt és széles elterjedés
nek örvendő fogalmi meghatározást, mely szerint fősegéd az. 
kinek tevékenysége nélkül a bűntettet el nem lehetett volna 
követni, kielégítőnek nem tartom. Helyette a Carrara által 
kijelölt irányt tartom czélra vezetőnek, és mivel előttem foly
ton a társ-tettesség és a pbysikai segély között gyakran elmo
sódó határvonal lebeg, és mivel az objectiv elmélet által fogal
milag helyesen vont határvonalat, a bűnösség és büntetés között 
föltétien és kizárólagos határvonalnak el nem ismerhetem : szük
ségesnek tartom, hogy a tettesnek a bevégzö tettekben nyújtott 
segélyre nézve latitude-öt adjon a törvény arra, hogy a tettesre 
szabott büntetés alkalmazhatásáig mehessen. Alárendeltnek 
tekintem, hogy minek nevezzük ezen csoportot. Azt nevezhet
jük fősegédnek, nevezhetjük a » correus «-nak megfelelőleg bűn
társnak, hívhatjuk tán elkövetési segédnek, az elnevezés közö
nyös. Fő a lényeg. Ha magunkénak valljuk az objectiv elmélet 
fogalmi felosztását, úgy, mivel ezen fogalmi felosztás nem 
kizárólagos és föltétien elhatárolása egyúttal a bűnösségi 
mennyiségnek, a tevékenységhez tapadt társadalmi kárnak, 
az erkölcsi és jogi súlynak : ennélfogva ne tegyük ki alapjában 
helyes, és eddig utói nem ért fogalmi felosztási rendszerünket 
merev és nem igazolható következetességi tetszelgésből a 
mellőztetés veszélyének, hanem a bűnösségi súly elhatárolásá
ban részben mutatkozó gyenge oldalt erősítsük meg azzal, 
hogy a társtettesség fogalmi körén innen is lehetővé teszszük 
a bírónak a tettesre szabott teljes büntetés alkalmazkatását.

És ezt veszély nélkül tehetjük, ha a bevégző tettekben 
nyújtott segélyt jelöljük ki azon közbenső csoportnak, melynél 
a biró a tettesre szabott büntetés alkalmazhatásáig mehet.

III . Szokásos megkülönböztetés a közvetlen és közvetett 
segély. Amaz alatt értik azon segélyt, mely a tettes közvetlen 
támogatásában vagy értelmi megerősítésében nyilvánúl ; emez, 
t. i. a közvetett segély alatt pedig értik azt, mely a felbujtó és 
a segédet támogató közreműködésben jelentkezik. Nézetünk 
szerint teljesen közönyös a segély fogalmára nézve, ha valaki 
más közvetítése mellett nyújt segítséget. A. tudva eszközö
ket ad át B.-nek, hogy ez C. számára azokat a bűntett elköve
tése végett adja át. Nem anomalia tehát az, ha a segély segé
lyéről beszélünk. Berner »Theilnabme« czimű művében más
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nézeten volt*). Ö képtelenségnek tartja a segélyt segélyre. 
Pedig távol áll ez a képtelenségtől. Mit tesz tényleg a segéd 
segédje ? 0  is közvetve, körülbelül a successiv fölbujtáshoz 
hasonlóan, a tettesnek segít az által, hogy az ügynek egy basz- 
n a vehető segédet nyer meg. így fölfogva a kérdést, bizonyára 
nem képtelenség a segély segélyéről szólni. De nem képtelen
ség a segélyre való felbujtás sem. A fölbujtó itt mint értelmi 
segéd szerepel, a mennyiben a tettes ügyét kívánja előmozdí
tani egy alkalmas segéd megszerzése áltál. Valóban közönyös, 
hogy valaki a lopáshoz a létrát maga szerzi-e meg, vagy mást 
bujt föl a lopás czéljából használandó létra megszerzésére. A 
fődolog az, hogy működött-e közre a bűntett létrehozására ? 
Ha pedig ebben áll a dolog lényege, úgy bizonyára az, a ki a 
létra megszerzését másnak fölbujtása által érte el, ép oly hatá
lyos közreműködője volt a tettnek, mint az, a ki a létrát meg
szerezte. De még a felhajtáshoz is lehet segélylyel járulni, 
természetesen ennek mindig vonatkozásban kell állani, a tettes
sel. Geyer azt mondja, hogy a segélynek ezen neme mindig 
értelmi, még akkor is, ha physikai segély alakjában fordul 
elő, p. valaki helyiséget rendez be a felbujtó számára, hogy ott 
a felhajtást eszközölhesse. I tt  tényleg még felbujtás nem forog 
fönn, csak valaki segítséget nyújt arra, hogy a felbujtás eszkö
zölhető legyen. A segély tehát a felbujtást támogatja s ha a 
felhajtásnak eredménye van : úgy a segéd természetesen, vonat
kozással a tettes által elkövetett vagy megkisérlett cselekményre, 
mint értelmi segéd büntethető.

A porosz gyakorlatban — a mint Oppenliof Commentar- 
jábau Írja — a segélyre való fölbujtás büntethetőségét elismer
ték, de nem ismerték el a segélynek segélyét. Tagadhatatlan, 
hogy a porosz törvény 34. §-ának 2. pontja ily magyarázatot

9 Ezen mindenesetre sajátszerű indokolás igy hangzik : »Der 
durch den intellectuellen G-ehülfen Unterstützte muss aber auch selbst 
die Absicht wirklicher Urheberschaft haben ; er darf nie selbst blosser 
Gehülfe eines Dritten sein w'ollen, d. h. es giebt keine Beihülfe zu Bei
hülfe, so wenig es einen Versuch des Versuches gibt........ Anstiftung zur
Beihülfe ist Uebertragung der Gehülfenahsicht in einen Anderen, so 
dass dieser Andere eine volle doppelte 'Villenspotenz in sich birgt, die 
er also in ihrer Totalität weiter übertragen kann. Blosse Beihülfe zur 
Beihülfe, d. h. Beihülfe nicht in der Absicht zur Beihülfe anzustiften, ist 
ein Unding, weil der progressus in infinitum, der durch die Aufstellung 
des Begriffes der Beihülfe zur Beihülfe begründet würde, nicht eine volle 
Gehülfenahsicht ungeschmälert in den Willen des Anderen verpflanzt, 
sondern decrescendo in ein Minimum ausläuft, in ein Minimum sowohl 
der Intensität, als der Beziehung des Willens auf das zu strafende Ver
brechen seihst. Ein derartiger unendlicher Verlauf muss allerdings, 
wenn man nicht seiner schlechten Consequenz verfallen und bis ins 
Aeusserste nachgehen will, immer schon am Anfänge abgeschnitten wer
den. Es giebt gar keine Grenze.«

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 29
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megenged. És Bemer. Oppenhof, Temme ezen felfogást támo
gatták is. A német birodalmi büntető törvénykönyv 49. §-át, 
mivel abban csak a tettesnek nyújtott segélyről van szó (wer 
dem Thäter zur Begebung . . . etc.), akkép kívánták többen, 
mint p. Herzog is a porosz traditióhoz,hiven magyarázni, hogy 
a segélynek segélye nem büntethető. Ámde ezen magyarázat 
nem talált közelfogadásra, sőt ellenkezőleg a többség úgy ma
gyarázza. hogy a segély közvetettsége nem foszthatja meg a 
tevékenységet bűnösségi erejétől és a büntetőtörvény 49. §-a 
a tettesnek nyújtott segélyről szól ugyan, de éppen nem zárja 
ki azt, hogy azon segély közvetett is lehet.

így magyarázzák ezt Schwarze és Geyer is. És helyesen. 
A közvetettség nem foszthatja meg a segélyt hatályától, és ha 
kétségbe nem vonható az, hogy közvetve a segély kellő erély- 
lyel hatást gyakorol : akkor észszerűen nem lehet attól a részes
ség általános beszámítási törvényei szerint a büntethetőséget 
sem megtagadni.

A mi törvényünk előkészítése alkalmából, valószínűleg a 
németországi commentatorok eltérő felfogása miatt, szükséges
nek tartották a segélyre való felhívást külön megemlíteni
(69. §............>>vagy annak előmozdítására vagy könnyítésére
mást reá b ir ......... «), és így nálunk a segélyre való felhujtás-
nak mint segélynek büntethetőségéhez szó sem férhet, de egy
úttal a segély segélyének büntethetősége is ezzel el van ismerve.

Valóban a logika szabályaiba és az igazság elveibe ütköz
nék, ha a segély segélyét, vagy felhajtást a segélyre a »közve
tettség« érvével akarnék a büntethetőség területéről leszorítani. 
A hatályosságot nem szünteti meg a közvetettség, következő
leg nem szüntetheti meg a büntethetőséget is.

IV. Az elméleti írók majd mindegyike megkülönbözteti 
a positiv és negativ segélyt.

A »concursas positivus« és »negativus« fogalma külön
böző értelmezésben részesül az egyes elméleti íróknál, és mivel 
a kérdés összefüggésben áll a bűntett meg nem akadályozásá
nak vagy föl nem jelentésének kérdésével : ennélfogva az az 
iskolai felosztás jelentőségén fölülemelkedett.

A positiv segélyről uincs mit mondani. A tett által nyúj
tott segély tölti be annak körét. A negativ segély köi’e éppen 
azért, mert a bűntett meg nem akadályozása vagy föl nem 
jelentése szeli azt, már tüzetesebb tárgyalást igényel.

A negatív segély alatt a szándékos mulasztás által nyúj
tott segélyt kell értenünk. Nem fordulhat ilyen segély elő soha
sem, ha a mulasztás okozati összefüggésben nem áll a bűntettel 
akképen, hogy ezen mulasztás által a bűntett előmozdítva, 
könnyítve, támogatva lett. Ezen mulasztási segélynek rendsze-
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riuti föltétele, liogy a mulasztás bizonyos kötelező természetű 
viszonyok megsértéséből álljon. Nem mindenkinek mulasztása 
p. a tettnek meg nem akadályozása vagy föl nem jelentése 
képez olyan mulasztásba mi a segély fogalmát alkothatja, hanem 
inkább a hivatali, szolgálati, vagy szerződési viszony megsér
tését tételezi föl a segély ezen neme. Föltételezi továbbá azt, 
hogy azoktól, a kik a mulasztást elkövetik, inkább azt lehetett 
várni, hogy bizonyos tevékenységet fognak kifejteni, melylyel 
a bűntett elé akadályokat gördítenek. Passiv magatartásukkal 
tehát, melyet már a tettesek előre ismertek, inkább az akadá
lyokat hárították el, és magok tevékeny részt vettek mulasztá
sukkal a tett előmozdításában, könnyítésében, p. a csősz meg
ígérte, hogy vasárnap délután nem lesz a mezőn, és a tolvajok 
ezen távollétet fölhasználva, lopnak, vagy a cseléd megígéri, 
hogy az ajtót nyitva hagyja, melyen a rablók bejöhetnek, vagy 
a rendőr megígéri, hogy nem lesz állomási helyén, mikor a 
kitűzött helyen a real-injuriát el akarják követni. Valóban, ha 
ezen eseteket tekintjük, nem tagadhatjuk, hogy mindezen mu
lasztások bizonyos positiv colorit-tal bírnak, a mennyiben a 
tettesnek ígért vagy máskép tudomására jutott mulasztás az 
elkövetésre bátorítólag, előmozdítólag h a tx).

Nagy tévedés volna azonban a bűntett meg nem akadá
lyozását mint részességet (segélyt) fölfogni. Nincs okozati 
összefüggésben az a bűntettel, arra előmozdítókig nem hat, 
következőleg segélyről, részességről szó sem lehet. És igen ter
mészetes, hogy az elkövetendő bűntett föl nem jelentése sem 
azon tény, a mi a részesség, a segély mozzanatát képezné. Más
kép áll a dolog, ha a bűntett meg nem akadályozása vagy föl 
nem jelentése előre igértetett. Ilyenkor ez valóban segélyt 
képez2). Bátorítólag, erősítőleg hat ezen ígéret a tettesre,

’) Schütze nyilatkozik ily szellemben : ........ verkenne ich in
keiner Weise, dass die eigentliche negative Hülfe stets auch eine positive 
Beimischung trägt, nämlich darin, dass sie dem Thäter zugesagt oder 
sonst wie zum Bewusstsein gebracht wird, somit auf dessen Entschluss 
und Ausführung stärkend, fördernd einwirkt.« (Nothwendige Theil- 
nahme etc. (306. lap.)

2) Köstlin (System-jének 95. §-ában) azt állítja, hogy mulasztás 
által is lehet segélyt elkövetni úgy, hogy a) ha valaki idegen elköve
tendő bűntettet, a mennyiben veszély nélkül lehetett volna tenni, szán
dékosan meg nem akadályoz, és úgy, hogy b) ha az idegen bűntett föl 
nem jelentését az elkövetés esetére előre megígéri. Erre nézve Buri a 
következő megjegyzéseket teszi (Zur Lehre von der Theilnahme an dem 
Verbrechen 75. lap) : Wenn es jedesmal erforderlich ist, dass sich die 
physische oder intellectuelle Thätigkeit derjenigen Person, welche für 
den zur Existenz gekommenen Erfolg einstehen soll, in diesem Erfolg 
objectivirt haben muss, so ist es klar, dass man sich durch blosse Unthä- 
tigkeit des Körpers oder des Geistes eines strafrechtlichen Erfolgs nicht 
schuldig machen kann, insofern nicht ein besonderer Verpflichtungsgrund

29
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okozati összefüggésben van az az eredménynyel. Egészen posi
tiv tartalmú segélylyé lehet ez, sőt a bűntett meg nem akadá
lyozásának vagy föl nem jelentésének megigérése, biztosítása 
még alkalmas fölbujtási módot is képezhet. De önmagában a 
bűntett meg uem akadályozása vagy föl nem jelentése általá
ban még csak nem is büntethető. Annyi bizonyos, hogy okozati 
összefüggésben nem állanak az elkövetett bűntettel. Semmi 
része annak, ki azt meg nem akadályozta vagy föl uem jelen
tette, a bűntettben. A büntetőjogra nézve — mondja Geyer 
csak mint nudae cogitationes jelentkeznek és legfölebb rendőri 
szempontból büntethetők, de még a rendőri büntetés ellen is 
aggályok mutatkoznak. Vájjon a meg uem akadályozást vagy 
föl nem jelentést akkor is kellene-e büntetni, ha a meg nem 
akadályozott szándék sohasem valósul meg. a mint ezt a rend
őri álláspont kétségen kivűl követelné ? Vagy, ha csak azon 
föltételtől függ a büntethetőség, hogy a bűntett el is követe
tett : akkor valóban nem lehet erre nézve alapos indokot 
találni, hisz a meg nem akadályozás nem képez közreműködést 
a bűntettre.

Fölhozza még Geyer azt is, hogy jogtévedés (»error juris 
nocet«) itt kettős mérvben fordáikat elő. 1. Valaki a bűntett 
meg nem akadályozását vagy föl nem jelentését büntetlennek 
és megengedettnek tarthatja, továbbá 2. azon büntetendő cse
lekményt i s , melyet meg nem akadályozott jogi tévedésből 
szintén büntetlennek vélheti. Már most, ha a bűntett meg nem 
akadályozása vagy föl nem jelentése bűntettetik, könnyen meg
történhetik, hogy még csak nem is a »nuda cogitatio«-t, hanem 
ennek » fi ctió «-j át büntetnék.

Teljesen csatlakozom ezen felfogáshoz, és csakis kivéte
lesen engedheti meg magának a törvényhozás azon jogot, hogy 
ezen elméleti szabály alól fontos, az állam alapjait érintő érde
kek oltalma czéljából kivételeket tegyen. De ha tesz is ily 
kivételeket, akkor is csak rendőri szempont az, a mivel az 
indokolható. Büntetőjogi okokkal az nem támogatható.

A törvényhozások azonban az elméleti szabályt nem 
követik.

vorliegt, welcher zur Thätigkeit auffordert. Ist dieses der Fall, so wird 
man durch das dolose Unterlassen der Thätigkeit freilich Urheber oder 
Geliiilfe des eingetretenen Erfolges, je nachdem die Thätigkeit aus 
eignem unmittelbaren Interesse an demselben unterblieben ist, oder nicht, 
lind eine culpose Unterlassung der Thätigkeit macht der culposen Urhe
berschaft schuldig. Liegt jedoch ein solcher besonderer Verpflichtungs
grund nicht vor, so ist nicht einzusehen, wie man durch blosse Nicht Ver
hinderung eines Verbrechens, sollte man auch an der Begehung dessel
ben das grösste Interesse haben, sich des Verbrechens theilhaftig machen 
könne etc. etc.
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Mind a canoni jogban (c. 7., 8., 11. Causs. 23. qu. 3.), 
mind a régebbi német jogban (Kaiserrecbt II. 19.) általános 
szabályul volt felállítva a bűntett meg nem akadályozásának 
vagy föl nem jelentésének büntethetősége 1). A római jogban 2) 
gyakran fordul elő a conscius szó, de ez nem jelentett mindig 
segédet. A L. 6. D. 48., 9. intézkedésében — mint Langenbeck 
említi — a conscientia szó csakugyan az lehetett, a mit a 
negativ segély neve alatt ismerünk, midőn azt mondja, hogy 
büntetendők azok, kik tudomással birnak az elkövetendő atya
gyilkosságról, és arról jelentést nem tesznek, továbbá ugyan
azon jelentősége van a »conscientia« szónak a L. 5. §. 6. C. 
9. 8. intézkedésében, a hol a felségsértésről való tudomás föl 
nem jelentés esetében büntetendő.

A rómaiaknál általában nem volt kötelesség a bűntett 
megakadályozása, vagy följelentése, de, hogy egy nemét látták 
abban a részességnek, azt a »conscius« büntethetősége igazolja, 
és igazolják még a L. 10. §. 2. D. 42. 8. L. 6. D. 48. 9., de 
főképen a L. 1. §. 2. D. 47. 11.

A z olasz p rac tikusok  is, m in t : F a rin a c iu s , G and inus, 
C la ru s  a szándékos m eg nem  akadályozást, m in t a  szövetség 
vagy segély egy fa já t (species) kü lönbözte tték  meg a  pusz ta  
»neg ligen tia  in non obviando« vagy »revelando«-tói. E zen  fel
fogással ta lá lk o zu n k  a  későbbi tö rvényekben is, úgy, hogy e 
században  a ném et p a rtic u la ris  tö rvényhozásokban  is jav áb an  
u ra lk o d o tt ezen rendszer.

Voltak büntetőtörvények, a melyek a bűntett meg nem 
akadályozását vagy föl nem jelentését egész általánosságban 
sújtották büntetéssel. Ilyen volt például a würtembergi bűn- 
tetőtörvénykönyv (93. §., melyet később az 1849-diki augusz
tus 13-diki törvény 16. §-a szűntetett meg), de e mellett még 
különös büntetési intézkedéseket is tartalmazott a nevezett 
büntetőtörvénykönyv (143. §. — módosítva az 1849. aug. 13-ki 
törvény 21. §-a által — 213, 215, 216. §§-ok). Hasonlóan intéz
kedtek még az altenburgi (39. §.), a thüringiai (39. §.), és a 
szász büntetőtörvénykönyv (70. §.).

Voltak ismét büntetőtörvények, a melyek csak bizonyos 
súlyos bűutettek tekintetében sújtották a följelentés elmulasz
tását. Ilyen volt a braunschweigi büntetőtörvény könyv (48. §.), 
a hesseni büntetőtörvénykönyv (134. 138. §§. — az utóbbi 
megköveteli a családapától, hogy a felesége és gyermekei által

') Erre nézve általános áttekintést nyújt G-eib többször id. művé
nek II. kötetében 388. lap, és Hälschner System II. kötet 565. lap, vala
mint Geyer többször id. értekezése Holtzendorf Handbuchjában II. kötet 
391. lap, mely a német törvényhozások szabatos ismertetését nyújtja.

2) Langenbeck többször id. műve 196. és következő lapokon.
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elkövetni akart bűntetteket megakadályozza — a 88. §. máso
dik bekezdése a hivatalnokot, kinek kötelessége a bűntettet 
megakadályozni, mint segédet bünteti, ha a megakadályozást 
szándékosan mulasztotta el), továbbá a badeni (146. §.), a 
porosz (39. 112. §§.), az osztrák (212. §.), az oldenburgi (35. 
107. §§.), a bajor (62. §.), a lübecki (37. §.) büntetőtörvény- 
könyvek, és végre a német birodalmi bűntetötörvénykönyv 
(139. §.).

Volt azonban olyan büntetőtörvény is, a mely hasonló 
bűntető intézkedést nem tartalmazott, és ez a hamburgi bűntető- 
törvénykönyv volt. A német birodalmi bűntetőtörvénykönyvnél a 
commentatorok megróják azt, hogy még a rokonok sincsenek 
kivéve a följelentési kötelezettség alól, holott a würtembergi 
(94. 143. 213. §§.). a braunschweigi (49. §.), a hesseni (134. §. 
4-dik bekezdés), a badeni (147. §.), altenburgi (41. §.), a thü- 
ringi (40. §.), az osztrák (212. §.), a szász (72. §.), a bajor (62. §.), 
a lübecki (37. §.) és az oldenburgi (107. §.l büntetőtörvények a 
hozzátartozókat itt is éppen úgy, mint a bűnpártolásnál, kive
szik a följelentési kötelezettség alól.

A franczia code pénal is bűntette a bűntett meg nem 
akadályozását (103. 136. §§-ok), de ezeket az 1832. ápril 
28-diki törvény megszüntette. A régi franczia jogászok álta
lában a canoni jog felfogásához ragaszkodtak.

A mi 1843-diki javaslatunk (71. 72. §§.) szintén bünte
tendőnek mondta ki általában a feljelentés elmulasztását, de 
a 72. §. esetében »büntetlenek maradnak azok, kik a bűnre 
készülővel házassági, gyermeki vagy szülői viszonybau állanak, 
valamint szintén a sógorok, rokonok másod iziglen, s a bűnös
nek gyámja és gyámoltjai.«

Büntetőtörvényünk az 1843-diki javaslat rendszerével 
szakított, a mennyiben e tárgyban átalánosan nem intézkedett, 
de a 135. §-ban azt, aki a felségsértés czélzott elkövetéséről fel
jelentést nem tesz, három évig terjedhető államfogházzal bünteti, 
kivéve, ha a czélbavett bűntett abbanhagyatott. A tettes vagy 
részes hozzátartozóit nem bünteti a magyar büntetőtörvény.

Régebbi hazai gyakorlatunk a bűntett meg nem akadá
lyozását, ha az szándékosan mulasztatott el, és az minden 
veszély nélkül létesíthető lett volna : büntetés alá vette.

Kittonich »Directio Methodica«-jábau (cap. 9. quaest. 
27. §. 8.) az (akadályozás elmulasztását büntetendőnek állítja:
»Nota hic, quadruplicem esse consensum............... et primo
quidem quod consensum negligentiae, quando nimirum quis 
delictum impedire potest et non facit: quo casu minus peccat 
negligens quam faciens.«

Hasonlóan az akadályozás elmulasztásának büntethető-
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ségét vitatja Bodó Mátyás is, kinek »Jurisprudentia crimina- 
lis«-ában (8. lap. XV. §.) olvassuk a következőket: »Juxta 
Kitkon. verő Quaest. 27. cap. 9. Consensus dicitur quadruplex 
1-mo Negligentia 2-do Consilii 3-tio Cooperationis 4-to Aucto
ritatis. 1-mo quidem, quoad Consensum Negligentiae : quando 
quis delictum impedire potest et non facit ; quo casu minus 
peccat négligeas, quam faciens.« Ugyanezen nézetben van 
Huszty is (Jurisprudentia practica lib. 3. tit. 4. §. 15.)

Ellenkező véleményben van Vuchetich, ki az »Institu
tiones iuris Criminalis hungarici« czimft művének 35. §-ában, 
melyet egész terjedelmében közlök, (De non impedito Crimine 
alieno et de omissa denunciatione) így szól: »An et illi par
ticipes Criminis alieni fiant, qui non impediunt Crimen alienum 
dum impedire potuissent aut non indicant perpetratum, aut 
perpetrandum ? est usitatum quaerere. Qui non impediunt 
Crimen alienum, dum impedire potuissent, hoc solo nomine 
criminis, participes non fiunt, agunt quidem contra officia 
humanitatis, sed non agunt contra officia iustitiae, quia iure 
perfecto nemo tenetur delictis alienis obviare alterumve defen
dere. Ac propterea leges nec poenis subiiciunt eum, qui non 
impedit Crimen alienum, quod scientis non intersit ne alteri 
a tertio noceatur, imo saepe prudenter, et caute egisse credi
tur, qui salutis propriae memor mavult abstinere, quam se 
miscere rei ad se non pertinenti. Accidunt tamen casus, in 
quibus obligatio oritur delicta aliorum impedire v. q. delicta, 
quae totam Societatem Civilem respiciunt ; cum enim officium 
sit Civium quaevis imminentia Civitati pericula avertere, obli
gatio quoque erit Civium, delicta, quae Civitatem qua perso
nam moralem feriunt impedire. Sed sunt et personae quibus- 
cum arctissimo naturae vinculo copulati sumus, et tales, 
quarum conservationi studere peculiari officio adstringimur, 
ab his itaque personis imminentia mala depellere officium 
exigit. Hac de causa liberi parentibus, servi dominis, maritus 
uxori, magistratus subjectis si in angustias redigantur, subve
nire tenentur. Quae de non impedito Crimine alieno dicta 
sunt, ea quoque omissa Criminis alieni praeteriti, vel perpet
rati indicatione dicenda sunt ; si tamen leges necessitatem 
indicandi praescribant, uti ius nostrum a) in Criminibus per
duellionis, et blasphemiae, aut si quis ob speciale officium 
publicum delicta indicare tenetur, vel si obligationem pacto 
sit stipulatus, tunc ob intermissam Criminis indicationem, in 
reatum et poenam ob legis necessitatem incurrit.«

Vuchetich tehát csak az összes államot és a közelebbi 
természeti viszonyban levő személyeket érdeklő bűntettekre, 
vagy az arra kötelezett személyekre szorítja a büntethetőséget.
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Szlemenics pedig (Fenyítő törvény 27. 105. §§.) »mivel a 
bűntett-gátlást általánosan kötelességgé tevő feúyítő törvényünk 
nincsen« csak is a törvény különös rendelete szerint bejelen
tendő bűntettekre, vagy az arra hivataluknál fogva köteles 
egyénekre alkalmazkatónak állítja.

így nyilatkoztak a bűntett meg nem akadályozásáról 
a régebbi hazai büntetőjogi írók.

A már elkövetett bűntett feljelentésére nézve Bodó azt 
tanította, hogy mindenki jogosított a feljelentésre, mindazon
által kötelezettség erre nézve csak a törvényes esetekben van. 
(Jurispr. criminalis 18. lap.) Huszty »jurisprudentia practi- 
ca«-jában (I. 3. 3. §. 6.) inkább az elkövetés előtti helyzetre 
vonatkozólag fogván fel e kérdést, a följelentés kötelezettségét 
vitatja: »quando ex omissione accusationis reipublicae vel 
homini privato damnum immineret irreparabile.« Szlemenics 
szerint minden honpolgár, természeti kötelességénél fogva, a 
neki tudtára esett bűntetteket szerzőikkel együtt bejelenteni 
tartozik, de annak elmulasztását törvényeink szerint csupán 
a felségsértés és istenkáromlásra nézve tartja megfenyít- 
hetőnek.

Hazánk törvényei a feljelentést kifejezetten csak a felség- 
árulás (pártütés) vagy felségsértés és az istenkáromlás bűntet
teire nézve rendelik.

Szt. István királyunk II. könyvének 51. fejezetében (De 
conspiratione contra Regem et Reginam) olvassuk: »Si quis 
in Regem aut Regnum conspiraverit: refugium nullum habeat 
ad Ecclesiam.

1. §. Si quis contra Regis salutem, aut dignitatem, quo
libet modo aliquid conspiraverit, aut conspirare aliquid tenta- 
verit. seu tentanti scienter consenserit: anathematisetur, et 
omnium fidelium communione privetur.

2. §. Vel, si quis hujusmodi aliquem noverit, et probare 
volens non indicaverit: praedictae subjaceat damnationi.«

Szóról szóra ugyanezt rendeli Kálmán kivály (IL könyv 
6. fejezet.)

Továbbá I. Ferdinánd király 1563-diki törvényeinek 
42-dik » articulus «-ában (Blasphemorum et maledicorum poena) 
a következőket olvassuk : »Et quoniam his proximis annis 
exortae sunt horrendae in Deum et Sacrosancta ejus Sacra
menta blasphemiae, quibus plerique maledicendo uti consue
verunt :

1. §. Certumque est, vel his solum, justam in hos Dei 
iram provocari.

2. §. Statutum est ; ut tales qui scilicet in Creatorem 
Deum, in Baptismum et animam ac aliis similibus modis male-
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dixerint ab audientibus blasphemiam, coram suis Judicibus 
accusentur ; et habita probatione, prima vice publice cae
dantur.

3. §. Si vero blasphemiam, altera, et tertia vice repetie
rin t; altera quidem baculis pulsentur: tertia vero, non minus, 
quam homicidae ipsi, vel alii malifactores, puniantur.

4. §. Audientes vero blasphemari et non accusantes puni
antur exactione trium marcarum.«

Az új magyar büntetőtörvény előtti hazai gyakorlatunk 
szerint mind a bűntett meg nem akadályozása, mind a bűntett 
föl nem jelentése büntetéssel sujtatott.1)

A büntetőtörvény azonban már elejét veszi annak, hogy 
a bűntett meg nem akadályozása vagy föl nem jelentése álta
lában büntetés alá vehető legyen. Ez ellen határozottan állást 
foglal a bűutetőtörvényjavaslat indokolása2) is, de maga a

P Bizonyságul szolgálhat erre nézve a kir. ítélő tábla 1861. clecz. 
20. 828. sz. ítélete, melynél fogva Hatvani László és többek rablási bűn
ügyében : Buzder Lajos Antalnak bűnül felrovatott, hogy a rablás előtt 
az elítéltekkel közel a tett helyén együtt lévén »sem azt megakadályozni 
nem igyekezett, sem utóbb azt fel nem fedezte.« (Törvényszéki csarnok 
1862. 24. sz.) és 1863. szept. 9-én a hétszemélyes tábla Kúria G-yörgy és 
többek apagyilkossági és más bűnügyeikben Kozmetz Jánost és Vaták 
Mihályt, mivel az előttük tudva levő merényletet annak kijelentése által 
meg nem akadályoztatták, bűnösöknek és az elsőre nézve azon körül
ményt, hogy az által saját atyját mint bűntárst veszélybe döntötte volna, 
csak enyhítési oknak találta.

Továbbá a kir. tábla ítélete 1862. decz. 4. 1140. 6. sz. Zvibák 
Mihály és Rosenbaum Sándor tolvajsági bűnperében, melyben előrebo- 
csáttatván : hogy Rosenbaum Sándor azon okból, mivel ő az áruba 
bocsátott ezüstneműekből mit sem vásárolt, de reájok nem is alkudozott, 
csak annyiban volna bűnösnek tekintendő, bár az elsőrendű vádlott és 
a tolvaj közti alkukötéskor, a dolog gyanús mibenlétéről bővebb tudo- 

• mást szerzett, mégis azt az illetékes hatóságnál fel nem jelenté : fenueve- 
zett csakugyan a feljelentés elmulasztásánál fogva vétkesnek találtatik 
s figyelemmel eddigi jó viseletére, nyolcz napi fogságra ítéltetik (Tör. 
csarnok 1866. 16. sz.) ; 1862. decz. 3-án 2397. sz. alatt pedig Türkuy 
András és többek tolvajsági bűnügyében Berkes János azon elmulasz
tásáért, hogy a tudomására esett bűntényt fel nem jelentette, hat havi 
börtönbüntetésre marasztaltatott (Törv csarnok 1863. 8. sz., ezen példá
kat fölhozza Pauler is bűn tetőjogtanában I. kötet 148. és 149. §§-okhoz 
jegyzet.)

2) Mi tehát alapja — mondja az indokolás — és mi a criteriuma 
a mulasztás általi segélyezésnek 'i Az egyetértés a tettesekkel, ha ehhez 
semmi egyéb sem járult, tehát csupán annak tudása, hogy valamely 
bűntett elkövetése czéloztatik : nem büntetendő. Ez erkölcsi szempontból 
beszámítás alá jő, de büntetőjogi szempontból csak kivételes, és így a 
törvényben különösen meghatározott esetekben érdemel figyelmet ; mert 
a bűntett megakadályozása, vagy a feljelentés csak kivételes esetekben 
tétetik a magánember kötelességévé ; ha tehát ez nem akadályozza meg 
a bűntettet, habár tudja, hogy az el fog követtetni, sőt habár bensőleg 
helyben is hagyja és örül a bekövetkező tettnek : ez önmagában még
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törvény sem nyújt legkevesebb támpontot sem arra, hogy az 
ily felfogás másutt, mint a bol ezt a törvény rendeli, érvénye
sülhessen.

Az említetteken kivűl még számos felosztása vau a bűn
segély fogalmának. De azok valóban nemcsak gyakorlati, de 
elméleti jelentőséggel sem bírnak. Mind a scholasticismus 
maradványai lassankint eltűnnek az elméleti irók műveiből is. 
Még csak egy felosztási módot említek meg, melylyel sűrűén 
találkozunk. Ha Feuerbach, Klein, Wächter, Bauer, vagy 
Luden, Heffter, Hufnagel, vagy Köstlin, Langenheck stb. 
műveit veszszük kezünkbe, mindenütt ott találjuk a »socius 
generalis« és a »socius specialis«-féle felosztást. Az általános 
segéd fogalmát azonnal megértjük, ha a különös segéd fogal
mát határozzuk meg. Ha a segéd cselekménye ugyanazon 
ismérvekkel bir — mondja p. Feuerbach — melyek a bűnszerző 
által elkövetett bűntettet képezik: akkora »socius specialis« 
fogalma keletkezik , és ennek ellentétét képezi a »socius gene
ralis.« Más szóval ez azt jelenti, ha ugyanazon személyes 
viszonyok forognak fönn a segédnél, a melyek a tettesnél és a 
melyek a bűntett jellegére módosítókig folynak be (p. ha a 
cseléd cseléd-lopásra, hivatalnok hivatali bűntettre nyújt 
segélyt), akkor forog fönn a különös segély fogalma, ennek 
ellentétét képezi a közönséges, általános segély. A személyes 
körülmények kölcsönös befolyásának tárgyalásánál még erre 
visszatérek.

3. §. A kísérlet foijalma s a bünsegély.

Valamint a felbujtás tanában találkoztunk a felbujtási 
kísérlet fogalmával : úgy a bűnsegéd tanában is tekintélyes * 
irói csoport az, mely a segéd kísérletének tanát vitatja. Oly 
nevek, mint Mittermayer (N. Archiv. 1 .179. lap), Bauer (Lehr
buch 78. §. és Abhandlungen etc. I. 342. 459. lap), Hepp 
(N. Archiv. 1836. 41. lap). Köstlin (Neue Revision 504. lap), 
Berner (Theilnahme 220. lap), Häberlin (Grunds. I. 71. lap), 
Krug (Ijehre vom Versuch 39. lap), Hälschner (System T. 
329. lap), Buri (Theilnahme 64. és Gerichtssaal 1870. 38. lap),

törvénysértés nem lévén, a mulasztás ezen esetben részességet, negativ 
segítést nem állapít meg. Egy másik mozzanatnak kell tehát hozzájá
rulnia, hogy a mulasztás brtnsegélyt állapítson meg. E mozzanat abban 
találtatik, hogy bizonyos viszony folytán joggal lehet számítani azon 
tevékenységre, a meljuiek szándékos, bűnös czélu mulasztása mozdította 
elő a bűntett elkövetését. A viszony a részességnél rendszerint hivatali 
vagy szolgálati vagy szerződési viszonyra vezethető vissza, stb.« (Löw 
anyaggyüjtemény I. 476. 477. lap).
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Schlitze (Nothwendige Theilnahme 287. lap )*) kisebb nagyobb 
eltéréssel a bűnsegély kísérlete mellett sorakoznak. Ezen irói 
csoport általában két fő osztályra osztható. Az egyik osztály, 
daczára, hogy a tettes a bűntett elkövetését még meg sem 
kísérelte, mégis a segédi tevékenységben, sőt ha csak a segély 
megkiséreltetett, már abban is büntetendő cselekményt lát. 
Ezen osztályt képviselik Bauer, Köstlin (a Neue Revisionbau) 
és Buri. A legtöbb azonban ragaszkodik azon tételhez, hogy 
tettesség nélkül nincs segély, és segély kísérletéről csak az 
esetben szólnak, ba a tettes legalább is kísérletet követett el. 
Mindegyik osztályból ismerkedjünk meg az érveléssel és felfo
gással közelebbről.

Buri (id. mű 64. lap) okoskodását kimerítőbben közlöm, 
mert Hälschner és Köstlinnel vitatkozva, ezek tanát is meg
ismerteti.

A segély be vau fejezve, a mint a segéd tevékenysége a 
szándékolt bűnös eredményben tárgyiasul, ellenben meg vau 
kezdve, a mint a segéd a bűntett elkövetésének támogatására 
irányzott határozott szándékát külső cselekvésben nyilvání
totta ; e pillanattól kezdve a segély kísérlete nő a segéd azon 
tudatának arányában, melynek érzetében ő a bevégzés felé 
közelít, és bevégzett kísérlet forog akkor fönn, ba a segéd azon 
biztos tudatig emelkedett, bogy most már tevékenysége minden 
további hozzájárulás nélkül az eredményben tárgyiasulni fog. 
A segély kísérlete forog fönn akkor is, ba a segéd tevékeny
sége a bűnszerző tevékenységével egyesült, de a bevégzésig 
nem haladt, hanem inkább a bűnszerző és segéd egyesült tevé
kenysége a mindkettőjök által szándékolt bűntett kísérletét 
eredményezte.

H a — folytatja Buri — a bűnszerzőség és a segély 
közötti különbség alapjául a tárgyi-okozatosság (objective 
Causalität) elvét veszszük : akkor más eredményre jutunk, a 
mi igen alkalmas arra, hogy ezen elv helytelenségének bizony
ságául szolgáljon. A ki oly tevékenységet fejtett ki, mely a 
bekövetkezett eredménynek elégséges oka volt, az a bűnszerző, 
a lényegtelen tevékenység pedig a segély fogalmát alkotja : e sze
rint tehát a bűnszerzőség vagy kísérlete annak esnék terhére, a ki 
ilyen lényeges vagy nem lényeges cselekményt hajt végre a nél
kül, hogy a szándékolt eredmény létesült volna, vagy legalább is 
a végrehajtás megkezdése követtetett volna el. Ezzel azonban 
nem boldogulhatunk. Két személy, lopás elkövetése czéljából 
egy házba akar bemenni, melynek ajtaját nyitottnak vélik.

9 Az irodalom gondos áttekintését 1. Geyer többször id. érteke
zésében és Holtzendorf Rechtslexikonjának »Beihülfe« szavánál.
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A ház ajtajánál, mindenik megpróbálva a kilincset, meggyő
ződtek, hogy az ajtó zárva van, és ezen okból elállnak a lopás
tól. Mindkettőnek a lopás kísérlete esik terhére, és az itt kép
viselt elmélet (Buri subjectiv elmélete értendő) szerint a köz
vetlen vagy a közvetett érdek alapján könnyű eldönteni, melyi
ket terheli a kettő közül a bűnszerzőség és melyiket a segély 
kísérlete vagy talán mindkettő a bűnszerzőség vagy mindkettő 
a segély kísérletét követte el. De nem így van ez a tárgyias 
okozatosság elve szerint. Mindkét személynek tevékenysége 
objective egyenlő jelleggel bir, és így mindkettő vagy a bűn
szerzőség vagy a segély kísérletéért vonandó felelősségre. Azon 
körülmény, hogy a segítő tevékenység csak mint lényegtelen 
jelenkezbetik, azon nézet érvényesüléséhez vezetett, hogy a segéd 
nem büntethető előbb, míg a bűnszerző tevékenységét saját 
tevékenységével nem támogatta, teljesen mindegy egyébiránt, 
hogy a bűnszerzői tevékenység a bűntett bevégzéséig haladt 
vagy a kísérletnél megállapodott, úgy hogy segélyről bűnszer 
zőség nélkül vagy a segély kísérletéről szó sem lebet. E szerint 
a kérdéses esetben a segély vagy kísérletének fogalma, mint 
lehetetlen, elvettetnék és mindkét személy a bűnszerzőség 
kísérletében mondatnék ki bűnösnek, jóllehet az egyik vagy 
a másik, vagy talán mindkettő, ha ugyanis tévedésből kölcsö
nösen azt hitték, hogy a másik fogja a lényeges cselekményt 
elkövetni, nem volt hajlandó a lopáshoz szükséges ajtó-nyilás- 
uál további tevékenységet kifejteni. Ha pedig mindkét személy
nek az lett volna a szándéka, hogy a házba lépés után a 
bűntettet képező cselekményt együtt követik el, úgy azokat 
az objectiv álláspontból nem volna szabad a bűnszerzőség 
kísérletéért elítélni, a minek egyébiránt ellenkezője gyakran 
megtörténik. Ez a cogitationis poena nemo patitur elvébe 
ütköznék, mert ha mindketten a bűntettre nézve lényeges 
cselekményt akartak is elkövetni : mégis az általok teljesített 
tevékenység objective sem ily lényeges cselekményt sem az 
elkövetés kezdetét, következőleg kísérletét sem képezi, hanem 
a cselekmény lényegtelensége miatt csak segítő tevékenységet 
képez, a mennyiben tekintettel a bűnszerzőségre csak a puszta 
szándéknál maradt. De ezzel az objectiv causalitas tiszta elvé
től visszalépés történnék, és ez közeledést jelentene a subjectiv 
állásponthoz, mert ha egy cselekmény, mely objectiv jellege 
szerint csak segédi-cselekményt képez, mégis mint bűnszerzői 
volna beszámítandó, úgy ez nem a cselekmény objectiv jellege, 
hanem a cselekvő subjectiv véleménye miatt történnék. A 
tárgyi okozatosság elve szigorúan véve oda vezetne, hogy. ha 
csak egy személy lépett volna fel cselekvőleg büntetendő ered
mény létrehozása czéljából, a bűnszerzőség kísérletét a bűn-
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tett lényegét képező cselekmény megkezdése előtt. meg. nem 
kezdhetné.

Azon nézet is, mely minden részességben kölcsönös, tuda
tos, egy czélra való együttmunkálást keres, itt helytelennek 
bizonyul. Köstlin a 94. §-ban *) mondja, hogy a kísérlet fogalma 
a segélyre nem alkalmazható, mert már a cselekvés első kezde
tében, sőt a puszta ígéretben a segély fogalma és hatása telje
sen fönforog. Ezen nézet — mondja Buri — igazolható ott, a 
hol a segéd és bűnszerző közös czéltudatossággal járnak el. 
De sehogy sem illik azon esetre, midőn a bűnszerző a segédről 
nem tud semmit. A ki az utast üldöző rabló előzetes tudta 
nélkül elébe siet az utazónak, hogy föltartóztassa, de oly üté
seket mér ez fejére, hogy nem bírja raz utast föltartóztatni, az 
bizonyára nem a rablás bűntettét segítette, hanem csak segí
teni akarta ; valamint az, a ki az utazót rábeszéli, hogy ezen 
vagy azon utat vegye, a melyen, a mint ő véletlenül megtudta, 
rabló leselkedik reá, és az utas más utat választ, szintén csak 
segíteni akart.

Buri azután Hälschner felé fordul, a ki ugyan szintén 
azt állítja, hogy a segély kísérlete lehetséges, de más szem
pontból indul ki és más eredményre jut. Ha a segéd valóban 
segített, úgy a segély be van fejezve, ha pedig segítő szándék
kal tevékenységet fejtett ki, de a nélkül, hogy segített volna, 
a nélkül, hogy a concret esetben tevékenysége a bűnszerző által 
létesített eredménynyel okozati összefüggésben állana: akkor 
— mondja Hälschner — kísérlet forog fönn.

E szerint — jegyzi meg Buri — az is a segély kísérle
tében lenne bűnös, a ki segítő szándékkal az ablakhoz a létrát 
támasztotta és azzal eltávozott, a bünszerző pedig, mert ő a 
segélyről mit sem tudott, betörés utján jutott a házba. Annál 
föltünőbb, hogy miután szerinte a felbujtó kísérletért bünte
tendő, ha a felbujtott nem is követett el kísérletet, tovább 
mégis azt mondja Hälschner »mivel a segéd cselekménye min
dig csak a bűn szerző cselekményével való okozati összefüggés 
folytán jelenkezik bűntethetőnek : ennélfogva a segély acces
sorium, a segéd büntethetőségének nélkülözhetlen föltétele 
legalább is az, hogy a bűuszerzőt kísérlet terhelje, melylyel a 
segédnek önmagában büntetlen cselekménye összeköttetésbe 
hozható.« Ha tehát az ép most közölt esetben a bűn
szerző nem tört volna be a házba, úgy a segéd nem 
volna büntethető tevékenységéért. De miért kellene befolyással 
lenni azon körülménynek, hogy a bűnszerző maga is bünte
tendő cselekményt követ el, a segédre ; ennek akarata ez által

9 System -jében van  az idézett szakasz, m ert a »Neue R evision«ban 
m ás vélem ényen van.
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nem lesz sem jobb, sem rosszabb, és az általa nyilvánított 
tevékenység nem lesz mássá. Ha meggondoljuk, bogy a segéd 
a bűnös eredményt ép úgy akarja létesíteni, mint a bűnszerző, 
és hogy az e czélból kifejtett tevékenysége viszonylag egyenlő 
fontosságú a bűnszerzőével : akkor valában óvakodni kellene 
a segéd cselekményét önmagában büntetlennek tartani, és csak 
tekintettel a bűnszerző tevékenységére engedni meg annak 
büntethetőségét. Berner is azon nézetben van, ha a bűnszer
zőnek nem esik büntetendő cselekmény terhére : akkor a 
segély nem büntethető. Köstlin ellenben a 94. §-ban kijelenti, 
hogy nem szükséges a bűnszerzőnek büntethető kísérletig való 
előhaladása, elegendő a segítő tevékenység büntethetőségéhez, 
ha a bűnszerző a bűntettre el volt határozva. De ezen, Köstlin 
által éppen nem indokolt, nézet sem fogadható el, mert a segéd 
azon hitben is hozzáfoghat a tevékenységhez, hogy a bűnszerző 
még csak most fogja magát a bűntettre elhatározni. Azon 
nézet, hogy bűnszerzőség (itt mindenütt tettességet kell érteni) 
nélkül nincs segély, gyakorlatilag teljesen tarthatatlan. Az, a 
ki a létrát azon hitben tartja, hogy a bűnszerző a házban 
lopást akar elkövetni, csak megkisérlett lopási segélyért bün
tethető, habár a bűnszerző nem lopást, hanem gyilkosságot 
akart elkövetni, és így a lopásnak nincs is tettese. Ha még 
mielőtt a bűnszerző megkezdte tevékenységét, a segéd tevé
kenységéből véletlenül a szándékolt eredmény kifejlődött : 
úgy ezen eredménynek szintén nincs bűnszerzője, de a 
segédet mégis meg kell büntetni, és pedig nem kísérletért, 
hanem bevégzett segélyért, mert az általa szándékolt ered
mény bekövetkezett és segítő tevékenysége annak alkatré
szévé vált.

S végre ha beszámíthatlau egyénnek, a nélkül, hogy 
ennek beszámíthatlansága a segéd előtt tudva lett volna, segélyt 
nyújtanak : úgy büntetőjogi bűnszerzőségről nem lehet szó. 
hanem a segéd tevékenysége, mint segítő tevékenység bünte
tendő. Köstlin azt állítja, hogy a segéd tevékenysége, a ki a 
bűnszerző beszámíthatlau állapotát nem ismerte, ezen jellegét 
megtartja, de ezzel azon állításával jő ellenmondásba: »min
den részességnek, hogy büntethető legyen, kölcsönös tudatos 
egy czélra törekvő együttmunkálásban kell lelni alapját« ; már 
pedig lehetetlen, hogy a beszámítható és beszámíthatlan ember 
között ily viszony álljon fenn. Hälschneritt is szemrehányással 
illeti Köslint, de az ő által választott út még aggodalomra 
méltóbb, mint Köstlinnek puszta ellenmondása. 0  azon véle
ményben van, hogy ha a segéd az általa támogatott tettes 
beszámíthatlan állapotáról tudomással nem bírt, úgy cselek
ménye nem mint segédi tevékenység, hanem mint önálló bűnte-
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tendö cselekmény veendő figyelembe. E szerint azon fordul 
meg. hogy a segéd minő szándékot tételezett föl a tettesnél, és 
ha annak megvalósítása érdekében közreműködött a nélkül, 
hogy tevékenysége a vélelem szerint szándékolt bűntettnek 
teljes téiiyálladékát képezné: úgy cselekménye minden tekin
tetben az illető bűntett büntetendő kísérlete gyanánt tekin
tendő. Így tehát a segédnek segítő szándékkal kifejtett tevé
kenysége tudta és akarata ellenére bűnszerzőivé alakul át. 
mert ő véletlenül azzal beszámítkatlan embert támogatott, és 
ezzel ki van mutatva, hogy Hálschner a tárgyiasságra helyezte 
a súlypontot, szemben a cselekvő subjectivitásával, következőleg 
a tárgyi okozatosság elvét képviseli. Köstliu szerint a segéd 
bizonyos körülmények között a főcselekményt is végrehajt
hatja a nélkül, hogy megszűnnék segéd lenni. Ha ez igaz 
volna, és egyúttal alappal bírna az. hogy bűnszerzőség nélkül 
nincs segély : úgy a segéd a bűntett teljes téuyálladékát elkö
vethetné és mégis büntetlen maradna.

Hälsehuer és Köstliunek azon nézete, hogy a segéd bün
tethetősége a tettes büntethetőségével jár karöltve, azon felfo
gásra alapítható, mely szerint a segély mellékes minőségére 
túlságos nagy súlyt helyeznek.

A nevezett írók ezen állítása csak annyiban fogadható 
el. hogy a segéd, ha a tettes a cselekményt elkövette, szintén 
bevégzett segélyért és ezzel az egész eredményért felelős, mint 
segéd. A mi azonban a kísérletet illeti, a bűnszerzőségnek ép 
úgy. mint a segélynek saját önálló területe vau. és ezen egy
mástól függetlenek.........

A.:, a ki. ruiflött a tettes megkezdte tevékenységét, segítő 
közreműködést fejt ki. a büntethetőség területére előbb lépett 
mint a tettes, és ha ez abbanhagyja szándékolt tevékenységét, 
úgy a segéd büntetlen marad, a segéd azonban kísérletért bün
tetendő. A ki mást az ablakhoz emel azon biztos tudatban, 
hogy az az ablakon keresztül benyúl a szobába és az ellopandó 
tárgyakat el fogja viuni. segélyével a bevégzett kísérletig jutott, 
míg a tettes, ha az ablakon keresztül nem nyúl be a szobába, 
csak távoli kísérletben bűnös. És viszont a tettes bevégzett 
kísérletet követett el. ha ő a pénztárczába benyúl, de azt üres
nek találta : míg a cselédet, a ki fölnyitotta a kaput és itt áll. 
hogy az ellopott pénzt magához vegye és elvinni segítse, távoli 
kísérlet terheli. A tettes már föl is hagyhatott bűnös tevékeny
ségével. a se*réd pedig, mivel erről mit sem tud. ezután is foly
tatja tevékenységét. A segéd kísérletére nézve tehát a tettes 
kísérlete nem képez mértéket, és pedig nem képez akkui sem. 
ha a segéd tevékenysége a bűn szerző kísérletének alkatré
szévé vált...........................................................................................
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Irae előttünk áll Buri okoskodása, ami annál érdekesebb, 
mert Köstlin és Hälschner tanait élénk kritika tárgyává teszi. 
Hogy rai Buri álláspontját helytelennek, elfogadkatlaunak tart
juk, az eddigi fejtegetéseinkből önként következik. Csak az 
beszélhet bűnsegély kísérletéről, a ki a subjectiv kísérleti elmé
let bive, mi azonban, kik a kisérlet fogalmának elengedketlen 
követelményéül kívánjuk meg a bűntett végrehajtásának meg
kezdését, a bűnsegély köréhez tartozó cselekményekben pedig 
ezen mozzanatot föltalálni képesek nem vagyunk : ennélfogva 
a bűnsegély kísérletének lehetőségét kizártnak tekintjük. A 
bűnsegély csak úgy nem képez önálló büntetendő cselekményt, 
mint nem képez a fölbujtás. Mindkettő közreműködik, a tettes, 
tehát a más bűntettéhez. Már pedig kísérlete csak önálló bün
tetendő cselekménynek lehet. A segéd folytathatja, bevégez- 
heti mindazt, a mivel segíteni akart, és mégsem lépett még 
csak azon körbe sem. a hol a bűntett végrehajtásának megkez
dése kezdődik. Éppen úgy, mint a felbujtó, elhatározhatta már 
a fölbujtott a tettet, de ha meg nem kezdi a bűntett végrehaj
tását: a fölbujtót nem terhelheti kísérlet, mert távol áll á 
bűntett végrehajtásának megkezdésétől. És kérdem, meg van-e 
valósítva csak némileg is a segéd szándéka, ha az, a kinek 
segített, nem teljesített semmit ? Az-e a szándéka a tolvaj 
segédjének, hogy létrát vigyen a hely színére, vagy az, hogy a 
létra segélyével a tettes lopjon. Bizonyára az utóbbi. De a 
tettes nem lop. Meg van-e valósítva a segéd szándéka csak 
részben is? Nincs. Lehet-e tehát a mi fogalmaink szerint kísér
letről szó, midőn a szándék éppen nem nyer megvalósulást, 
Egészen más, ha a tolvaj a létrán fölmász, kinyitja az ablakot 
és az értéktárgyak után nyúl, de rajtakapják, ekkor már a 
segéd szándoka részben megvalósul, a bűntett végrehajtása 
kezdetét veszi, a segély közreműködésének hatását látjuk a 
tettes kísérletében : ilyenkor jogos és igazságos a lopási kisér
let segélyéről szólni, de helytelen a bűnsegély kísérletéről 
beszélni. Természetesen a vitatkozást e téren a subjectivisták- 
kal fölvenni egészen meddő munka. A kiindulási pont is egé
szen más itt, mint amott. Mi a kisérlet objectiv elméletéből 
indulunk ki, és a kisérlet fogalmának egyik lényeges ismér
véül tekintjük azt, hogy abban benn kell rejlenie azon szán
déknak, melynél fogva a cselekvő maga akarja elkövetni a 
bűntettet. A subjectivistákat az érdek szempontja vezeti. Mi 
éppen azért, mert a segédnek nincs az a szándéka, hogy maga 
kövesse el a bűntettet, és mert tevékenysége nem képezi tár- 
gyias ismérvei szerint a bűntett végrehajtásának megkezdését, 
és mert a segéd bűnös szándékát nem ő maga, de a tettes való-
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sítja meg (bevégzett bűntett vagy kísérlet) : ennélfogva a bűn
segély kísérletét föltétlenül kizártnak tekintjük. x)

És közvetlen Bari után lássuk, miképen okoskodik annak 
nagy ellenfele Greyer:

»A segély — úgy mond többször id. értekezésében — 
nem önálló bűntett, hanem közreműködés más bűntettére. A 
segéd bűnös szándéka csak akkor van teljesen megvalósítva, 
ha a gonosz tettet, melyet előmozdítani akart, a tettes befe
jezte, részben pedig akkor van megvalósítva, ha a tettes a 
bűntett kísérletét követte el. Van tehát a kísérletnek büntet
hető segélye, de nincs büntethető kísérlete a segélynek. A 
kísérlet fogalmában mint ismérv foglaltatik azon szándék, hogy 
a bűntettet maga kövesse el, és a segédnél éppen ezen szándék 
hiányzik. A bevégzés fogalmában rejlik továbbá, hogy a rossz, 
melyre való tekintettel minden bűntett, mint határozott bün
tetendő cselekmény jelentkezik, bekövetkezzék. És éppen ezért 
a bevégzés fogalma ép oly kevéssé alkalmazható a segélyre, 
mint a kísérletre.

A segély fogalmához képest a segítő tevékenység azon
nal bevégzett segélyt képezne, mihelyt valaki tényleg segélyt 
nyújt ; ámde mikép lehessen bevégzésről beszélni, midőn ab
ban, a mi történt, még távolról sem forog fönn a szándék teljes 
megvalósítása, minthogy ez csak akkor következik be, ha a 
tettes a bűntettet elkövette.«

Feljegyzem, mikép nyilatkozott már 1836-ban Zachariä 
(Die Lehre vom Versuche der Verbrechen I. kötet 62. lap.) e 
kérdésben : »Közönségesen ugyan lehet arról beszélni, hogy a 
segélynek van kísérlete, de ez jogi tekintetben jelentőség nél
küli. Ha a »socius« előkészületei a segélyre »conatus delin
quendi «-t képezne : úgy a segély tényének »delictum consumma-

q  Ide jegyzem , m ikép ny ila tk o zik  e kérdésrő l a tudós H aus ; 
»Si l ’in frac tion  à laquelle  on a eu le dessein de p a rtic ip e r, n ’a pas même 
reçu  un  com m encem ent d ’exécution, une ten ta tiv e  de p a rtic ip a tio n  ne 
peut se. concevoir, parce q u ’il est impossible de coopérer à  une entreprise  
qui n ’a jam ais été commencée. L a ten ta tiv e  de com plicité n ’est passible 
d ’aucune peine, quand même elle a m anqué son effet par une cause 
é trangère  à  la  volonté de l ’au teu r. Les actes constitu tifs de p a rtic ip a tio n  
n ’on t pas, en régie générale, de c rim inalité  propre, ils ne sont punissables 
que parce q u ’ils se ra tta c h e n t à un  fa it p rincipal que la  loi qualifie de 
crim e ou de délit e t qui leu r im prim e un caractère  délictueux. A défaut
de ce lien, ils re sten t im p u n is .................Q uant à la  p a rtic ip a tio n  p ar aide
ou assistance, de deux choses l ’une ; ou les faits don t il  s’ag it, on t p ré
paré ou facilité  l ’action d ’une m anière quelconque, et alors ils co nstituen t 
une p a rtic ip a tio n  consommée ; ou bien il n ’on t eü aucune influence sur la  
perp é tra tio n  du crim e, et, dans ce cas, la  ten ta tiv e  de com plicité reste 
im punie, parceque ces faits ne se ra tta c h e n t au  crim e p ar aucun  lien« 
(Principes G énéraux I. k ö te t 380, 381. — és 382. lap.)

A biinkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 30
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tum«-ot kellene képezni. Ez pedig ellentétben áll a »socius« 
fogalmával, mert ekkor »auctor«-rá válnék.«

Egyszerűen és röviden van itt kifejezve, miért nem lehet 
a segédi tevékenységnek kísérlete. Számos jelentékeny bün
tetőjogi írók támogatják ezen felfogást. Feuerbach, Luden, 
Martin, Breidenback, Temme, Dollman, Langenbeck, Oppen- 
bof, Schwarze, Rüdorff neveire legyen elég hivatkoznom. Nem 
mulaszthatom el megjegyezni, hogy Köstlin is »System«-jében 
ezen felfogást követi annyiban, a mennyiben a bűnsegély kísér
letét nem fogadja el, de a bűnsegély bevégzését tekintet nélkül 
a tettes tevékenységére elfogadja. A »Neue Revision «-ban a 
bűnsegély kísérletét is tanította.

Bemer (Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen 
261, 262, 294, 295, 221 és 226. lapokon.) az értelmi segély 
kísérletének lehetőségét tagadja, de védelmezi a physikai segély 
kísérletének fogalmát, és ezt abból következteti, hogy a tevé
kenység ktilterjességével a bűnösség belterjessége is nő. (»Als 
Versuch enthält die Beihülfe den Grundsatz der Strafbarkeit 
des Versuches überhaupt, den Satz, dass mit der Extensität 
die Intensität der Schuld, dass mit der fortschreitenden /That 
der Grad der Strafbarkeit wächst etc.« 221. lapon.) Ámde 
feledi Berner, hogy a kísérletnek a lényege nem ezen mozza
natban rejlik, hanem a bűntett végrehajtásának megkezdésé
ben — ezen mozzanat pedig teljesen hiányzik a bűnsegély 
fogalmában.

Nem nyújtana e szakasz a kérdés elméleti állásáról tel
jes képet, ha Bar fejtegetését kizárnám abból. Bar nem akar 
tudni a bűnsegély kísérletéről, mert hiányzik a segélynél a 
bevégzés törvényes ismérve, segély lehet minden tevékenység, 
mely a bűntett elkövetésének előmozdítására alkalmas, és így 
annak határa sohasem volna tisztán kör vonatozható a), de a

9  »1. D er Beihülfe feh lt es an  einem  gesetzlichen M erkm ale der 
V ollendung ; denn Beihülfe k an n  jede T h ätig k eit sein, welche ü b erh au p t 
n u r  der A usführung  des V erbrechens förderlich  schein t. M an m üsste 
V ersuch der Beihülfe annehm en, w enn der Gehülfe noch n ich t alles ver
w irk lich t h a t, was er beabsichtig t, und  der wohl nie zu erweisen w äre, 
dass derselbe n ich t noch irgend eine geringfügige T h ätig k eit vornehm en 
w ollte, zu w elcher er n ich t gelangt ist, aber auch die N ichtbeendigung  
e iner noch so geringfügigen T h ätig k e it streng  genom m en die V ollendung 
der B eihülfe ausschliessen m üsste, so w ürde p rak tisch  im m er n u r  ver
suchte B eihülfe angenom m en w erden dürfen.

2. W ollte  m an aber diese strenge Auffassung n ich t gelten  lassen, 
w irk lich  bald versuchte, bald  vollendete B eihülfe annehm en und diesen 
U ntersch ied  durch  h ä rte re  B estrafung  der le tz te ren  prak tisch  w irksam  
m achen, so w ürde D erjenige, dessen T h ä tig k e it als Gehülfe m it einer 
gewissen H andlung  beendigt sein sollte, schw erer bestraft w erden, als 
Derjenige, der ganz dasselbe th a t, aber noch viel m ehr th u n  w ollte, also
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kísérlet tanában körülményesen ismertetett kísérleti elméleté
nek alapján, bizonyos föltételek mellett, a segédet oly esetekben 
is a bűntett kísérletéért kívánja felelősségre vonni, midőn a 
segéd tevékenységét a bűnszerző nem használta fel, azaz : midőn 
a segéd nem működött közre.

Okoskodásának eszmemenete a következő : Művének, 
20-dik §-ában teszi föl a kérdést : mikor lehet a segédet bün
tetni kísérletért?

Ezen vitakérdés eldöntését azon tételből kell levonni, 
hogy a segéd annyiban akarja a bűntettet, a mennyiben más, 
a bűnszerző (tettes, de Bar a bűnszerző kifejezést használja) 
a főcselekményt fogja elkövetni.

Ezzel a segélynek önállótlan, mellékes jellege meg van 
jelölve. A segéd a nélkül, hogy valaki principaliter ne csele
kedjék, nem akar társa lenni a bűntettnek, de ezzel kész a 
bűntett elkövetésére. A segéd tehát csak föltételes szándékkal 
bir, azaz :

»A segéd csak azon föltétel alatt akarja a bűntettet, 
hogy bizonyos más személy — a bűnszerző — magát a bűn
tettre elhatározza.« (»Der Gehülfe will das Verbrechen unter 
der Bedingung, dass eine bestimmte andere Person, der Urbe
lter, sich zu dem Verbrechen bestimmt«).

A meddig tehát a bűnszerző nem határozta el magát a 
bűntettre, a segéd akarata szerint minden eddigi tevékenysége 
jelentőség nélküli a bűntettre, következőleg a büntetőjogra 
nézve. Jelentőséget az ő tevékenysége csak a bűnszerző cselek
ménye által nyer. Ámde valódi akarat-elhatározás csak a kísér
leti cselekményben nyilvánul. A segéd büntethetősége tehát 
azon időponttal veszi kezdetét, a mikor a bűnszerző elkövetési 
cselekedetet hajt végre, és mivel a segéd a bűnszerző minden 
cselekményére, melyek a szándékolt bűntett elkövetését czé- 
lozzák. eszközül engedte magát át : úgy a segéd tevékenysége 
a bűnszerző tevékenységének előrehaladásával karöltve nyer 
jogi jelentőségben, és ezzel válik kísérletté vagy bevégzéssé 
(de nem a segély, hanem a bűntett bevégzésévé vagy kísérle
tévé). Hogy ezen tételeknek az értelmi segély területén érvény
nyel kell birniok: az már az utóbbinak a fölbujtással való 
összehasonlításából is következik ; a fölbujtó mindenesetre 
büntetésre méltóbb, mint az értelmi segéd, és mégis azon esetre, 
ha az utóbbi részéről gyakorolt értelmi behatás már önmagá
ban bűntett volna, a fölbujtó büntetlenül maradna ott, a hol a 
segédet büntetés éri.
bei G leichheit der äusseren H andlung eine grössere In ten s itä t des dolus 
besass. Es w äre  dam it eine P räm ie  aufgeste llt fü r eine rech t w eitgehende 
stra fbare  A bsicht.« (76. lap.)

30*
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Kétségesnek látszik a kérdés, tekintettel a physikai se
gélyre. Lehetséges, hogy itt a segéd már mindent megtett a 
mit ő a bűuszerző támogatása czéljából tenni szükségesnek 
tartott, míg az utóbbi még csak előkészületi cselekményt sem 
követett el. A mi elvünk szerint a segéd ezen esetben még 
büntetlen, és csak is más cselekménye következtében válik 
bűntethetővé. Ezzel azonban sem igazságtalanságot nem köve
tünk el a segéd irányában, sem kiváltsággal nem ruházzak fel; 
mert a segéd bűnös akaratának föltételét a bűnszerző cse
lekménye képezi, és amaz csak ennek létezésével nyer vissza
felé jogi jelentőséget.

Továbbá lehetséges, hogy a segéd az általa szándékolt 
segítés nemét nem teljesítette egészen, tehát csak kísérletig 
haladt. Ha ekkor a bűnszerző a kísérlet kezdetén túl van, és a 
segéd a támogatást nem előre ígérte ; úgy tényleg minden a 
mellett látszik szólni, hogy a segély kísérlete létezik. P. A. 
gyilkos szándékkal üldözi a menekülő B.-t, C., a ki ezen pilla
natban A. szándékát észreveszi, de előbb semmiféle segély- 
nyújtást nem Ígért, rögtön elhatározza magát arra, hogy segít
séget nyújt és elébe szalad B-nek, a kit föltartóztatni, és A-nak 
rendelkezésére bocsátani akar. (Hogy az értelmi segély minden 
lehetősége kizárassék e példából, föl lehet tenni, hogy A. nem 
is veszi észre C.-t.) Midőn C. épen a karját kinyújtja, hogy
B.-t megfogja, egy odasiető negyedik személy azt megra
gadja .........

Már most mikép kell C.-t büntetni :
1. ha B. elmenekül,
2. ha B.-t daczára, hogy C. tevékenysége teljesen ered

ménytelenül maradt, A. utoléri és keresztüldöfi?
E kérdésre Bar következőleg válaszol :
»A cselekmény kísérletének kezdetét tárgyazó általános 

elvek szerint minden cselekmény büntetendő, mely — föltéve, 
hogy a kísérlet egyáltalában lehetséges és a cselekvő komolyan 
hajlandó a bűntettet elkövetni — a bűntett bevégzésével miut 
eszköz a czélra folytatólagos összefüggésben van gondolva és 
akarva. A segély, melyet másnak jövő bevégzési vagy kísérleti 
cselekményére vonatkozólag nyújtanak, kétségen kivűl azon 
összefüggésben még nincs akarva, de itt a bűuszerző már a 
jelenben követte el a kísérleti cselekményt, és mivel a segéd a 
fölhozott példában tevékenységét, tekintettel az eszköz és czél 
összefüggésére, a bűnszerző jelenlegi tevékenységére vonatkozó
lag gondolja és akarja : ennélfogva a segéd megkezdett tevé
kenysége a bevégzéssel az ő szándéka szerint egyenes összefüg
gésben áll, következőleg az első esetben nem a bűnsegély, de 
a gyilkosság kísérlete forog fönn, de természetesen úgy, hogy
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C. mint segéd lesz felelős. Máskép áll ellenben a dolog, lia C. 
tevékenységét a bűnszerző tevékenységével még nem gondol
hatta folytatólagos összefüggésben, p. kaő csak a körülmények 
kipuhatolása után akarná magát a segélyre elhatározni.

Mikép áll azonban a kérdés a második esetben ?
C. mint segéd kisérletben vagy bevégzett bűntettben lesz-e 
bűnös ?

Bar, tekintettel arra, hogy 0. tevékenysége eredmény 
nélküli volt, mely az A. tevékenységével visszavonhatlanul 
össze nem olvadt : C.-t kisérletben mondaná ki bűnösnek.

Meg kell különböztetni azon esetet, midőn a segéd aka
rata a bevégzési cselekményig folyton tart, és azon esetet, minő 
a jelenlegi is — midőn az, habár külső befolyás következtében 
— megszakíttatott. Mert az is, a ki bűnszerzői szándékkal 
cselekszik, föltéve, hogy cselekménye az eredményt nem hozta 
létre, csak akkor büntethető a bűntett bevégzéséért, ha akarata 
ennek bekövetkeztéig változatlanúl folyton tartott, és ha C. 
például a nélkül, hogy A. észrevette volna, és a nélkül, hogy 
ő A.-t vette volna észre, a nélkül tehát, hogy bűnszerzőtársa 
lett volna, önállóan akarta volna B.-t meggyilkolni, és éppen a 
gyilokhoz nyúlt volna : úgy mint bűnszerző, kísérletért lett volna 
felelősségre vonandó.

Ezren okoskodásokból következik tehát, hogy a segély 
büntethetőségének általános föltétele az, hogy a tettes legalább 
is kísérleti cselekményt kövessen el.

Ezen föltétel mellett a segéd :
1. ha értelmi bűnsegélyt nyújtott, és a bűuszerző a bűn

tettet be nem végezte, kísérletért büntetendő ;
2. ha az általa nyújtott physikai bűnsegélyt a bűnszerző 

az elkövetésnél fölhasználta, mindenesetre kísérletért, ha pedig 
a bűnszerző a bűntettet hevégezte, bevégzésért büntetendő, 
mert ezen esetekben a segéd tevékenysége a bűnszerző cselek
ményével visszavonhatlanul össze van kötve, és ezzel lesz kísér
letté vagy bevégzéssé ;

3. ha az ő tevékenységét a bűnszerző ugyan fel nem 
használta, de azt az eszköz és czél folytatólagos összefüggésé
ben gondolta és akarta a bűnszerző által megkezdett elköve
téssel : akkor

a) kísérletért büntetendő, ha :
a) a bűnszerző is csak kísérletig jutott, vagy ha :
ß) a segéd bűnös akarata a bűnszerző bevégző cselek

ményéig nem tartott ki, tökéletesen mindegy, bármely ok szakí
totta is azt félbe ;

b) ellenben bevégzésért büntetendő, ha a bűuszerző a



bűntettet bevégezte, és a segéd akarata a bűntett bevégzéséig 
folytonosan tartott.

Ebből áll Bar elmélete, mely szoros összefüggésben áll 
a kísérletről szóló s a maga helyén körülményesen ismertetett 
és bírálati megjegyzésekkel kisért elméletével.

Az eredménye az egész okoskodásnak az, hogy ha a 
segéd bűnös tevékenységét a bűnszerző fel nem használta : úgy 
ha a segéd bűnös akarata a bűnszerző bevégző cselekményéig 
nem tartott ki, hanem az bármi okból félbeszakíttatott : a segéd, 
daczára, hogy a bűnszerző a bűntettet bevégezte, nem a bevég- 
zett bűntettben, hanem annak kísérletében lesz bűnös.

Mi ezen -elmélethez nem csatlakozhatunk. A segély 
annyira accessorius természetű, (a mit Bar is elismer, sőt 
semmi jogi jelentőséget sem tulajdonít annak addig, mig a 
tettes kísérleti cselekményt nem követ el) hogy annak sorsát 
azon cselekmény határozza el, a melyet szándéka szerint támo
gatott. Fölhasználtatott-e vagy nem: az nem lehet ok arra, 
hogy kísérletet vagy bevégzett cselekményt vonjon a segéd ter
hére. Oly valamiben mondatnék ki a segéd bűnösnek, a mi 
tényleg és jogilag nem létezik. Bevégzett bűntettet hájt végre 
a tettes és mégis kísérletben bűnös a segéd. Nem a segély 
kísérletében, a mi ellen helyesen tiltakozik — Bar hanem 
az elkövetett és befejezett bűntett kísérletében. Bar valóban 
ellenmondásba jő önmagával, míg egyrészről a segély acces
sorius természetét annyira kiemeli, s másrészről a fel nem 
használt segélynek oly önálló befolyást biztosít, hogy az a 
bevégzett cselekményből a segédre nézve kísérletet alkot. Ha 
a segély cselekménye a tettes elkövetési cselekedete által nyer 
jogi jelentőséget, és ez annak előrehaladásával karöltve emel
kedik : akkor ezen szabálynak állnia kell mindig, és nem kell. 
de nem is szabad önállósággal fölruházni a segédi cselekményt 
azért, mert nem »használtatott fel !« Különben is, ha e térre 
lépünk, ha önálló jelleget adunk a segédi-cselekményeknek : 
akkor tudjuk, hogy azok önmagokban az előkészületi cselek
mény jellegével bírnak *) és így kísérletet nem képezhetnek.

’) »Lorsqu’ ùn crime ou un délit a été commis par plusieurs indi
vidus, ceux qui y ont provoqué par un des moyens indiqués par la loi, 
sont punis comme auteurs de ce crime ou de ce délit dont la provocation 
à été la cause déterminante. La loi punit comme complices de ce crime 
ou de ce délit ceux, qui ont donné des instructions pour le commettre ; 
ceux qui ont procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen, 
qui a servi à l ’action, sachant qu’ ils devaient y servir ; enfin ceux, qui, 
sciemment, ont aidé l’auteur ou les auteurs de celle ci à la préparer. Tous 
ces Jaits moraux et matériels ne sont évidemment que des actes prépara
toires,puisque les personnes qui s'en sont rendues coupables n'ont pris aucune
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Ha pedig azok ezen kört túllépik, lia már önmagokban is 
kisérleti cselekményt alkotnak : akkor ismét már nem képez
nek büntetőjogilag segélyt, hanem társ-tettességet. Követke
zőleg Bar, midőn valamely cselekménynek segédi jelleget is 
kölcsönöz és egyúttal azon önálló tulajdonsággal is fölruházza, 
hogy az a tettes által bevégzett büntetendő cselekményt kísér
letté minősítse: a mi nézetünk szerint az önmagában álló 
segélyi cselekménynek büntetőjogi természetét ismeri félre.

De gyakorlatilag sincs semmi szükség ezen megkülön
böztetésre, mert ha a segéd föl nem használt tevékenysége a 
körülményekhez képest mint segély büntethető, úgy a bűnse
géd büntethetőségének mértéke a positiv jogban rendszerint 
úgy van megállapítva, hogy éppen nem szükséges az enyhébb 
büntethetőség elérése czéljából a kísérletnek itt mesterkélten 
fölállított fogalmához folyamodni, mert ha a bevégzett bűntett 
segédjének mondatik is ki, akkor is rendszerint ugyanazon sza
bályok szerint büntetendő, mint a melyek a kísérlet büntethe
tőségét szabályozzák, vagy a büntetés oly enyhe vagy a rend
kívüli enyhítő körülmények következtében annyira enyhíthető, 
hogy — mondom — a gyakorlati szükséglet szempontjából 
éppen semmi szükség nincs a Bar-féle erőltetett kisérleti 
elméletre.

Ragaszkodjunk mi csak ahhoz, hogy a segéd azon cselek
ményért vonandó felelősségre, a mit szándéka szerint segített, 
és a melyet a tettes befejezett vagy megkisérlett. Ragaszkod
junk ahhoz, hogy valamint a segélynek nincs kísérlete, úgy a 
segély önmagában sem képezheti más bűntett kísérletét, hanem 
igenis képezheti a más által elkövetett kísérlet segélyét. Egy
szerű, tiszta, igazságos fogalmak s nem vezetnek azon meddő 
vitákra, melyeket a bűnsegély kísérletének hirdetői egymással 
vívnak. Kern kell a fölött sem a mellett tépelődni, hogy a segély
nyújtás ígéretében nem kellene-e mégis csak a segély kísérletét 
látni. Valóban meddő tépelődés, hisz ki kételkedik azon, hogy 
a segélynyújtás Ígérete valóságos értelmi segélyt képezhet, és

part à Vexécution du crime ou du délit. Cependant ces actes sont punis, 
non comme des délits distincts et particuliers, mais comme des actes de 
participation criminelle, qui forment avec le fa it principal une seule et 
même infraction. D’abord ces mêmes actes ne sont pas restés sans effet, 
comme les actes préparatoires ordinaires, puisqu’ ils ont contribué à l’exi
stence de l ’infraction qu’ il s’agit de juger. Ensuite, pour ce, qui concerne 
spécialement les faits préparatoires punis comme actes de complicité, 
dès qu’ il est prouvé qu’ ils ont été commis de concert avec l ’auteur ou 
les auteurs du crime ou du délit, l’intention d’en faciliter la perpétration 
est suffisamment constatée, et cette intention, qui les rattache à ce même 
crime ou délit, leur imprime un caratère certain de criminalité (Haus : 
Principes Généraux I. kötet 335. 336. lapok.)
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éppen nincs semmi szükség arra, hogy abban mesterséges 
utón kísérletet lássunk a büntetés alkalmazbatása végett.

A törvényhozások mai állásában nem kell attól tarta
nunk, hogy a bűnsegély kísérletének fogalmával gyakran talál
kozzunk a judicaturában. Sem a brauschweigi büntetőtörvény
könyvnek (37. §.), sem a szász legfőbb-ítélőszéknek nem sok 
utánzója akadt.

A »sächsische Gerichtszeitung« (IV. 393. lap. 1860.) után 
több büntetőjogi író mint curiosum ot közli a szász fő törvény
széknek 1860. évi augusztus hó 20-án hozott határozatát, mely
ben, daczára, hogy a szász büntetőtörvény a segély kísérletét 
kizárja (53. §.) mégis a 43. §. analógon alkalmazása mellett 
(»Unternehmungen mit unmöglichem Erfolg«) »egy nem létező 
bűntetthez nyújtott segély kísérlete« állapíttatott meg. Az eset 
az volt, hogy A. a terhes B.-nek magzatának elhajtása czéljá- 
ból tanácsot adott, B. azonban a tanácscsal sohasem élt és egy
általában nem volt szándéka magzatát elhajtani.

Ily képtelenségekre vezet a subjectivismus túlzása !

4. §. A  tettes vagy a segéd elállása.

I.
Mindaz, a mit e czim alatt el akarunk mondani, nagy 

részt elvi megoldást talált ott, a hol a felbujtó és a felbujtott 
visszalépéséről szóltam. De nem elégszem meg azzal, hogy itt 
egyszerűen arra utaljak, hanem lehetőleg az ismétlések kike
rülése mellett a fölmerülő kérdéseket e helyen is szemügyre 
veszem.

Ha a tettes már kísérletet követett el és visszalép a 
bűntett folytatásától : úgy azon kérdést kell eldönteni, hogy a 
tettes visszalépése által részére biztosított büntetlenség kiter
jed-e a segédre is ?

Az elméleti írókat, mint a részesség majd minden kérdé
sében, úgy itt is megoszolva találjuk. Az egyik csoport a segéd 
javára jegyzi a tettes visszalépése által indokolt büntetlen
séget. A másik csoport, miután csak a tettes lépett vissza, csak 
neki biztosítja a büntetlenséget, »mert — mint Carrara mondja 
— rá nézve a kísérlet oly bűntettet képez, melynél, hogy hiá
nyos maradt, akarata képezte az okot, de ugyan e kísérlet 
beszámítható marad a többi bűntettesnek ; mert a tettes meg
bánása ezek akaratától független, sőt azzal ellentétben álló 
véletlenséget képez.« (Programma 492. §.)

Az utóbbi csoport hívei közűi elég legyen még Bauer, 
Breidenbach, Buri, Hufnagel, Köstlin, Geyer neveire hivat-
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koznom, míg az előbbi csoportot Bemer, Bar, Hepp, Halschner, 
Greib, Hochäder stb. képviselik.

Az egyik irói csoport főtekintettel van arra, bogy az 
önkéntes visszalépés csak annak válhatik előnyére, a ki vissza
lépett a bűntett-tői és ezen kiváltság a többi előnyére nem 
válhat, mert semmivel sem járultak ahhoz, hogy a tettes fel
hagyjon a bűnös tett-tel, sőt erélyesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy tettét mindnyájok közös öhajaképen teljesítse. Nem is 
annyira jogi. mint jog-politikai indokok azok, melyek a vissza
lépés büntetlenségét igazolják, miért is, a hol ezen indokok 
nem alkalmazhatók, ott ezen indokok következménye : a bün
tetlenség sincs helyén.

A másik irói csoport a segély mellékes természetét 
annyira kiemeli és a magánjogból feléjök kiáltó szólamnak : 
»accessorium secpiitur principale« oly hatása van reájuk, hogy 
a tettes javára szolgáló elállás büntetlenségének a segédekre 
való kiterjesztését a logika parancsának tekintik.

Lássuk mindkét oldalról az érveléseket közelebbről.
Bemer (Theinahme etc. 267. lap) azt mondja, ha a 

megbánás büntetlenségének okát csak politikai indokokban 
keressük : úgy valóban lehet úgy okoskodni, hogy mivel a tanács
adó már befejezte tanácsadását, reá nézve a politikai indok 
nincs kihatással, hanem a kísérletért mint értelmi segéd bün
tetendő. Valóban azonban a politikai ok itt is, mint mindenütt, 
csak másodrendű jelentőséggel bir. Annyi bizonyos, hogy az 
utólagos megbánás mitsem ér (ein ohnmächtiges Ding), de 
ha a tettes még idejében megbánva lépését, akaratát vissza
veszi, még mielőtt az tett-té lett : akkor az akarat és tett, az 
alanyi és tárgyi mozzanat egyensúlyban állanak, azaz : nem 
forog fönn kísérlet, nem forog fönn oly cselekmény, melyben 
az akaratmozzanat a ténymozzanatot fölülmúlja. A segéd tehát 
kísérletért nem büntethető, mert a valóságban ily kísérlet nem 
is fordul elő. Ha a tettes cselekménye önálló bűntettet képez : 
akkor ezért felelősségre vonandó. Ismét más helyen (220. lap) 
így nyilatkozik Bemer: Mint a bűnszerzőség accessoriumának, 
a segélynek, mint ilyennek büntetlenül kell maradnia, mihelyt 
a bünszerző büntetlenül marad : ha büntettetik, akkor már 
mint önálló bűntett jelentkezik vagy a rendőri büntethetőség 
szempontja alá esik. de segélyt nem képez.«

Bemer tehát, mint látjuk, főképen a segély accessorius 
természetéből következtette a tettes visszalépéséből származó 
büntetlenségnek kiterjesztését. És azon fictióból indul ki, hogy 
tényleg ily esetben nincs kísérlet, pedig a büntetőjogi kísérlet 
ismérvei szerint a fogalom teljesen létezik, csak nem büntet
hető az önkéntes elállóval szemben. S bár nem tagadjuk, hogy
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jogi indokok is hozhatók fel az önkéntes elállás büntetlensége 
mellett, de ha valahol : úgy bizonyára itt, a jogpolitikai indo
kok nyomják le a jogiindokokat. És így igazságosnak tartjuk, 
ha ezen indokok csak arra nézve érvényesülnek, a kit illetnek, 
és nem terjesztetnek ki azokra is, a  kikre ezen jogpolitikai 
indokok nem alkalmazhatók.

A Buri által vallott érdemleges álláspont ellen (id. mű 
70. lap) nincs kifogásom. O a visszalépésből a visszalépő tet
tesre háruló büntetlenséget nem kivánja a segédekre kiterjesz
teni, de érvelésével nem érthetek egyet. »Ha valaki a segéd 
tevékenységét — úgymond — önmagában büntetlennek tartja 
— mint Hälschner — úgy természetesen azon eredményre 
jut, hogy, ha a tettes a kisérlettől visszalép, a segéd sem meg- 
kisérlett, sem bevégzett segélyért felelősségre nem vonható. 
De ha a segéd tevékenységét önmagában büntetendőnek 
tekintjük: akkor a tettesnek a kisérlettől való önkéntes vissza
lépése nem vonhatja maga után egyúttal a segéd büntetlen
ségét is, sőt inkább ehhez megkivántatik az, hogy a segéd 
részéről is önkéntes visszalépés történjék.«

Buri tehát azt hiszi : csak annak, a ki a segély jogi ter
mészetére nézve vele egyenlő állásponton áll, szabad azon tant 
hirdetni, hogy a tettes visszalépése által az ő részére biztosí
tott büntetlenség nem terjed ki a segédekre, ellenben azoknak, 
a kik a bűnsegélyt önmagában büntetendő cselekménynek nem 
tartják, következőleg annak sem bevégzését, sem kísérletét 
nem ismerik, kötelességök a tettes elállása által részére bizto
sított büntetlenséget kiterjeszteni a segédekre is. Ezen követ
keztetést el nem fogadhatjuk. Részemről is azt állítom, hogy 
a bűnsegély önmagában csak előkészületi cselekmény jellegével 
bír, és büntethetőségének alapja azon viszony, melyben a tettes 
által elkövetett vagy megkisérlett cselekménynyel szemben áll. 
(Helyesen mondja Hans :*) Cependant ces actes sont punis, 
non comme des délits dinstincts et particuliers, mais comme 
des actes de participation criminelle, qui forment avec le fait 
principal une seule et même infraction«) de azért nem követek 
el következetlenséget, ha a tettes részére önkéntes elállása 
által biztosított büntetlenséget nem kívánom a bűnsegédekre 
kiterjeszteni. Nem követek el pedig azért, mert a segély itt

’) Megjegyzem különben, bőgj- Haus a tettes önkéntes elállása 
következtében a tettesnek biztosított büntetlenséget kiterjeszti a segé
dekre is . . . .  »le désistement spontané de l’auteur profite au complice, 
quand même le premier aurait renoncé à son projet contre la volonté 
de l’autre ; parceque, dans cette hypothèse, il n’ y a plus de fait punissable 
auquel 1 acte de participation puisse se rattacher.« (Principes Généraux 
379. 380.lapon.)



A BŰNSEGÉD. 475

nem áll magában, hanem már közreműködött arra, hogy a 
cselekmény végrehajtása kezdetét vegye és csak tőle nem függő 
okok miatt nem fejeztetett az be. Innen a segély bűntethető- 
ségi jellege. Nem azt állítjuk tehát mi, hogy önmagában van 
a segélynek bűntethetőségi alapja, a mikor a segédekre ki nem 
terjesztjük a tettes önkéntes elállásából keletkező büntetlen
séget, hanem azt állítjuk : a segéd közreműködött a tényleg 
létező kísérletre, és hogy ez be nem fejeztetett, arra a legcseké
lyebb befolyással sem volt, és reá nézve puszta véletlen, hogy 
a tettes elállt a bűntett folytatásától. Egészen más tehát a mi 
kiindulási pontunk és más a Buri-é ; és nincs semmi szükség 
arra, a mit Buri annyira hangsúlyoz, hogy a bűnsegély jogi 
természetére nézve vele egyenlő alapon kell álluia mindazoknak, 
kik a tettes önkéntes elállásából származó büntetlenséget a 
segédekre kiterjeszteni nem akarják.

II.

Már most áttérek a segéd önkéntes elállásának kérdé
sére. Sok nehézséggel jár annak meghatározása, mikor tekint
hető a segéd elállottnak. Az bizonyos, hogy az oly megbánás, 
a miről a tettes mit sem tudott, nem mentheti meg a segédet. 
Nem is lenne erre semmi ok, hisz az ő megbánásának a leg
csekélyebb hatása sem volt a bűntett elkövetésének megaka
dályozására, következőleg nem is lehet annak hatása büntet
hetőségére. Az ilyen megbánás csak olyan, mint, ha valaki 
utólag bánja meg tettét, legfölebb a büntetés kimérésénél, 
mint enyhítő körülmény jöhet az figyelembe. Természetesen 
addig, míg a tettes kísérletet nem követett el — a mi elveink 
szerint — büntethetőségről szó sincs. De ha ily kísérlet már 
elkövettetett, akkor vagy meg kell akadályoznia a segédnek 
a bűntett bevégzését, vagy a tett körülményeinek azt kell iga
zolnia, hogy az általa nyújtott segély és a tettes által elköve
tett bűntett között nincs okozati összefüggés, a mi tulajdon
képen más szóval azt jelenti, hogy a segély nem volt valóságos 
segély, nem volt közreműködés. Szigorú szempontból kell itt 
a kérdést tekinteni, egyszerű visszavonásokat nem szabad 
önkéntes elállásnak tekinteni. És nem is lehet. Ha valaki 
másnak tanácsokat adott, és ez azon tanács befolyása alatt áll : 
szükséges, hogy ezen tanács befolyása alól meneküljön, mit 
ha a visszavonó segéd elérni nem tud, nem is menekülhet az 
elkövetett tett következményei alól. Tegyük fel, hogy a segéd 
adott a tettesnek útmutatást, hogy a pénzszekrény hol áll, mely 
időtájban szokott a cselédség lefeküdni, hogyan nyílik az ajtó 
stb. és megbánva tanácsát, azt visszavonja, sőt le is beszéli a
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tettest, de ez mégis elköveti a lopást és azt vallja, hogy ő a szük
séges felvilágosításokat a visszavonó segédtől megkapván, le 
nem mondott volna többé a bűntettről a segéd semmiféle 
beszédjére ; szabad volna-e ily esetben a segédet visszavonása 
miatt teljesen fölmenteni ? Semmi esetre sem. Az ő értelmi 
behatásának kétségen kivűl része volt a bűntettben s ezen 
részért joggal vonható felelősségre.

Carrara (Progr. 495. §.) igen helyesen állítja fel a kérdést, 
midőn azt mondja, ha a tettes tudta idejében a megbánást, 
tudta, hogy részesének szándéka megváltozott és azt mégis 
folytatja : úgy saját nevében folytatja és végzi be a bűntettet, 
következőleg ekkor a szabály az, hogy a tettes lesz felelős. 
»E szabály azonban — mondja szó szerint Carrara — ama 
föltevésen alapszik, hogy a mellékes bűntettes az által, hogy 
kellő időben, bár hasztalanul, tudatta a tettessel szándékának 
megváltozását, részéről lerombolta első tervének és eredeti 
megegyezésének minden hatását. Ha tellát e föltevés meg
szűnik, logikai szükségesség szerint fönnállónak kell tartanunk 
a részes beszámítbatóságát, habár megbánás támadt benne, s 
idején közölte e megbánást.«

Haus is ily szigorral fogja fel a kérdést, és ha a vissza
vonás eredmény nélkül maradt, a segéd büntethetőségét vitatja 
(»Lorsque, par suite d’un changement de volonté, l'inculpé, 
qui avait prêté son secours à l’auteur de la tentative, a fait 
en temps utile, mais sans succès, tout ce qui était en lui pour 
déterminer ce dernier à abandonner l’entreprise, peut-il invo
quer en sa faveur la disposition de la loi qui laisse impunie 
la tentative spontanément interrompue ? Nous ne le pensons 
point. L ’acte, dont il s’ était rendu coupable a produit son effet 
en facilitant la tentative et si celle-ci est punissable, l’ inculpé 
qui y a participé, doit être puni comme complice.)

Ha menekülni akar a segéd a tett következményei elől : 
úgy azt elérheti, ha saját maga közbelép s az eredményt elhá
rítja, ha idejében eredményre vezető följelentést tesz a ható
ságnál s annak sikerül azt megakadályozni stb. Nem fogad
hatom el Köstlin (System 293. lap) véleményét, a ki nem akar 
büntetést alkalmazni ott, a hol a visszalépésnek kifejezett 
nyilvánítása vagy a hatóság kellő időben való értesitése által 
az adott értelmi segély megszűnik.a) Nem fogadom el pedig

9 1. »Wo die durch die Zusage oder den Anfang der Leistung in’s 
Leben getretene intellectuelle Förderung positiv wieder aufgehoben wird, 
durch rechtzeitige ausdrückliche Erklärung des Rücktritts oder durch 
rechtzeitige Benachrichtigung der Obrigkeit.« (System 293. lap).

2. »Ja es darf behauptet werden, dass der freiwillig zurücktre- 
tende Gehülfe nicht straflos ist, wenn er die völlige Ausführung des ver-
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azért, mert a visszalépés nem hordja magában egyszersmind 
annak zálogát, hogy az adott értelmi segély hatása is elenyé
szik. Ki mondhatná ezt p. azon esetben, midőn valaki leírja a 
helyi viszonyokat, házi szokásokat stb ? De nem megyek oly 
messze sem, mint Langenbeck, a ki még akkor sem tartja 
büntetlennek az önként elálló bűnsegédet, ha ő a megkisérlett 
bűntett teljes elkövetését maga megakadályozta és a részéről 
ígért segítséget nem is nyújtotta, mert ő a büntetendő kísérleti 
cselekményhez értelmi segélylyel hozzájárult. Langenbeck itt 
egyébiránt Bart utánozza, ki »Die Lehre von Versuch und 
Theilnalime« czimü művében tanítja, hogy ha a tettes a segéd 
cselekményét fölhasználta, és ez által azt saját cselekményének 
alkatrészévé tette : akkor a segéd visszavonhatlanul a tettes 
cselekményéhez van kötve, és föltéve, hogy ezt büntetik, a 
segéd akkor sem lehet ment minden büntetéstől, ha ő a tettest 
physikai erőszakkal akadályozta a bűntett bevégzésében.x)

Nézetem szerint, ha szigorú következetességi szempont
ból tekintjük a kérdést, Barnak és Langenbeck-nek nem tehe
tünk ezen tétel miatt szemrehányást, de ha meggondoljuk, hogy 
a kísérlettől való önkéntes elállásról más a büntetőjog és a 
positiv törvények tana, hogy büntetlenség van annak biztosítva, 
a ki az eredményt elhárítja, föltéve, hogy a cselekmény önálló 
büntetendő cselekményt nem képez : akkor nem látjuk be, miért 
volna ezen átalános szabály alól kivéve az eredményt elhárító 
bűnsegéd. Ugyanazon jogi s politikai okok forognak itt fönn, 
mint amott.2)

Buri (Zur Lehre von der Theilnalime etc. 71. 72. lap.)

suchten Verbrechens seihst verhindert und seinerseits die versprochene 
Hülfe auch gar nicht leistete, denn er hat doch bereits eine wenigstens 
zu der strafbaren Versuchshandlung mit beitragende intellectuelle Hülfe 
geleistet (Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen 189. lap).

’) ........ wenn der Geliülfe zurücktreten will, muss unterschieden
werden : a) die Handlung des Gehülfen ist von dem Urheber benutzt und 
dad urch zu einem Bestandtheile der Thätigkeit des letzteren gemacht. Dann 
liât der Geliülfe sich unwiderruflich an die Handlung des Urhebers gebun
den und wird, unter der Voraussetzung, dass dieser bestraft werden muss, 
selbst dann nicht, wenigstens nicht ganz von Strafe frei sein, wenn er 
denn 1 rheber durch physische Gewalt an der Vollendung des Verbre
chens verhindert.« (78. lap).

a) Geyer többször id. értekezésének 35. §-ához 2. sz. alatt csatolt 
jegyzetében röviden megemlékezve a Bar-Langenbek-féle álláspontról, 
így szól : »Die strenge aber allein consequente Ansicht, die oben im Text 
vertheidigt wird, wird im Wesentlichen getheilt von Bar (dem Langenbeck 
folgt), der übrigens so weit geht, dass er den Gehülfen, selbst wenn dieser 
die Vollendung des Verbrechens verhindert hat, nicht für straflos erklärt, 
womit wir einverstanden wären, wenn die herschende und vom Gesetz 
angenommene Ansicht über den Rücktritt vom Versuch eine andere wäre 
(Holtzendorf Handbuch etc. 11. kötet 401. la]».)
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is azon nézetben van, hogy a bűnsegéd önkéntes elállásának 
büntetlenségére nézve ugyanazon elveknek kell érvényesülniük, 
a melyek a kisérlettől való önkéntes elállást szabályozzák, és 
a segédnek mindig büntetlenül kell maradnia, ba az általa 
kifejtett tevékenységet úgy megsemmisíti, bogy az az ered
ményben többé nem tárgyiasulhat. Természetesen — úgymond 
— ezen megsemmisítés a tevékenység különböző természeté
hez képest különböző módon történhetik.

Azon állítást, hogy a segéd részére mindenesetre bün
tetlenséget biztosít, ha ő a bűntettet akadályozza, vagy a ható
ságnak arról előre jelentést tesz, mint általánosan helyes elvet 
Buri nem fogadja el. Mert az egyszer adott tanács, daczára 
minden rendőri felügyeletnek, melyet a följelentés következ
tében alkalmaznak, a tettes által mégis esetleg elkövetett tett
ben tárgyiasul és jogilag (természetesen az ő elmélete szerint) 
befejezett segély terheli a segédet. De hozzáteszi Buri : »Hogy 
a büntetőjogi politikának nem lesz-e ez ellen kifogása, az más 
kérdés.«

Látjuk, hogy e téren mind a subjectiv, mind az objectiv 
oldalról a legszigorúbb felfogással találkozunk. S ez természe
tes is. Az erkölcsi lelki behatást nem lehet oly könnyen elti
porni. Egyszerű visszavonások nem semmisítik meg az erkölcsi 
befolyás termékenyítő erejét. Csirájában kell kipusztítani a 
gyomot, mert az egyszerű gyomlálás után újra s néha még 
hatalmasabb burjánzás veri fel a talajt. S éppen azért különös 
figyelmet kell a bírónak arra fordítani, mikor tekintse a segéd 
visszalépését olyannak, midőn az általa elhintett erkölcsi mag
vak csirájokban fojtatnak el. Még a gyom letiprása nem kiir
tása annak. És különösen a physikai segélynél a segéd vissza
lépését (p. a tettestől az általa adott eszközöket a segéd 
visszaveszi) mindig szemügyre kell vennünk azon szempontból 
is : nem maradt-e fönn a visszalépés daczára értelmi segély, 
mely a tettre befolyást gyakorolt. Az tökéletesen igaz, hogy 
a bizonyítás igen nehéz, és mindig csak helyeselhető, ha a biró 
az »in dubio mitius« elvének hódol, de különösen kiemelem, 
ha valaki tanácsokat adott : annak azt visszavonni csaknem 
lehetetlen, ily esetben a büntetlenség biztosításának csak egy 
módja van, ha a bűntettet a tanácsot adó megakadályozza. 
Tökéletesen igaza van B arinak1) : ......... »wer aber endlich

*) Buri a föntebb idézett helyen a következő példákat hozza fel, 
melyekből kitűnik, hogy a segédi tevékenységtől való önkéntes elállás a 
tevékenység jellege szerint különböző módon történhetik : »A ki — úgy 
mond — bement a házba, hogy az ott levő tolvajnak segítse az ellopott 
holmikat elvinni — föltéve, hogy erről a tolvaj mit sem tud — tökélete
sen elállóit tevékenységétől az által, hogy a házból ismét kiment. A ki a 
hátát tartja, hogy a tettes azon mászszék fel az ablakra, és mielőtt ez
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Ratbschläge wirklich ertheilt hat, muss das Verbrechen ver
hindern, weil die einmal stattgefundene Belehrung nicht so 
kurzer Hand wieder zurückgenommen werden kann.«

Az újabb büntetőtörvények p. a német birodalmi, belga, 
zürichi, baseli, magyar büntetőtörvények, olasz, osztrák javas
latok expressis verbis a segéd önkéntes elállásának kérdéséről 
nem intézkednek s nincs is arra most szükség, a mint volt 
akkor, a midőn a felbujtás és bűnsegély, mint bevégzett bünte
tendő cselekmények, a nélkül is büntetés tárgyát képezték, 
hogy a tettes bármit is elkövetett volna. Akkor szükséges volt 
még arról is intézkedni, hogy a segély Ígérete föltétlenül bün
tetlenül marad — mint ezt a régebbi bajor büntetőtörvény
könyv 54. §-a mondja — ha az az elkövetés megkezdése előtt 
visszavonatott. Most az újabb büntetőtörvények rendszere sze
rint sem a felbujtás, sem a segély nem büntethető, ha a tettest 
legalább is kísérlet nem terheli, következőleg az elkövetés előtt 
a subjectiv elmélet szerint befejezett fölbujtást és segélyt ké
pező tevékenység teljesen büntetlenül marad ; (eltekintve ter
mészetesen a delictum sui generis-t képező nem sikerült felhí
vásoktól és a Duchesne-szakaszoktól), ha pedig a kísérlet 
elkövettetett, akkor azon törvényszakaszok irányadók, a melyek 
a kísérlettől való önkéntes elállást, illetve az eredmény elhárí
tását szabályozzák. Minő eltéréssel alkalmazandók ezen szaka
szok a részesség területén, azt a modern törvénykönyvek a 
gyakorlatra és a tudományra bízzák.

A régebbi német particularis törvények a visszavonásra 
vonatkozólag külön intézkedéseket tartalmaztak, és rendszerint 
elegendőnek tartották, ha a segéd re integra visszalépését a 
bűnszerzőnek kijelenti vagy a hatóságnál idejében följelentést 
tesz. Ilyen intézkedéseket tartalmaztak a wiirtembergi (88. §.), 
a hesseni (86. §.), a brauuschweigi (51. 69. §§.), a badeni 
(141. §.) büntetőtörvények — azonban már sem az lS51-diki 
porosz, sem az 1861-diki bajor stb. német törvények külön 
intézkedéseket e tárgyban nem tartalmaznak.

bemászhatott volna, hátáról azt ledobja, büntetlenséget biztosít magának, 
de ha már a tettes bemászott, minthogy tettét meg nem történtté nem 
teheti, akkor, ha csak meg nem akadályozza a bűntettet, máskép önkén
tes elállás czimén büntetlenséget nem biztosíthat magának. A ki a tet
tesnek segélyt ígért, de ezen ígéretét visszavonja, mielőtt a tettes meg
kezdte tevékenységét, büntetlen, mert az ő tevékenysége az eredményben 
nem tárgyiasulhat. A ki azt ígérte, hogy mást kitanít, annak nem kell 
mást tennie, mint a kitanítást elhagyni, és ezzel büntetlen marad még 
akkor is, ha más a szükséges tanításban részesítette stb.
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5. §. A személyes és tárgyi körülmények.

A fölbujtás tanában lehetőleg tüzetes tárgyalás tárgyává 
tettem mind a személyes, mind a tárgyi körülményeknek köl
csönös befolyását a tettesre és a fölbujtóra. Az ott fölmerült 
kérdések nagy része a bűnsegély területén is előfordúl, és lénye
gileg ugyanazon megoldásban részesül. Sőt több kérdésben 
már ott tekintettel voltam a bűnsegéd fogalmára is. Mégis e 
helyen is szükséges lesz különösen a bűnsegéd szempontjából 
fölmerülhető kérdéseket röviden — nehogy ismétlésekbe essem 
— kidomborítani.

Az első kérdés az, hogy a tettes személyes viszonyai minő 
befolyást gyakorolnak a segédre, és a másik kérdés ismét az, 
van-e a segéd személyes viszonyainak befolyása a cselekmény 
minőségére vagy a tettes büntethetőségére ?

Azon kérdésre, hogy mily nehéz a határvonalat meg
vonni a tiszta személyes és az objectiv jellegű személyes körül
mények között, itt nem terjeszkedem ki. Erre nézve bátran 
utalhatok arra, a mit az elméletre és törvényhozásokra való 
tekintettel a fölbujtás tanában előadtam, és így rögtön az első 
kérdésre válaszolok.

I. Általánosan nehéz helyes választ adni. Már maga a 
felosztás áthatóságának hiánya teszi ezt csaknem lehetetlenné. 
Az olyan »accessorium sequitur principale« féle elméletileg 
igen divatos választ részemről kielégítőnek nem tartom, vala
mint természetesen az sem kielégítő, ha azt mondjuk, hogy az 
objectiv jelleggel biró személyes körülmények a segédre is 
mindenkor befolyással vannak. Mert éppen az a kérdés, melyek 
azon objectiv jelleggel biró személyes viszonyok? Hisz elég 
egy pillantást vetni az elméletre, és látjuk : minő ellentétes fel
fogással találkozunk a személyes viszonyok büntetőjogi termé
szetének megállapításában. Míg például Geyer az ölési és 
testi sértési bűntetteknél, a rokonsági viszonyt tisztán szemé
lyesnek tekinti, azaz : azt csak annak engedi beszámíttatni, a 
kit illet, és míg például Langenbeck is az atyagyilkosságról 
azt állítja, hogy a kérdéses bűntettben a minősített jelleg nem 
általános és absolut, hanem subjective különös és viszonylagos, 
a mely tulajdonság következőleg a nem rokon segédre kihatás
sal nincs : addig p. Schütze azt tanítja : a tettes fia volt atyjá
nak, tehát tekintettel arra, hogy a bűntett és büntetése a tettes 
által határoztatik meg, atyagyilkosság forog fönn, az extraneus- 
segéd ezen bűntettet mozdította elő, következőleg a tettest 
fenyítő büntető-intézkedés súlya alá esik. Azt megengedi 
Schütze, sőt követeli is, hogy a büntetési tétel korlátái között
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a rokonsági viszony mint súlyosító, illetve enyhítő körülmény 
kellő figyelembe vétessék.

Schütze annyira következetes elvéhez, hogy például a 
gyermekgyilkosságban véli bűnösnek kimondani az extraneus 
segédet, csak azt emeli ki, hogy reá nézve az anya helyzete 
által indokolt enyhítő körülmények figyelembe nem vehetők, 
következőleg súlyosabban büntetendő, mint az anya. ')

Részemről, a mint ezt már a fölbujtás tanában is kifej
tettem, azon nézetet vallom magaménak, mely a rokonsági 
viszonyt az ölési és testi sértési bűntetteknél személyes termé
szetűnek tartja.

Hasonlóan tisztán személyes természetűnek tartom a 
szándékosság nemét minden részesre nézve: lehet, hogy a segéd 
mint gyilkosság részese büntetendő, a tettes pedig csak ember
ölésért büntetendő. Igaza van Hausnak, midőn e kérdésben 
így szól : »La préméditation est une circonstance aggravante 
personelle, puisqu' elle est une forme particulière de la volonté 
(pii est propre à 1' homme. Elle ne peut donc être considérée 
comme une circonstance inhérente au fait, et bien moins encore 
comme un élément constitutif du crime. A la vérité, le meurtre 
commis avec préméditation est qualifié assassinat ; mais cette 
circonstance exclusivement personelle ne modifie point le 
caractère intrinsèque du fait, elle ne le transforme pas en un

A BŰNSEGÉD.

*) Schütze e kérdésben kritika tárgyává teszi a porosz törvényt, 
melynek 180. §-ában ez áll : »nimmt eine andere Person an dem Ver
brechen des Kindesmordes Theil, so kommen gegen dieselbe die Bestim
mungen über Mord und Todtschlag, sowie über die Theilnahme an 
diesem Verbrechen zur Anwendung«. Nem ismerhetem félre — úgy 
mond — ebben a logikai ellenmondást. »Más személy vesz részt a gyer
mekgyilkosságban« ezt mondja a törvény. És egy lélekzettel hozzáteszi, 
hogy ezen szemép' a közönséges gyilkosságban való részességért — tehát 
nem gyermekgyilkosságért büntetendő. Ez azt jelenti : Te segédje vagy 
a gyermekgyilkosságnak, tehát ezen bűntett részese ; de te úgy fogsz 
bűntettetni mint más, súlyosabb bűntett részese, melyet tulajdonképen 
senkisem követett el, melynek tulajdonképen nincs tettese.

Ne mondja senki, hogy a törvény itt az extraneus-t úgy tekinti, 
mint a közönséges gyilkosság vagy emberölés tettesét. Ellenkezőleg a 
törvény világosan és határozottan a gyermekgyilkosság részesének (Theil- 
nehmer) nevezi. De még tovább megy. A bűntetőtörvénykönyv közvetlen 
utána következő szakaszában (181. §.) a magzatelhajtó (terhes állapotban 
levő nő) 5. évig terjedhető fegyházbüntetéssel sújtatik és a 2-dik bekezdés 
így szól : »Derjenige, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die 
Mittel angewendet oder verabreicht hat, wird mit der nämlichen Strafe 
belegt.«

Tehát nemcsak a magzatát-elhajtó nő társtettese hanem segédje 
is. Itt a bűntetőtörvénykönyv ismét azon elvet követi, hogy a bűn
tett és büntető-intézkedés a segédre nézve a tettes által elkövetett 
cselekmény által liatároztatik meg. (Die Nothwendige Theilnahme etc. 
301. lap).

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 31
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autre genre d’infraction etc.«,......... melyet már föntebb a föl-
bujtás tanában is idéztem.

Megemlítem, hogy sem a franczia, sem a porosz judica
tura nem támogatja ezen véleményt, mert ott a tettes cselek
ményében rejlő préméditatio kiterjed a részesekre is. De ezen 
tény még nem czáfolat elvünk helyessége ellen.

Már most fölmerül a kérdés: a tettes mely személyes 
tulajdonságait tartjuk mi olyanoknak, a melyek a segédekre 
irányadók? Ilyen, a tettben rejlő, személyes tulajdonságnak 
tartom részemről a hivatali minőséget a hivatali bűntetteknél, 
továbbá a szemérem elleni bűntetteknél a közeli rokonságot 
stb., melyekről a fölbujtás tanában részletesebben szóltam.

A segély természetéből következik, hogy olyan egyének 
is lehetnek ezen bűntettek segédjei, a kiknél az említett viszo
nyok nem forognak fenn. A »socius generalis« is hivatali bűn
tettben, a nő erőszakos nemi közösülésben lehet segéd. A leg
nagyobb tévedésnek tartom azon tant, melyet Köstlin bocsá
tott világgá. E szerint a segédet nem is volna szabad büntetni 
oly bűntettért, melyet mint tettes maga nem követhetne el. 
Helyesen jegyzi meg Langenbeck, vonatkozva Köstlin ezen 
tanára : Kérdezze meg Köstlin a néphangulatot, mit szólna az 
ezen elv szerint indokolt fölmentésekhez? Hozzá tehetjük 
Langenbeck megjegyzéséhez : mit szólna a jogérzet ahhoz, ha 
egy nő, hogy boszút álljon vetélytársnőjén, magához csalja azt, 
rázárja az ajtót és a két elbújtatott suhaucz előtör és erősza
kos nemi közösülést követnek el rajta — mondom, mit szólna 
a jogérzet ahhoz — ha a bíróság a nőt azon indokolással

’) Köstlin tanát minden oldalról megtámadták.
Buri megjegyzi, liogy egyetlen nyomós indokot nem hozott fel 

Köstlin állításának támogatására, minden a mit felhozott tisztán negativ 
természetű.

Hälschner szintén kárhoztatja és azt véli : Köstlin ezen nézete 
onnan származik, hogy ő a segéd tevékenységét nem tekinti a bűnszerző 
szándékával okozati összefüggésben állónak, hanem önállóan a saját 
szándék lehetősége szempontjából fogja fel a segéd fogalmát. Bemer 
szintén megtámadja Köstlint azon érveléssel, hogy a segéd mindig idegen 
szándékot támogat, következőleg éppen nem szükséges, hogy tettese is 
lehessen a bűntettnek.

Langenbeck egyenesen azt mondja : mást tanulhatott volna Köstlin 
a forrásokból (9. §. J. 4. 18. Sed siquidem ipsi judices tempore admini- 
strationis publicas pecunias subtraxerint, capitali animadversione puni
antur et non solum hi, sed etiam, qui ministerium iis ad hoc exhi
buerint).

Geyer, a ki a társtettesség fogalmához megkívánja, hogy az illető 
tettese is lehessen a cselekménynek, Köstlin azon tanára nézve, mely 
ezt a segédre is kiterjeszti, megjegyzi, hogy akkor volna ennek értelme, 
ha a segéd megkísérelte volna a tettességet, de midőn ő segédi tevékeny
séget fejt ki, akkor ilyenről szó sincs.
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mentené fel, hogy mivel nem lehetett volna az erőszakos nemi 
közösülés tettese — ennélfogva nem büntethető sem mint föl
hajtó, sem mint segéd.

Vagy mit szólna a jogérzet ahhoz, ha a nem rokont, a ki 
a vérfertőztetés elkövetése és a bűnös viszony folytathatása 
czéljából szobáját átengedi, oly indokolással mentenék fel : ha 
ő követte volna el a cselekményt, az nem képeznq vérfertőzte- 
tést, következőleg mivel nem lehetett tettes : nem lehet segéd 
(fölhajtó) sem.

Tisztán áll tehát a dolog, hogy Köstliu nézete képtelen
ségekre vezetne. Mi kiterjeszszük mindazon esetben, melyek
ben a személyes tulajdonság a bűntettben rejlik, s annak tény- 
álladékát képezi a személyes tulajdonságok befolyását a segé
dekre, minden tekintet nélkül arra, lehettek volna-e vagy nem 
a cselekmény tettesei ?

II. Már most az a kérdés, mi befolyása van annak, ha a 
segéd személyében vannak a különös személyes tulajdonságok?

Többnyire azon nézetben vannak, hogy mivel a tettesség 
nem accessoriuma a segélynek : ennélfogva a segéd személyes 
körülményei nincsenek semmi befolyással a tettesre. Ezt oly 
értelemben, hogy minősítő befolyással nincsenek — elfogadom. 
De az a kérdés, hogy a segéd személyes tulajdonságai nem 
érvényesülhetnek, ha oly tettben működik közre, melynek 
tettese hasonló személyes tulajdonságokkal nem bir ? Annyit 
már előbb említettem, hogy az ölési bűntetteknél és testi sér
téseknél a rokonsági viszony személyes jellegű, következőleg 
ha p. egy anya csak segédi cselekményt fejt ki házasságon 
kivűl ujdon született gyermekének más által véghezvitt meg
ölésében : úgy ő nem a közönséges gyilkosság, hanem a gyer
mekgyilkosság segédje lesz, továbbá a fiú — föltéve, hogy vala
mely törvény az atyagyilkosság külön bűntettét ismeri — mind 
segéd is az atyagyilkosság segédjekép büntetendő. Hasonló
képen érvényesül a praemeditatio vagy a megfontolás nélküli 
szándékosság a segédre nézve, tekintet nélkül a tettes dolusára. 
Ezen álláspont szerint tehát nem mindig és föltétlenül a tettes 
személyes tulajdonságai döntik el a segédre nézve a cselek
mény jogi természetét., hanem saját személyes körülményei is 
reá nézve befolyást gyakorolnak a minősítés szempontjából.

Buri tán legmesszebb megy követelésével e téreu : »Ha 
igaz — úgy mond — hogy a bűnsegéd is a bűnös eredményt 
akarja létesíteni, és az ő tevékenysége ép oly lényeges, mint a 
bűnszerzőé, akkor nem lehet belátni, miért ne tárgyiasulna a 
segéd tevékenységével együtt az ő minősítése is az eredmény
ben. ha egyáltalában a tárgyiasulásra alkalmas.« És tovább

31*
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ismét azt mondja : »ha a segéd minősítése tárgyiasul : úgy 
a tettes is felelős azért, az eredmény egységénél fogva« stb.

Egészen a másik végletet képviseli Schütze : » A segéd 
— úgy mond — a meggyilkolt fia. férje, a meglopott cselédje 
vagy közeli rokona, hivatalnok, a megfertőztetett fivére, a há
zasságon kivül született s megölt gyermek anyja stb. Az extra- 
neus-tettes dönti el a bűntett és a büntető intézkedés minőségét. 
Közönséges gyilkosság, egyszerű lopás, nem hivatali bűntett, 
hanem delictum commune, nem vérfertőztetés, hanem egyszerű 
stuprum, a gyermeken elkövetett közönséges gyilkosság forog 
fönn az említett esetekben. A büntetési tétel korlátái között a 
segéd személyében rejlő személyi tulajdonságok mértéke sze
rint emelkedik vagy száll a büntetés mérve. Vagy tán valaki 
azt is kétségbe akarja vonni, hogy a fiú vagy férj, a ki atyjá
nak vagy nejének gyilkosságához segédkezet nyújtott, nagyobb 
büntetést érdemel, mint azon bűntett extraneus-segédje ? x)«

Alig hihető, hogy valaki kétségbevonná ezt, és szinte 
csodálkozni lehet, hogy Schütze oly különös súlyt helyez a 
Chorinszky-Ebergényi pörben arra, hogy a müncheni biróság 
súlyosító körülménynek tekintette Cborinszkv házassági vi
szonyát.

Nem is jöhet komoly figyelembe azon törekvés, mely a 
személyes viszonyokban rejlő enyhítő vagy súlyosító körülmé
nyeket a büntetés kimérésénél figyelembe nem kívánná venni, 
oly okból, mert azok a bűntett minősítésére befolyást nem 
gyakorolnak. Ha egy közhivatalunk segédkezet nyújt másnak 
arra, hogy ez elsikkaszthassa a közpénzt : a sikkasztást ta rt
hatjuk közönséges sikkasztásnak. de azért a közhivatalnok 
büntetését, mindig fokozni fogja a közhivatali minőség.

Látjuk e néhány idézetből, mennyire eltérő fölfogás ural
kodik e téren. Általános szabályok éppen nem sokat érnek. Ép 
azért nem. mert a bűntettben rejlő személyes tulajdonságok, a 
bűntettben nem rejlő személyes tulajdonságoktól átható elvi 
határvonallal el nem különíthetők.

Általánosságban mégis annyit mondhatunk, hogy a tet
tesben rejlő személyes tulajdonságokat, melyektől a cselek
mény minősítése függ, melyek mintegy a cselekmény tényálla- 
dékát képezik, a segédek megosztják, (p. hivatali minőség, 
közeli rokonság a szemérem elleni bűntetteknél), mig a segéd
ben rejlő személyes tulajdonságok a tett minősítésére, tekin
tettel a tettesre, befolyást sohasem gyakorolnak, enyhítő vagy

') Schütze hivatkozik az Ebergényi-Chorinszky bűnügyre, mely
ben a müncheni esküdtszék verdictje alapján a biróság, Chorinszkyt mint 
bűnsegédet marasztalta el, és a meggyilkolthoz való házassági viszonyát 
a büntetés kimérésénél mint súlyosító körülményt vette figyelembe.
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súlyosító körülményeket azonban a tettesre nézve is képezhet
nek. De kivételképen a segédben rejlő személyes tulajdonságok 
lehetnek olyanok, a melyek reájok nézve, eltekintve a tettes 
személyes tulajdonságaitól, minősítő befolyást is gyakorolhat
nak. (P. a hol az atyagyilkosságot ismeri a positiv jog a fiúi 
viszony, továbbá a gyermekgyilkosságnál az anya stb.)

Meg kell jegyeznem, hogy itt a tiszta személyes tulaj
donságokat, minő p. a visszaesés, ifjúkor, stb. a tárgyalás kere
tén kivül hagytam, mert az minden vitán kívül áll, hogy ezek 
csak az illető személyeknek számítandók be. I tt  a főtekintetet 
azon személyes körülményekre kellett fordítanom, a melyek a 
tettben rejlenek vagy a melyek ennek látszatával bírnak. To
vábbá alig kell említenem, hogy a tettben rejlő személyes 
körülményeket és az ezek által befolyásolt minősítést csak 
akkor oszszák meg a segédek, ha a személyes körülményekről 
t udomással pírnak.

I II . Áttérek most azon kérdés tárgyalására, hogy a segé
dek felelősek-e a tettes által elkövetett bűntett tárgyi súlyosító 
körülményeiért vagy nem ? Előfordúlhat, hogy a tettes ugyan
azon nemű bűntettet követi el, melyre a segédek támogatását 
igénybe vette p. lopást, de azt minősítő körülmények között 
hajtotta végre. Fölmerül a kérdés, mivel a segély lopásra irá
nyult és lopás követtetett el, vájjon föltétlenül felelősek a segé
dek a tettes által minősítő körülmények között elkövetett 
lopásért ? P. a mi törvényünk szerint a lopás tekintet nélkül 
a lopott dolog értékére, bűntettet képez, ha a lopás czéljából 
a zár vagy a megőrzésre szolgáló egyéb készület feltöretett, ha 
a felnyitásra hamis vagy ellopott kulcs használtatik, ha azt 
szolgálatban álló személy követi el gazdáján stb. : m árm ost 
kérdés, ha valaki segédje volt a tettesnek, a kit az említett 
körülmények valamelyike terhel, ő is bűntettért vonandó-e 
felelősségre ?

Ha a segéd egyáltalában nem birt tudomással arról, 
hogy a tettes minősítő körülmények között követi el a lopást 
és segédi szándéka nem is volt ilyenekre irányozva : úgy néze
tem szerint nem szabad felelősségre vonni a segédet a minősítő 
körülményért.

A gyakorlatban nem könnyű az igazságos megoldás, mert 
nehéz a bizonyítás.*) És igen hajlandó is a gyakorlat a segé
dekre kiterjeszteni a tettes minősítő körülményeit. A vélelem

3) Érdekes : minő ellentétes felfogást fejez ki a bizonyításra vonat
kozólag p. Geyer és Haus.

Az előbbi így szól : »Eine Vermuthung des Dolus ist auch dann 
nicht gestattet, Avenu der B eA veis für das versari in re illicita geführt ist. 
Es darf auch nicht einmal dein Gehülfen die BeAveislast zugeschoben
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itt igen nagy szerepet játszik. Pedig ennek a büntetőjog terü
letéről ki kellene küszöbölve lenni. »Man muss sieb überall 
hüten — mondja Geyer — aus dem in »der Natur der Sache 
begründeten Einverständniss« zwischen den Mitschuldigen zu 
viel zu folgern.«

Semmivel sem találkozunk gyakrabban a judicaturában, 
mint azon indokolással, hogy a segéd tudhatta, kivel van 
dolga stb., gondolhatta, hogy a tettes lopáshoz hamis kulcsot 
is használ stb. Egyébiránt oly messze talán egy nemzet judi- 
caturája sem ment ezen a téren, mint a franczia. Körülmé
nyesen kifejtettem a fölbujtás tanában, hogy a »Code pénal« 
59. §-a alapján minden »causes d’aggravation«-t, mely a bűn
szerzőt (auteur) terheli, még akkor is kiterjesztették a része
sekre (segédekre), ha ezek arról a legcsekélyebb tudomással 
sem birtak. A belga jogászok is e tekintetbeu a franczia 
felfogás befolyása alatt állottak. Még Haus is azt mondja: 
»II importe peu dès lors que l’un des malfaiteurs ait ignoré 
quelque circonstance particulière qui, dans l’exécution, est 
venue aggraver le crime.«

Mi nem tartjuk ezen álláspontot igazságosnak, a legke
vesebb, a mit megkövetelni lehet az, hogy a segédet a minő
sítő körülmények tekintetében legalább is eshetőleges szándé
kosság terhelje. Valóban alig tudjuk megmagyarázni, miként 
Írhatta Bemer »Theilnahme«-jában a következőket : »Tegyük 
fel, hogy Gajus segíti Sejus-t a gyilkosság elkövetésében. 
Sejus különös kegyetlenségeket követ el, következőleg Gajust 
a segédet is szigorúbban kell büntetni, mintha a gyilkosságot 
kegyetlenség nélkül hajtották volna végre. Meglehet, hogy a 
segéd éppen nem akarta ezen kegyetlenséget: de ő önmaga 
tette magát a bűnszerzői cselekmény accessoriumává^ és így 
azt követni és tetteit a maga részére el kell fogadnia. O maga

werden, wenn er behauptet, es falle ihm betreffs eines straferhöhenden 
Umstandes kein Dolus zur Schuld.« id. értekezés).

Haus ellenben így szól : »Les coauteurs et les complices ne pour
ront donc faire valoir l’exception d’ignorance, que dans le cas où la 
circonstance aggravante n’a pu entrer dans leurs prévisions, et dans ce 
cas, si l’ignorance est suffisamment établie, les tribunaux la considéront 
comme une circonstance atténuante, il résulte de ces observations que la 
loi ne peut exiger une condition qui forme une exception, plutôt qu’ une 
régie. D’ailleurs le système contraire imposerait au ministère public 
l’obligation de prouver que chacun des codélinquants a connu non seule
ment la nature et le but de l’action à laquelle ils ont concouru, mais 
encore toutes les circonstances particulières du crime, preuve qui, le plus 
souvent, est impossible ; tandisque, dans le système du code pénal, c’est 
à l’accusé à justifier de son ignorance des faits qui ont aggravé le crime, 
lorsque l’exception qu’ il invoque est admissible ; et dans ce cas, le juge 
réduira la peine.« (Principes Généraux 1. kötet 435. 43fi. lap.)
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alacsonyította le magcát a bűnszerző trabant-jává és saját 
magát, bűnösségének fokát a bűnszerző kezeibe tette le stb.«

íme itt találjuk az »accessorium sequitur principali« 
merev elvét. Mintha csak a franczia judicaturából kölcsönözte 
volna Bemer érveit. Mint ha Jousse és Vouglans szellemi 
hagyományainak örököse akarna lenni. Hisz még az apagyil
kosságnál is kizárja azon körülmény az apagyilkosságot, hogy 
a fiú nem tudta, nem ismerte kinek szivén döfte keresztül a 
gyilkot. Hogyan lehetne oly dolgokért felelőssé tenni a segédet, 
a mi távol állott szándékától. Hogyan lehetne azt felelőssé 
tenni a minősítő körülményért, a ki segédkezet nyújtott 
valakinek, kiről nem tudta, hogy közhivatalnok és ez köz- 
hivatalnoki jellegének felhasználásával követte el a lopást. 
Ily igazságtalanságot nem tűr meg a XIX-dik század 
büntetőjogi műveltsége. Igaza van Carrarának, midőn az ily 
felfogásra vonatkozólag azt mondja: »Oly állítás, melyről 
nem hinné az ember, hogy korunkban közzétett könyvben 
olvasható.« *)

Azonban, mint már említettem, a gyakorlatban valóban 
sok nehézséggel jár a bizonyítás. Mi csak azt akarjuk, hogy a 
bírói ítéletek indokolásainak az képezze ily esetekben központ
já t : terlieli-e a segédet legalább is eshetőleges szándékosság 
vagy nem. Ezt igyekezzék a biró a concret eset körülményeiből 
kipuhatolni és ne tartsa a dolog természetében rejlőnek azt, 
hogy a segédet a tárgyi súlyosító körülményekért felelősség 
terheli.

A fölött alig vau véleményeltérés, hogy a tettesnek 
valódi túllépése esetében a segéd felelősségre nem vonható. 
Ha a tettes egészen más bűntettet p. lopás helyett rablást 
követ el, úgy a rablás segédje nem lehet az, a ki lopásra nyúj
tott segédkezet. Haus a »circonstance aggravantes, inhérentes 
au crime« elméleti tárgyalásánál hoz fel egy példát, melyben 
úgymond bebizonyíthatja a segéd, hogy a tettes által elkövetett 
súlyosabb büntetendő cselekményt ő nem kívánta segíteni. Mi 
a valódi excessus esetét látjuk abban s igen sajátszerűnek is 
tartanók, ha az említett példában a segéd felelősségre vonat
nék a rablásért. A példa röviden ez : Egy nyári lakba télen, 
midőn tudják, hogy ott senki sem lakik, többen betörnek lopás 
elkövetése czéljából és egyik társukat kint hagyják őrt-állani, 
kinek kötelessége őket figyelmeztetni az esetleges veszélyre. 
Midőn betörtek a házba, váratlan meglepetésökre ott egy cse-

’) E megjegyzése Carrarának Ranter »Traite de droit criminel«- 
jére vonatkozik, melyben a nevezett iró azt tanítja, hogy a részes még 
akkor is osztozik a tettes személyes tulajdonságaiból folyó felelősségben, 
ha e tulajdonságot nem ismerte. (Programm 509. §. I. kötet.)
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lédet találnak, kit ura azon éjjelre oda rendelt. Csak hamar 
összekötözik, betömik a száját és a tárgyakat magokhoz veszik. 
Minderről az őr mit sem tud, következőleg miután eshetőleges 
szándékosság sem terheli, mert a házat mindnyájan lakatlan
nak tartották, igen természetesen nem is vonható felelősségre 
a cseléd ellen elkövetett erőszakoskodásért, a mi egyébiránt már 
a cselekményt is rablássá változtatja.

Az őr felelős lesz a lopás segélyéért azon okból, mert a 
tettes által elkövetett bűntett, az általa segíteni szándékolt 
cselekményt, mint minus-t magában foglalja.

A mit az »excessus mandati«-ról a felbujtás tanában 
előadtam : ugyanaz alkalmazható a segédre is a tettes túllé
pése esetében. Ha tehát a tettes nem súlyosabb, de mégis más 
bűntettet követett el p. lopás helyett csalást stb : akkor, a mint 
ezt körülményesen kifejtettem, legalább is szükséges, hogy a 
segédet eshetőleges szándékosság terhelje. Továbbá ha eset
leges eredmény áll be, ha a tettest gondatlanság terheli, ha a 
tettes súlyosabb cselekményt követett el, mint a bűnsegéd : 
ezekre nézve azon elvek nyernek alkalmazást, melyeket a fel
bujtóra vonatkozólag fejtettem ki, és ezzel a bűnsegély elmé
leti tárgyalását, kivéve a büntethetőség kérdését, mely ez 
igénytelen tanulmány utolsó fejezetét képezi, be is fejeztem.

Áttérek a judicatura ismertetésére.

6. §. A bűnsegély fogalma a gyakorlatban.

A külföldi és hazai judicatura gazdag tárházából néhány 
esetet közlök, hogy lássuk, minő felfogásban részesülnek a 
bűnsegély fogalma körül kifejlődött elméleti tanok a gyakor
latban. Főfigyelemmel leszek arra, hogy az érdekesebb eseteket, 
melyek többnyire elvi szempontokat domborítanak ki, ismer
tessem. A külföldi államok közűi különösen a hozzánk köze
lebb álló államok : Németország és Ausztria judicaturájára 
fogom a súlypontot helyezni.

I. N é m e t o r s z á g .

Mielőtt a lipcsei » Reichsgeri cht «-nők az új birodalmi 
bűntetőtörvénykönyv alapján keletkezett jndicaturájában ura
lomra jutott elveket ismertetném, a német jogfejlődésre oly 
nevezetes particularis törvényhozások idejéből sorolok fel 
néhány esetet.

1. A hessen-casseli judicaturában fordult elő a kővetkező eset. 
Bekérnek neje elhatározta, hogy ti vére iránti boszuból házát felgyújtja. 
Elhatározását közölte férjével, ki őt folyton lebeszélte erről. Egy este 
észreveszi , hogy neje, tudta nélkül, titokban a gyújtáshoz szükséges
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előkészületeket megteszi, s a nő feléje fordul azzal, hogy jöjjön vele az 
első emeleti hálószobába és itt azt követelte, hogy az ott levő kosarakat, 
zsákokat, melyek tele voltak fehérneművel stb. a ház előtt levő pinczébe 
vigj’e le. Okot nem hozott fel. A férj levitte és a nő meggyujtotta a 
házat. Az esküdtek a hozzájuk intézett kérdésre kijelentették, hogy 
Beker tudta, mi a nőnek szándéka, minek következtében a neje által 
elkövetett szándékos gyújtogatásban mint segéd mondatott ki bűnösnek, 
mit a casseli legfőbb bíróság is helybenhagyott, mert kétségen kivűl 
segítette nejét és tudhatta, mi volt a nőnek czélja, daczára, hogy a ruha- 
nemüek elhordásának okát nem is mondta meg stb. (Tennne Archiv. 11. 
kötet 262. sz.)

Ezen példából látjuk, hogy nem kell a segédnek nyilatkozni a 
bűntett segítése czéljából. Ha tudhatja a körülményekből, hogy az ő 
tevékenysége mily czélra kívántatik s azt ki sem is fejezik előtte egye
nesen, azért nincs kizárva, hogy tevékenysége segélyt ne képezzen.

2. A másik eset Würtembergben fordult elő, melynek tárgyát 
okirathamisítás képezi.

B. G-. asszony csalás elkövetése czéljából fia által idegen névre 
szóló hamis magánokiratot készíttetett és azt felhasználva meg is csalt 
valakit. Fölmerült a kérdés, hogy a fiú, a ki az okiratot készítette, tettes-e 
vagy bűnsegéd ?

Az első folyamodásu bíróság a fiút csak segélyben mondta ki 
bűnösnek, és azt a főtörvényszék is helybenhagyta következő indo
kolással :

»A hamisítás bűntette két cselekményből áll : a hamis okirat készí
téséből vágj' az eredetinek meghamisításából és a hamis vagy hamisított 
dolognak fölhasználásából. E szerint csak az tekinthető tettesnek, a ki 
a B. T. K. 7-1. és következő szakaszainál fogva mindkét cselekményre 
nézve bűnszerzőnek tekinthető. Egyébiránt, a mint ez a törvény indokai
ból kitűnik, a productio képezi a főcselekményt. E tekintetben pedig a 
fiú nem tartható tettesnek. 0 inkább csak a főcselekmény későbbi elkö
vetése czéljából az eszközöket szolgáltatta anyjának, és így ép oly hely
zetben van, mint az, a ki a gyilkosnak tudva mérget vagy fegyvert 
készít, következőleg bűnsegéd. (Tennne Archiv. II. kötet 263. sz.)

3. A következő eset a német szabad városok judicaturájából való.
A B.-ben lakó szivarcsináló B. özvegy ember nőül vette W.-et, de 

ezen házasság daczára viszonyban volt S. nevű gazdaasszonynyal, a mi a 
házas felek között folytonos békétlenkedésnek képezte forrását. B. és S. is 
a nélkül, hogy erre nézve határozottan nyilatkoztak volna, hallgatag meg
egyeztek abban, hogy B. nejének halála után egybekelnek, és hogy ezt 
elérhessék a gazda-asszony azon javaslatot tette : legjobb lesz az asszony
nak valamit beadni. 0 nem akart mérget készíteni, a mint őt erre B. 
ösztönözte, hanem egy darab rezet szerzett és kitanította B.-t, hogy 
miképen kell választó viz segélyével azt fölolvasztani stb. B. az utasítást 
követte, és az oldatból különböző alkalomból beadott nejének, mire ez 
rendszerint hányni szokott. A nő gyanakodott, és egyszer a nélkül, hogy 
férje észrevette volna, a neki nyújtott mérgezett czukrot kivette szájából 
és azt egy orvosnak átadta, ki a följelentést megtette. A nőt elővette a 
folytonos mérgezés, de teljesen kigyógyult és egészségesen hagyta el a 
kórházat. Egyszerre azonban meghalt és a boncz-leletből kitűnt, hogy az 
agyvelőben rejlő betegség okozta halálát, annak lehetősége pedig, hogy 
a mérgezés volt a halál oka, csak a legtávolabbról volt megengedhető.

Bréma szabad hansa-város bírósága 1852. augusztus hó 2-án B.t gyil-. 
kossági kísérletért, S-et pedig mint részest Ítélte el, s az előbbit 8, az utóbbit 
6 évi fegyházbüntetéssel sújtotta, és a legfőbb törvényszék 1852. évi 
november hó 18-án az ítéletet helyben hagyta. Az indokolásban hivató
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kozáa történik Zachariäre, Wäcli terre, majd minden particularis büntető 
törvénykönyvre, főképen azért, hogy a nem elégséges eszközzel elkövetett 
kísérlet büntethetősége igazoltassék, és azután a következőleg fejezi be 
a bíróság az indokolást : »Megfontolva azt, hogy itt a mérgezési gyilkos
ság legközelebbi kísérlete, még pedig a saját törvényes nején elkövetve 
fordul elő, következőleg az eset a parricidium kísérletét képezi : a bün
tetés leszállítása teljesen indokolatlan volna. A mi S. vádlottat illeti, őt 
azon körülmény, hogy ő B.-nek az eszközöket szolgáltatta, és a melyet a 
főtörvényszék elégségesnek talált a bűntett értelmi bünszerzőjeül minő
síteni, csak segéddé teszi, de ennek daczára a kiszabott büntetést helyben 
kellett hagyni. De abból, hogy S. részességének kisebb foka állapíttatott 
meg, nem következik az, hogy a büntetést sziikségszerűleg le kell szállí
tani, föltéve, hogy a büntetés mérve megfelelő, és az sem ok a büntetés 
leszállítására, hogy viszonyítva B. büntetéséhez, az ő büntetése magasnak 
látszik. A jelen esetben a büntetés megfelelő, mert B.-t jogosan lehetett 
volna súlyosabb, 12 évi fegyházra is ítélni, és mert S.-nek részessége oly 
lényeges volt, hogy nagyon kérdéses, hogy B. e nélkül elkövette volna-e 
a bűntettet, és mert kétségesnek látszik, hogy a L. 6. D. ad leg. Pomp, 
de parricidiis nem tekinthető-e most is annyiban érvényesnek, hogy 
parricidium esetében a meggyilkolttal nem rokon részes is parricidium- 
ban mondassék ki bűnösnek. (Temme Archiv. IL kötet 306. sz.)

így indokolt a brémai legfőbb bíróság. Látjuk minő tiszteletben 
részesültek a római jogforrások és a tudósok véleményei a német judica- 
turában, de másrészről igazolja ezen eset, mily lelkiismeretesen minősí
tették a részesség fajait. Daczára, hogy a büntetést nem változtatta meg 
a legfőbb bíróság, még sem tudott belenyugodni abba, hogy felbujtónak 
minősíttessék a gazdaasszony.

4. A badeni judicaturából való a következő eset :
Bühl Károly atyjától, Bühl Ignácz timármestertől bizonyos meny- 

nyiségü bőrt lopott. Weil Markus segítséget nyújtott neki az által, hogy 
két tekercs bőrt, melyeket neki Bühl Károly adott át. Bühlék házából 
az ő lakására vitt. E miatt vizsgálat alá vették, de a manheimi főtör
vényszék őt fölmentette a következő indokolással : *0 csak úgy tekint
hető, mint Bühl Károly bűnsegédje, és ha e tekintetben a subjectiv bün
tethetőségnek egyetlen mozzanata sem hiányzik : úgy még is hiányzik 
a tárgyi mozzanat, mert Bühl Károly cselekménye, melyhez ő segédkezet 
nyújtott, nem képez büntetendő cselekményt. A mint nem maradhat 
büntetlenül a családi lopás bűnsegédje azon okból, mert a család-atya 
családja tagjainak büntetését nem kívánja, miután ilyenkor bűntett 
forog fönn, csak, hogy a családtagok büntethetősége szűnik meg, ép úgy 
nem lehet a segéd büntethetőségéről szólni ott, a hol azon tett, melyet 
segített, egyáltalában nem képez büntetendő cselekményt.«

Nem folytatom tovább szemlémet a német particularis törvény- 
hozások alapján álló judicatura fölött.

Áttérek azon elvek vizsgálatára, melyek a német birodalmi bün
tetőtörvény életbelépte óta a lipcsei birodalmi törvényszék judica túrájából 
nem vonhatók le, és egyúttal utalok mindenütt azon jogi esetekre is, me
lyek ezen .elvek anyagául szolgáltak. Használni fogom itt is azon két nagy 
gyűjteményt ’)> melyeket a felbujtás tanában már idéztem.

’) »Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichtes in Strafsachen, 
herausgegeben von den Mitgliedern der Reichsanwaltschaft« mit rövid
ség okáért >R. A.« betűk alatt idézek, továbbá »Entscheidungen des 
Reichsgerichtes in Strafsachen« herausgegeben von den Mitgliedern des 
Gerichtshofes, mit rövidség okáért »R. G.« betűk alatt idézek.
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Kimondta a »Reichsgericht« :
a) Nem szükséges a részesség fogalmához, hogy a tettes 

tudomással bírjon a neki nyújtott segélyről, valamint azon 
körülmény, hogy az összebeszélés után nyújtott segély a tettre 
előmozdítólag nem hatott, szintén nem fosztja meg a bűnse
gélyt biintethetőségi jellegétől. (R. A. II. (124), 243, 244.)

Két nevezetes elv van itt kimondva, egyik, hogy az előre 
összebeszélés nem föltétlenül szükséges a részesség (segély) 
fogalmához, és hogy a segélynek nem kell positiv előnyt, elő
mozdítást nyújtani a tetthez.

b) A segéd szándékosságára nézve nevezetes azon elv, 
mely a »R. G. IV. (35), 95, 96.« lapján közölt esetben monda
tott ki. Emlékeztet az bennünket a franczia »cour de cassa
tion« judicaturájára, melynek elvei szerint a segédre nézve 
irreleváns az, tudta-e, ismerte-e az elkövetés módozatait, fődolog 
az, hogy ismerje a bűntett természetét és czélját, és az elég, 
hogy a segéd által nem ismert részletek, minősítő körülmények 
neki betudassanak. Ezt mondja ki körülbelül a német legfőbb 
bíróság az említett esetben.

A segéd szándékosságára e szerint elegendő, ha általá
ban tudja, hogy ő segélyével bizonyos nemű büntetendő cselek
ményeket mozdít elő, és nem szükséges, hogy az elkövetés 
módozatairól tudomással bírjon.

c) A segély akkor is büntetendő, ha nem a tettesnek a 
téuyálladékkoz tartozó cselekményére, hanem az elkövetés föl
tételeire vonatkozik. Az erre vonatkozó jogesetet az »R. A.« 
(III. (212), 464, 465. lapjain) közli. .

d) A tettes tévedése valamely lényeges tényálladék- 
mozzanat tekintetében, mely reá nézve büntetlenséget ered
ményez, nem vonja maga után a szándékosan cselekvő segéd 
büntetlenségét. (R. A. IL. (72), 151—153.)

<■) Nevezetes azon elv is, mely az R. G. III . kötetében 
93. sz. alatt (249. 250. lap) és az R. A. II. kötetében 344. sz. 
alatt (722. 723. lap) közlött jogesetek alkalmával érvényesült.

Kimondta a Reichsgericht, hogy a főtettesnek a kisérlet- 
től való önkéntes elállása következtében biztosított büutetlen- 
ség a segéd bűutetlenségét nem vonja maga után. ’) Láttuk

’) -Denn der lediglich, in der Person des Urhebers bestehende 
Grund der Straflosigkeit bleibt auf ihn beschränkt und kommt dem der 
Beihülfe Angeklagten, in dessen Person freiwilliger Abstand von seiner 
Theilnahme an dem versuchten Verbrechen nicht zugleich fest-gestellt ist, 
nicht zu statten. Wenn der Angeklagte an dem objebtiv wie subjectiv 
einmal begründeten Thatbestande eines Verbrechens wissentlich als 
Gehülfe theilgenommen, und sich hierdurch der strafbaren Theilnahme 
daran objectiv wie subjectiv schuldig gemacht hat, so ist das Strafgesetz
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az elméleti részben, minő nagy liarczot vívtak e kérdésben. Mi 
is azon álláspont mellett nyilatkoztunk, mely a »Reichsge
richt« említett határozatában jutott kifejezésre.

f )  A »Reichsgericht« előtt megfordult azon eset is, hogy 
egy anya ujdonszülött gyermekének megöléséhez " segítséget 
nyújtott. Fölmerült tehát azon kérdés: a 217. §. (»Eine Mut
ter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich nach der 
Geburt vorsätzlich tödtet, wird mit Zuchthaus nicht unter 
drei Jahren bestraft etc.) alkalmaztassék-e az anyára. A biro
dalmi törvényszék az »R, G.« II. kötetében 60. sz. alatt 
(155. lap) közölt jogeset alkalmából kimondta, hogy az anyára, 
hasegédi tevékenységet fejt is ki, a 217. §. nyerjen alkalmazást.

Ezek körülbelül azon fő-elvek, melyek a segély fogal
mára nézve a lipcsei birodalmi törvényszék judicaturájában 
napjainkban uralkodnak.

II. L á s s u n k  n é h á n y  j o g e s e t e t  az  o s z t r á k  
g y a k o r l a t b ó l .

Először is az emberölésre vonatkozó segély egy példáját 
említem föl.

1. A bécsi legfőbb ítélő és semmítőszék 1852. évi 7996. sz. alatt 
hozott határozatának indokaiban olvassuk : »Az országos törvényszék a 
tényállás tekintetében bebizonyítottnak vette :

1. hogy vádlott : A. egyetértőleg C.-vel B. házához azon ellensé
ges szándékkal mentek, hogy B. nejét a C. és vádlott nővére ellen irány
zott sértő nyilatkozatokért felelősségre vonják,

2. hogy ezen alkalommal, midőn B. az ágyból kikelt és házjogá
nak védelme czéjából az ajtó elé állt, köztük dulakodás fejlődött ki, és 
a vádlott C.-vel egyetértőleg járt el B. ellen, ellenséges szándékkal fogta 
meg és C. elleni védelmét nehezítette, valamint jelenléte és cselekvési 
módja által C.-t azon mozzanatban segítette, midőn ez B.-n késszuráso- 
kat ejtett, melyek 9 sebet, az utóbbinak halálát okozták.

Ezen tényállás mellett vádlottat az emberölés bűntettében mint 
részest kellett kimondani stb. (Glaser gyűjteménye I. kötet 173. sz.)

2. Egy községi képviselet ellen nyilvános erőszakoskodást követtek 
el, és a bécsi legfőbb ítélő és semmítőszék kimondta, hogy azok is része
sek, a kik a néptömeghez csatlakoztak és helyeselték azt (1852. 9833. 
sz. alatt).

Az indokolásban el van mondva, hogy a községi orvosválasztást 
akarták megakadályozni stb. és végül tekintettel a részességre követke
zőleg szól az indokolás: »nem szükséges, hogy minden egyes vádlott 
fenyegetéseket alkalmazzon. A ki felizgatott tömeghez csatlakozott és 
szóval vagy másképen az erőszakoskodást helyeselni látszik, ezzel azt 
előmozdította, arra közreműködött, és ez által az 5. §. értelmében a bűn
tettben bűnrészessé válik« (Glaser gyűjteménye I. kötet 189. sz.)

3. Közhivatalnokok megsértése alkalmából néhányat részességgel 
(segélylyel) vádolt az államügyész azért, mert elmulasztották a sértést

auf ihn anwendbar, ohne dass er sich auf die aus lediglich persönlichen 
Gründen vom Gesetze, dem mitangeklagten Urheber gewährten Straf
losigkeit auch für seine Person berufen kann,
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helyteleníteni. Erre nézve helyesen válaszolt a nevezett legfőbb bíróság- 
és nem engedte érvényesülni az államügyészség rendőri felfogását.

Az államügyészség semmiségi panaszában azt állítja, hogy A. a 
szóval elkövetett becsületsértés részese, mert elmulasztotta kifejezni 
ezen kihágás fölött helytelenítését, süt továbbra is B.-nek társaságában 
maradt, a ki a kihágást elkövette.

A semmiségi panasz elvettetett.
> A büntetőtörvénynek sem az 5. sem 6., de egy szakasza sem jelenti 

ki büntetendő cselekmén3’nek a helytelenítés elmulasztását, sőt annak 
az elkövetés után kifejezett helyeslése sem képez részességet« mondja 
igen hetesen 10348/852. sz. alatt a nevezett legfőbb bíróság. (Glaser- 
gyűjteménye I. kötet 192. sz.)

4. A bűntett meg nem akadályozásának kérdésében érdekes a bécsi 
legfőbb-ítélő és semmítőszéknek 1853. 12266. sz. alatt hozott határozata. 
Egy asszony kiskorú nővérét B.-t A.-val egyedül hagyta egy sutét, szobá
ban, tudva hogy A.-nak aljas szándéka van. Ez elkövette az erőszakos 
nemi közösülést. Az asszonyt az erőszakos nemi közösülés bűntettének 
részessége alól fölmentették. Az államügyész semmiségi panaszt emelt, 
•le ez elvettetett : »Alle Handlungen ■— mondja szószerint az indokolás 
— welche nach §. 5. des St. G. B. die Mitschuld an einem Verbrechen 
begründen, sind positiver Natur und bestehen in einem activen unmit
telbar auf Veranlassung, Ermöglichung oder Sicherung der verbrecheri
schen That gerichteten Einschreiten, welches insbesondere auch schon 
nach dem allgemeinen Sprachgebrauchs mit dem Begriffe des Vorschub
gebens verbunden ist. Durch die Nichthinderung eines Verbrechens 
macht man sich dennach in der Begel nicht desselben Verbrechens mit
schuldig, sondern nach Umständen nur nach §. 212. des St. G. B. wegen 
Verbrechens der Vorschubleistung verantwortlich.« (Glaser-gyűjtemény 
I. kötet 400. sz.)

5. A következő esetben egy sajtóvétség kísérletében való részesség- 
példáját látjuk.

Feljelentés történt, hogy A. egy nagy város közönsége között 
színes szemérmetlen képeket terjeszt, és a rendőr A.-t lakásán éppen akkor 
lepte meg, midőn ily kép festésével foglalkozott. A rendőr A.-nál '30-nál 
több lythografirozott képet talált, különféle kőnyomatokat, melyeken 
mind szemérmetlen képek voltak. A. beismerte, hogy a képeket ő festi. 
Egy előtte ismeretlen ember hozta neki színezés végett a kőnyomatokat, 
ő nem tudta, hogy azoknak czélja a közönség közötti terjesztés volt, 
egyébiránt az felelős, a ki megrendelte, mert neki, (A.-nak) semmiféle 
rossz szándéka nem volt, neki mestersége a festés, ő egyetlen egy képet 
sem adott el, sem meg nem mutatta senkinek. Minden kutatás eredmény
telen volt. Nem lehetett azt sem constatálni, liogj- A. előbb hasonló 
munkákat készített, vágj- hogy ily képeket árult volna.

A legfőbb itélőszék vádlottat, tekintettel a B. T. K. 516, 5, 8, 238. 
§§-aira, az 516. §-ban megjelölt vétség kísérletében részesnek mondta ki, 
és indokolta azzal, hogy a nála talált tárgyak a szemérmet durván sér
tik, hogy azok, tekintettel mennyiségökre, terjesztésre voltak szánva, 
hogy ő színezte a képeket, és ez által hozzájárult a szeméremérzet még 
durvább megsértéséhez, és tudhatta, hogy azok terjesztésre szánvák stb. 
(Glaser-gyűjtemény II. kötet 805. sz.)

6. A sikkasztás részességének esetét képezi a következő : Egy 
gazdatiszt (A.) urának gabonáját eltulajdonította, s azt saját öcscsével 
(C.) küldte a városba eladni. Az érték 50 forintot meghaladt. Az első 
folyamodásu bíróság A. és C.-t a lopás vádja alól fölmentette, de mind
kettőt sikkasztásban mondta ki bűnösnek és pedig A.-t mint közvetlen 
tettest, C.-t pedig mint segédet. A főtörvényszék mindkettőt lopásban
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mondta ki bűnösnek, az elsőt mint tettest, és a másodikat mint segédet. 
A legfőbb itélőszék az első biróság határozatát hagyta helyben, mert 
nem szenved kétséget, hogy vádlottra nemcsak a helyiségek bízattak reá 
közvetlenül, hanem maga a gabona is közvetlen őiázetére bízatott, a 
176. §. II. lit. b. és c. pedig csak akkor nyerhet alkalmazást, ha a cselé
dek, iparüzők stb. oly dolgokat tulajdonítanak el, melyeket közvetlenül 
bíztak reájok. (Glaser-gyűjtemény II. kötet 898. sz.)

7. A gyilkosságra vonatkozó részesség példája a következő :
0. elcsábítja szeretőjét A.-t és ennek szolgálóját l).-í, hogy közö

sen férjét B.-t öljék meg. Miután a férjet lerészegítés következtében 
öntudatlan állapotba helyezték, D. és A. összekötötték kezét és lábát, 
C. egy vánkost tett arczára és reáült. Erre a szolgáló (D) eltávozott. A 
szobában visszamaradt A. és C. egy kendőt vettek, azt az áldozat nyaka 
köré tekerték és megfojtották. Az orvosok constatálták, hogy nem a ván
kos okozta a megfulladást, hanem a nyakra tekert kendővel okoztatott 
a halál. A. és C. az elkövetett orgyilkosság, illetve házastárs-gyilkosság- 
ban mint közvetlen tettesek mondattak ki bűnösöknek, a szolgáló 1). 
mind az első, mind a másodbiróság által a 15. T. K. 136. §-a értelmében 
mint részes vonatott felelősségre. A legfőbb itélőszék D.-re a B. T. K. 
137. §-ának enyhébb büntetési tételét rendelte alkalmazni »mert kétsé
gen kívül van, hogy I). a gyilkosság elkövetésénél közvetlenül nem fejtett 
ki tevékenységet, hanem az A. és C. által elkövetett gyilkosság előtt li. 
kezeit összekötötte, és ez bár a gyikossághoz előkészületi tettet képez, 
de a gyilkosságtól mégis különálló cselekmény.« (Glaser-gyűjtemény
II. kötet 982. sz.)

7. A következő eset a hivatalos hatalommal való visszaélés részes
ségének nyújtja példáját.

Egy átmentei' (A.) az állami utón levő fasorból a fákat eladogatta 
úgy, mint ha ahhoz joga volna. Ezen fák közűi hármat C. útkaparónak 
ajándékozott, ki tudta, hogy A.-nak ehhez joga nincs, és ő azt saját czél- 
jaira fordította. A. hivatali sikkasztás és C. pedig az ebbeli részesség 
miatt helyeztettek vád alá. Az e. f. biróság A.-t és C.-t ezen vád alól 
fölmentette és A.-t a hivatalos hatalommal való visszaélés és C.-t az 
ebbeli részességben mondta ki bűnösnek. A főtörvényszék megváltoztatta 
az ítéletet és A.-t a B. T. K. 171. és 173. §§-ai alapján lopásban, C.-t 
pedig a lopási kihágásban mondta ki bűnösnek. A legfőbb itélőszék az 
e. f. biróság minősítését hagyta helyben, az indokolás szó szerint így 
szól : »Indem A. über eine Anzahl Bäume an der seiner Aufsicht unter
stellten Strassenstrecke unrechtmässig, willkürlich verfügte, den grüsse- 
ren Tlieil derselben verkaufte und den Erlös für seine Bedürfnisse ver
wendete, und drei dieser Bäume den Strasseneinräumer C. schenkte, hat 
er sich selbst als Wegmeister gerirt, sich nur in dieser seiner amtlichen 
Stellung Befugnisse angemasst und nach Aussenliin beigelegt, welche 
ihm nicht zustanden. A. hat also dadurch von dem Amte, in welchem er, 
Avenu gleich nicht eidlich, doch jedenfalls verpflichtet zum Schaden des 
Strassenärars, dem die Bäume gehörten, Missbrauch gemacht. Es umfasst 
diese Handlung des A. alle Merkmale des im §. 101. des St. G. B. bezeich- 
neten . Verbrechens des Missbrauches der AmtsgeAvalt, Avornacli die Auf
fassung und Beurtheilung derselben als Veruntreuung entfällt. Es 
musste daher in dieser Beziehung sowohl gegen A. als gegen C., Avelcher 
sich durch die Aneignung der ihm auf sein Ersuchen von A. geschenkten
Bäume........ nach §. 5. des St. G. B. mitschuldig gemacht hat etc..
(Glaser-gyűjtemény II. kötet 1175. sz.)

Még csak egy esetet hozok fel s azzal az osztrák judicatura fölött 
szemlémet befejezem.

8. A. hajadon szolgáló hosszabb idő óta C. szolgával szerelmi
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viszonyban élt és teherbe is esett. Szegénysége és a szüleitől való félelme 
megérlelték benne a gondolatot, hogy magzatát elhajtja. Szeretője C. 
szintén biztatta e tettre. C. több ízben adott elhajtó szereket A.-nak, de 
ezek nem voltak alkalmasak az eredmény előidézésére. Erre ő azon 
gondolatra jött, hogy nyomta, ütötte öklével A. altestét, hogy legalább 
holtan szülje el gyermekét. Ennek daczára 1870. július hó 11-én este 
11 órakor A. élő gyermeket szült. A nő az ágyban fekvén, hasa alá von
szolta a gyermeket azon bevallott szándékkal, hogy a gyermek a nyomás 
következtében megfuladjon. A mint ő ily helyzetben feküdt, C. a szobába 
jött. Ez látta A. hasa alatt a kis gyermeket, és mivel belépte alkalmával 
A. egyet fordult, észrevette C. azt is, hogy a gyermek él. 0 hallgatott és 
teljesen nyugodtan viselte magát. Rövid idő múlva gyertyával kezében 
az ágyhoz ment, hogy meggyőződjön : él-e a kis gyermek ? A mint észre
vette, hogy a gyermek meghalt, a köldökzsinórt elvágta és a reggeli 
szürkületig a szobában maradt, mire a kis gyermek-hullát kendőbe csa
varta és magával vitte, hogy elássa.

Az orvosok véleménye szerint a gyermek a szülés után 15 perczig 
élt, és hogy fuladás következtében halt meg, és hogy a terhes állapotban 
levő nőnél az altestre gyakorolt nyomás és ütés minőségileg alkalmas 
eszköz a holt szülés előidézésére.

A. beismerte a tényt és az ölési szándékot. C. a magzatelhajtási 
kísérletet beismerte, de tagadja, hogy ő a gyermeket meg akarta ölni, 
és hogy valaha is beszélt volna szeretőjével a gyemnek megöléséről.

Az első folyamodása bíróság A.-t a btk. 139. §-a értelmében a 
gyermekgyilkosság bűntettében, C.-t pedig a btk. 5. és 134. §§-ai értel
mében a közönséges gyilkosság bűntettében való részességben, mindkettőt 
a btk. 8. és 144. §§-ai értelmében a magzatelhajtási kísérlet bűntettében 
mondotta ki bűnösnek.

A főtörvényszék C.-t nem találta a gyilkosság bűntettében részes
nek, hanem a btk. 212. §-a értelmében mondta ki bűnösnek : A btk. 5. §-a 
szerint C.-t a gyilkosságban való részesség nem terhelheti, erről szó nem 
lehet — mondja az indokolás — ellenben azt mutatják a körülmények, 
hogy C. könnyen saját vaszélyeztetése nékül megakadályozhatta volna 
az elkövetett bűntettet, és mivel ezt szándékosan elmulasztotta, a btk. 
212. §-a értelmében büntetendő.

Az államügyészség felebbezése következtében került az ügy a 
bécsi legfőbb ítélő- és semmítőszék élé, hol 1871. január hó 18-án 300. 
sz. alatt a főtörvényszék ítéletét helyben hagyták. Az indokolásból a 
következőket emelem ki : »Ha A.-nak és C.-nek vallomásait tekintjük, 
pedig más bizonyíték hiányában a biró csak ezekre van utalva, melyek
ből C.-nek a kérdéses éjen tanúsított eljárása megítélhető, bármily szi
gorúan tekintsük is azt, C. eljárásában a részességnek a btk. 5. §-ában 
meghatározott egyetlen mozzanata sem fordul elő. Az ő magaviseleté 
ezen alkalommal egészen passiv volt, nem nyújtott szándékosan eszkö
zöket, sem az akadályok elhárításával vagy más segélynyújtási móddal 
nem járult a tetthez, sőt a tett elkövetése után nyújtandó segítséget sem 
Ígérte meg, hanem a mint ezt az egyedül jelenlevő A. állítja, csak pas
sive volt jelen az eseménynél.

De hogy C. meg nem akadályozta a gyermek megfojtását, ez által, 
a mint ezt a főtörvényszék indokai is kiemelik, a bűn elősegítésében (Vor
schubleistung) vált bűnössé.

Ezen példából is látjuk , hogy a negatív segélynek csakugyan 
egyik lényeges föltételét képezi bizonyos' kötelező (szolgálati, hivatali, 
szerződési) viszony megszegése, mert e nélkül a passiv magaviselet 
segélyt alig képezhet.

De most áttérek hazai judica túránkra.
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I II . H a z a i  j u d i c a t  u r á n k.

A bűntett meg nem akadályozása, sőt a följelentés elmu
lasztása tárgyában követett és a büntetőtörvényt megelőző 
időszakban követett gyakorlatot már a negativ segély elméleti 
tárgyalásánál ismertettem. Láttuk mennyire tágan értelmezte 
a bíróság a részesség fogalmi körét. Azon elemeket is bevonta a 
»complicitas« területére, melyek tisztán rendőri természetűek. 
Mikor a »precedens judicis arbitrium« volt az egyedüli jogforrás, 
nem nagy gyakorlati fontossága volt annak, bogy » bűnsegéd «- 
nek nevezték-e a részest, mert bár minő minősítés mellett is a. 
belátás szerint alkalmazhatta a biró a büntetést. S az is bizo
nyos, bogy ha a régebbi judicaturánkat figyelemmel áttekintjük, 
tapasztalni fogjuk, hogy a »szövetség-elmélet« valóságos virág
korát élte. Később pedig az osztrák büntetőtörvény parificaló 
rendszerének nyomásaalatt állott a hazai judicatura és még akkor 
sem tudott ez alól szabadulni, midőn az osztrák törvény legalább 
a szorosabb értelemben vett Magyarország területén már hatálv- 
lyal nem birt. Ebben az állapotban találta a magyar büntetőtör
vénykönyv a magyar gyakorlatot. Hogy mily nehéz volt a meg- 
szokottság kötelékeiből való kibontakozás, mennyi akadálylyal 
kellett az új eszmék és rendszer alapján álló magyar büntetőtör
vénykönyveknek megküzdeniük : azt nem kell bővebben ecsetelni 
az előtt, a ki tudja, mit jelent egyszerre nagy lépést tenni előre a 
büntetőjogi haladás útján. Midőn a judicatura nem burkolózha
tott többé a »részesség, szövetség« stb. tág fogalmába, hanem kö
telességévé vált megmondani, minő azon részesség, melyet a vád
lott terhére ró, felbnjtó-e, segéd-e, tettes-e stb : akkor kezdetét 
vette a részesség területén a judicaturának komoly és nehéz fel
adatokkal való küzdelme. A régi és az uj felfogás harczának kel
lett megelőzni az új eszmék consolidálását. Ez az eszmék fejlő
désének logikai követelménye. Büszkén utalhatunk hazai 
judicatnránk mai színvonalára. Kern nagyítok. Lelkiismere
tesen irom le e szavakat : midőn azt mondom, hogy százados 
fejlődés arányában áll hazai judicaturánk színvonala az 1878. 
utáni és az 1878. előtti judicatura között. Egy más világ az, 
a miben a mai judicatura él és mozog, oly annyira más, hogy 
nem csodálkozhatunk azon, ha kezdetben kissé szokatlannak 
tetszett. A fejlődésében megakadt nemzet egyszerre akarta 
pótolni századok mulasztását. Nem részesült azon szerencsében, 
hogy a középkori felfogásból átmenetet képezhetett volna az 
annyi gonddal és körültekintéssel készített 1843-diki javaslat 
törvényerőre emelkedése. Abból a korból, melyet Deák Fereucz 
egyik követjelentésében oly mérséklettel, de annál igazabban 
jellemez : »Sem a büntetésnek nemére és nagyságára nézve
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törvényeink biztos alapot nem nyújtanak, és több esetben a 
bírónak személyessége szerint ugyanazon vétekért ugyanazon 
körülmények között a büntetések fölötte különbözők és önké
nyesek« — mondom, ezen korból kellett átmenni oly korba, mely 
a büntetés nemére és nagyságára nézve már biztos alapot 
nyújt, a hol a biró személyességének meg kell hajolni a törvény 
parancsa előtt, a hol önkényről már többé szó nem lehet, és 
a hol a tudomány nagy arányú fejlődésének hatalma már óriási 
igényekkel lépett elő. Az ily nagy átmenetek ritkán szoktak 
minden rázkódás nélkül lefolyni egy nemzet cultur-életében, 
különösen ha az átmenet a jog-cultura körében áll be. mely 
oly közel érinti az egyént, családot, vallást, államot, társadal
mat. És hogy nálunk aránylag oly könnyen foglaltuk el az 
új eszmék világát : az egygyel több bizonyság a mellett, hogy 
e nemzet fogékonysággal bir az új eszmék, a tudományos hala
dás vívmányai iránt. Es a büntetőtörvénykönyv érdeme mellett 
ne feledkezzünk meg soha a hazai magistratura nagy átmeneti 
munkájáról, melylyel a törvényben uralomra jutott eszméknek 
életet és erőt kölcsönzött !

Lássuk most a bűnsegély fogalmát az egyes jogesetekben.
1. Tényállás : Uszki Sándor előbb beszerzett liamis kulcsokkal 

Sógor Antal, Sógor József és Sipos László pinczéit, valamint Kerekes 
Ferenczné kamráját felnyitván, azokból bort, gabonát és más tárgyakat 
ellopott.

Midőn Uszki, Sógor Antal pinczéjében a lopást elkövette, az ő 
felszólítására Sujtos András vele ment, azonban a pinczébe be nem 
hatolt, hanem bár Uszki cselekménye előtte gyanúsnak látszott, mégis 
az ajtó előtt megvárta Uszkit, látta, hogy Uszki a kihozott ételnemüeket 
elküldi, sőt maga is azok egy részét elköltötte.

Bújó László pedig Kis Lajosnak két darab egy forint értékű 
tyúkját leütötte, azokat ellopta és saját czéljaira felhasználta, mely tyú
kok elfogyasztásában Uszki Sándor és Baló Mihály oly körülmények 
között vettek részt, melyekből gyaníthatták, hogy azok lopás következ
tében jutottak birtokosuk kezéhez.

Az alsóbb bíróságok a lopásnál szereplők közül azt, ki nem hatolt 
be azon helyre, hol a lopott dolgok őriztettek, hanem kint maradt, habár 
a lopott dolgokból ő is részesült, csak vagyonbiztonság elleni kihágásban 
mondották ki vétkesnek. A legfőbb itélőszék azonban figyelemmel arra, 
hogy a fenforgó körülményekből észrevehette, hogy lopás történik, őt 
bűnsegédnek tekintette s mint ilyent el is ítélte.

A kir. Curia ítéletének indokolásából a segélyre vonatkozó rész 
következőleg hangzik : »Sujtos Andrást illetőleg a kir. tábla ítélete azért 
változtathatott meg, mert Önvallomása szerint is gyanúsnak látszott 
előtte Uszki Sándornak azon cselekménye, hogy ez Sógor Antal pinczé- 
jét a gazda megkérdezése, jelenléte, vagy ellenőrzése nélkül felnyitotta, 
abba bement, és abból, jogosultságának minden indokolása nélkül, a 
gazda tulajdonához tartozó dolgokat kihozott, azokat részint azonnal 
elküldötte, részint elvitte, és azokban őtet is részesítette, a mit nevezett 
vádlott önbeismerése szerint elfogadott. Minthogy pedig ezen vádlott

A bünkisérlet és a beveszett bűncselekmény.



498 A B Ű N S E G É D .

ITszki felhívásává ezt a Sógor András pinczéjéhéz kisérte, annak felnyi
tásánál jelen volt, és addig, míg a tolvaj a lopást a pinczében véghez 
vitte, kinn az ajtónál tartózkodott, ebből nem lehetvén egyebet követ
keztetni, mint azt : hogy ő tudva azt, miszerint Uszki lopást követ el, e 
cselekmény végrehajtásáig a pinczénél őrt állott, a mi a segélyezést álla
pítván meg, őt ebben vétkesnek kellett, kimondani.« (1880. szept. 15. 
6374. sz. B. J. T. I. kötet 6. sz.)

Ezen ítéletből látjuk, hogy nem szükséges az a segély fogalmához, 
hogy megbeszélés tárgyává tétessék a bűntett. A körülmények is elegen
dően bizonyítanak a segély bűntettre irányzott szándékossága mellett.

2. Kaposi Katalin 11/4 éves törvénytelen gyermekét ellátás miatt 
falura kiadván, sokalta az azzal járó költséget. Elhatározta tehát, hogy 
gyermekét megöli. Gyufavégekből phosphoroldatot készített, s 1880. 
évi január hó egyik napján Kis Szidónia barátnéjával együtt elment 
gyermekéért, azt a falun kívül a bokrok közé kivitték, ott Kis Szidónia 
a gyermeket ölébe vette és tartotta, míg anyja a mérget a gyermek szá
jába öntötte. A gyermek még az nap meghalt.

Kaposi Katalin előadja, hogy Kis Szidónia beszélte őt reá gyer
mekének megölésére. Kis Szidónia ezt tagadja, de a fent előadott tény
állásban körülirt közreműködését beismeri.

Kérdés : vájjon Kis Szidónia á Kaposi Katalin tettében, mely 
mindhárom bíróság által gyilkosságnak minősíttetett, mint segéd vagy 
mint tettestárs mondandó ki bűnösnek. A kir. törvényszék és a kir. tábla 
külön indokolás nélkül Kis Szidóniát tettestársnak, a kir. Curia ellen
ben csak segédnek tekintette.

A kir. Curia Ítélete következőleg szól : A budapesti kir. táblának 
ítélete Kaposi Katalinra vonatkozólag az ügy fejleményeivel összevágó 
egyenes beismerés^ alapján felhozott és elfogadott indokainál fogva 
11 elybenliagyatik.

Ellenben Kis Szidóniára nézve részben megváltoztatik, és te
kintve :

hogy ezen vádlottnak a mérgezés tettének tényleges kivitelében 
közvetlen, különben is érdekében nem álló tettessége csakis az elsőrendű 
vádlott és tettes vallomása által, másodrendű vádlottnak éz iránti hatá
rozott tagadása ellenében, törvényszerűen meg nem állapítható, és ígj' 
reá a B. T. K. 70. §-a nem alkalmazható ;

ellenben beismervén ezen vádlott a gyermek eredeti átvételét, a 
mérgezés alkalmával jelenlétét, úgy a bűntett elkövetése alkalomkor a 
gyermeknek ölében való tartását :

ezen vádlott, hivatkozással a B. T. K. 278. §-ra, a B. T. K. 69. §. 
2. pontja értelmében az elsőrendű vádlott cselekménye elkövetésénél 
segély nyújtónak tekintetik, és azért az érintett szakasz szerint mint bűn
részes mondatik ki bűnösnek, s tekintve, hogy a tett napján 16 éves és 
2 napos korú volt, ezen vádlott a B. T. K. 72. §-a és 74. §. szerint, to
vábbá a B. T. K. 2. §. és az életbeléptetési törvény 16. §-ára való hivat
kozással, befogatásától számítandó két évi börtönre ítéltetik. (B. J. T.
III. kötet 23. sz.)

3. A következő esetben látjuk a csalárd bukás segélyének egy pél
dáját : Tényállás: Bosenfeld Adolf Gábor kereskedő 1879. október és 
november hónapokban üzetési képtelenségét látta, csődöt azonban maga 
ellen nem kért. Sőt már ekkor egy oly okirat kiállítását vette czélba, 
mely szerint nejének Kolin Amáliának koholt 1200 frt hozományi köve
telése kielégítését el vagyonát hitelezői elől elvonhassa. Ekkor azonban 
még eme okirat kiállításának szükségét nem látta fenforogni, mert Ro- 
senféldnek sikerült Weisz Jánosnál 300 frt erejéig újabb hitelt nyerni. 
Weisz kérte ugyan, hogy a követeléséről kiállított okiratot Rosenfeld
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neje Kolm Amália is írja alá, ezen kérelmétől azonban Rosenfeld hizla
lása folytán elállóit. Rosenfeld így időt nyerve látta, hogy bukása előbb 
utóbb úgyis be fog következni, már előbb czélbavett terve kiviteléhez 
látott. Ugyanis neje Kőim Amália részére a hozomány végrehajtás utján 
is azonnal eszközölhető visszakövetelését megállapító okmányt állított 
ki. Ennek alapján Kohn Amália férjének összes vagyonát lefoglalta, és 
kereskedését a megtartott árverésen Kőim Amáliára átjátszotta. Ezen 
kívül Rosenfeld édes anyjának tartozását átvállalta saját hitelezői rová
sára viszonérték nélkül és az így átvállalt tartozásból csakis sógora kö
vetelését fizette ki, a többi hitelezők követeléseit nagyobbrészt fizetetlenűj 
hagyta. Kőim Amália férje czélját ismerve, irta alá a fennebbi okiratot.

ítéletek : A kaposvári kir. törvényszék : Elsőrendű vádlott Rosen
feld Adolf Gábor a csalárd bukás bűntettében bűnösnek, másodrendű 
v ádlott Rosenfeld Adolf Gáborné szül. Kohn Amália a csalárd bukásbani 
részességben vétkesnek mondatik, s elsőrendű vádlott a B. T. K. 92. 
§-ának alkalmazása mellett az 1879. nov. 24-től decz. hó 22-ig eltöltött 
vizsgálati fogságának beszámításával három havi fogházra, másodrendű 
vádlott pedig az Ítélet jogerőre emelkedésétől számítandó nj’olcz napi 
fogházra Ítéltetnek. Harmadrendű vádlott Kőim Ignácz a csalárd bukás
bani részesség vádja alól fölmentetik.

Indokok : (Következik a fent előadott tényállás.)
Ezeknél fogva elsőrendű vádlottat a B. T. K. 414. §. 2. és 3. pontja 

értelmében a csalárd bukás bűntettében bűnösnek, másodrendű vádlottat 
pedig a B. T. K. 69. §. 2. pontja értelmében a csalárd bukásbani részes
ségben vétkesnek kimondani és a fennebb körülirt fogházra ítélni kellett.

Harmadrendű vádlott pedig az ellene emelt vád alól fölmen
tendő volt.

A büntetés kiszabásánál figyelembe vétettek mint enyhítő körül
mények vádlottak feddetlen előélete, és az okozott kár csekély értéke. 
(1880. decz. 9-én, 5684. sz. a.)

A budapesti kir. ítélő tábla : Az első biróság ítélete a bűnösség 
kérdésében részben megváltoztatik és elsőrendű vádlott a csalárd bukás 
vétségében bűnösnek, másodrendű vádlott a csalárd bukás vétségében 
részesnek mondatik ki. Egyebekben az elsőbirósági ítélet helyben, illetve 
érintetlenül hagyatik.

Indokok : Elsőrendű vádlott az elsőbirósági ítéletben helyésen 
előadott tényállás szerint a csalárd bukásban, úgy az 1840 : XXII. t.-cz. 
130. §. f) pontja, mint a B. T. K. 414. §. 1. 2. 3. pontja szerint bűnös, 
miért is az elsőbírósági ítélet ezen része helybenhagyandó volt.

Másodrendű vádlott tudva férjének vagyoni helyzetét, azon ez él
ből szerkesztette az állítólagos hozomány biztosítására szolgáló okiratot, 
hogy férjének előbbi hitelezőit kijátszva, ezen állítólagos hozomány 
követelését a többi hitelezők kárával kielégítse.

Kitűnik továbbá, hogy Rosenfeldnének a közjegyzői okiratban 
említett 1200 frtnyi követelése koholt követelés. A közjegyzői okirat 
ugyan bizonyítja azt, hogy Rosenfeld e koholt követelést magára nézve 
fennállónak elismerte, és hogy neje ezen elismerést elfogadta, de nem 
bizonyítja azt, a mi a jelen bűnvádi ügyben döntő, nevezetesen nem 
bizonyítja, hogy a követelés valódi, és hogy Rosenfeld az értéket, mely
nek erejéig magát adósnak vallja, valóban megkapta. És miután másrészt 
Krausz Herman vallomásából kiderül, bőgj- a kérdéses 1200 frtos köt- 
vényre sem az adós Kohn Ignácz nem fizette meg az egész összeget, sem 
Rosenfeld Adolf Gábor nem 1200 frt érték erejéig értékesítette az egész 
1200 frt tőkét, hanem még a kamatok erejéig is adósnak vallotta magát. 
Miután pedig Rosenfeld Adolf Gábornénak nemcsak arról kellett tudo
mással birnia. vájjon valóban fennállott-e azon követelés, melyet férje
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ellen birói úton is érvényesített, hanem tudva férje vagyoni helyzetét is, 
sőt mint a fentebb kifejtettekből kitűnik, éppen azért készítette az állí
tólagos hozományát biztosító okiratot : ő az elsőbirósági Ítéletnek e 
részben való helybenhagyása mellett a B. T. K. 69. §. 2. pontja szerint 
mint részes volt bűnösnek kimondandó.

Mindkettőt azonban vétségben kellett bűnösnek kimondani, mert 
a fogház a B. T. K. 20. §-a szerint kizárólag vétségre alkalmazandó, e 
részben tehát ezért is, és még azért is meg kellett változtatni az elsőbi- 
róság ítéletét, mert a kir. ügyész nem felebbezvén, az elsőbirósági Ítélet 
vádlottakra nézve meg nem változtatható, illetve nem súlyosítható 
akkép, hogy a büntetés a cselekménynek bűntetté való minősítésével a 
B. T. K. 20., 24. §§-ai értelmében összhangba hozathatnék. Egyebekben 
az elsőbirósági ítéletben felhozott indokok e helyütt is elfogadtattak. 
(1881. szeptember 12-én, 8870. sz. a.)

A kir. Curia : A kir. ítélő táblának Ítélete indokainál fogva hely- 
benhagyatik. (1881. évi 12,060. sz. a. — 1882. junius 15-én.) (B. J. T.
IV. kötet 17. sz.)

4. Tényállás : Vajda Vendel három darab kaszáját naponkint 
egy bokorba rejtette el, hóimét azok egy alkalommal eltűntek. Vajda 
Vendelnek gyanúja Gyulai Gábor gulyásra esett. A mint a réten Vajda 
Vendel többed magával kaszált, közeledett a gulyával feléjük Gyulai 
Gábor. Vajda Vendel kaszáló-társával Vajda Józseffel kezükben a kaszá
val a gulyás felé mentek, hogy ezt felelősségre vonják a kaszák ellopása 
miatt. Gyulai, mindent tagadva, állt a két Vajda között. Vajda József 
feléje liadonázott a kaszával, bog}' Vajda Vendel elől el ne menekül
hessen, és míg ez így Gyulait a meneküléstől visszatartotta, az alatt 
Vajda Vendel Gyulait folytonosan kérdőre vonta, majd oldalba lökte á 
kaszával. Midőn Iák ta, hogy az eltűnt kaszák nyomára így sem jöhet, 
Vajda Vendel oly ütést mért a kasza fokával Gyulai fejére, hogy ez 
azonnal összerogyott és még a helyszínén nem sok idő múlva meghalt.

Az első folyamodásra bíróság Vajda Vendelt halált okozó súlyos 
testi sértés bűntettében, Vajda Józsefet pedig ugyanazon bűntettben, 
mint segédet mondta ki bűnösnek. A budapesti kir. tábla hasonlóan mi
nősített. A kir. Curia ítélete következőleg szól : A budapesti kir. ítélő 
táblának Ítélete Vajda Vendel elsőrendű vádlottat, illetőleg vonatkozó 
indokainál fogva helybenhagyatik ; ellenben Vajda József másodrendű 
vádlottat, illetőleg az ezen vádlottat terhelő cselekmény minősítésére 
nézve, mindkét alsóbiróságí Ítélet megváltoztatok ; s ugyanezen vádlott 
a B. T. K. 301. és illetőleg 69. §. alapján a súlyos testi sértés bűntettében 
mondatik ki mint segéd bűnösnek : ezen változtatás mellett továbbá a 
másodbirósági ítélet az ezen vádlottra vonatkozó többi pontjaira nézve 
illető indokainál fogva szintén helybenhagyatik.

Indokok : A másodrendű vádlottra bizonyult cselekmény minősí
tésére nézve meg voltak változtatandók az alsóbb bírósági Ítéletek azért, 
mivel ezen vádlott az által, hogy ugyanő elsőrendű vádlott társaságában 
Gyulai Gábor megtámadására kaszával fegyverkezve ment, s az alatt 
mig elsőrendű vádlott a nevezett egyénre kaszájának fokával csapásokat, 
intézett, annak elébe állván, feléje kaszáját hadonázva villogtatta, első
rendű vádlottnak a Gyulai Gáhor súlyos megsérelmezésére irányzott 
cselekményét mozdította ugyan elő ; mégis tekintve azt, hogy elsőrendű 
vádlott ellenében sem lett bizonyítva az, hogy neki czélja és szándéka 
lett volna Gyulai Gábort a sérelmezés által életétől megfosztani, s ennek 
folytán az vétetett bizonyítottnak, hogy az elsőrendű vádlott által vég
hezvitt sérelmezésből a sérelmezett egyénnek halála a sérelmezést vég- 
liezvivő elsőrendű vádlott szándékán kívül állott be ;
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a dolog ezen állásában, tekintettel a B. T. K. 69. és 82. §-ban fog
lalt szabályokra, azon eredmény, hogy a már többször említett sérelme
zésből halál következett, nem volt másodrendű vádlottnak terhére róható, 
hanem figyelemmel arra, hogy' másodrendű vádlott előtt látva és tudva 
volt az, hogy7 a Gyulai Gáboron elsőrendű vádlott által ejtett sérelme
zésből kétségtelenül oly súlyos testi sértésnek kell következnie, mely a 
B. T. K. 301. §. szerint mint bűntett büntetendő, másodrendű vádlott 
ezen nemű bűntettben volt mint tettes elsőrendű vádlott cselekményét 
előmozdító segéd bűnösnek kimondandó ; a B. T. K. 302. és 72. §§. ren
delkezésének megfelelőleg kiszabott büntetésre nézve pedig a kir. Ítélő 
tábla ítélete helybenhagyandó. (1882. évi 4333. sz. a. — 1882. május 
2-án.)« (B. J. T. IV. kötet 14. sz.)

Ezen ítéletből látjuk, hogy a segédnek nem okvetlenül ugyanazon 
bűntettben kell bűnösnek kimondatni, a miben a tettes mondatott ki. 
Itt a tettesre a 306. §. minősítése alkalmaztatott, a segéd pedig a 301. 
§-ban meghatározott, súlyos testi sértés bűntettében mondatott ki bűnös
nek. A véletlenül bekövetkezett halált a segédre nézve nem tartotta 
beszámítliatónak a Curia. Oly gyakorlat, mely méltán dicséretet érdemel 
és a modern elméletek színvonalán áll. Ugyancsak hasonló gyakorlatot 
követett a kir. Curia a következő esetben is :

5. »Tényállás : Kertész Tili József a Németh Ferencz által kezé
hez szolgáltatott bottal Vaspöri Ferenczet úgy fejbe ütötte, hogy ez az 
ütés folytán meghalt. Ezen kívül Németh Ferencz a cselekmény véghez
vitele közben szóval és intéssel biztatta Kertészt Vaspöri bántalmazá
sára. Az, hogy Kertésznek vagy Némethnek szándéka lett volna Vaspörit 
megölni, bizonyítható nem volt.«

Az első folyamodásu törvényszék Kertész Tili Józsefet a halált 
okozott súlyos testi sértés bűntettében mint tettest, Németh Ferenczet 
pedig mint felbujtót büntette. A budapesti kir. tábla a minősítést hely
benhagyja. A kir. Curia pedig következőleg Ítélt : Mindkét bírósági Ítélet 
részben való megváltoztatásával Kertész Tili József elsőrendű vádlott a 
B. T. K. 306. §. 1. bekezdésében meghatározott halált okozott súlyos 
testi sértés bűntettében mint tettes, Németh Ferencz másodrendű vádlott 
pedig a B. T. K. 301. §-a alapján meghatározott súlyos testi sértés bűn
tettében mint a B. T. K. 69. §. 2. pontja szerinti bűnsegéd mondatik ki 
bűnösnek és elsőrendű vádlott öt évi fegyházra, másodrendű vádlott 
pedig hat havi börtönre ítéltetik.

Mindkét vádlott büntetése a jelen Ítélet, foganatba vételétől lesz 
számítandó. Egyéb rendelkezéseire nézve a kir. Ítélő tábla Ítélete liely- 
benhagyatik.

Indokok : Kertész Tili József ellen több tanú egyező vallomásán 
kívül, a cselekmény lényeges körülményeivel megegyező saját beisme
rése által be van bizonyítva, hogy ő 1880. május 6-án Vaspöri Ferenczet 
bottal főbe ütötte, Vaspöri Ferencz azon év julius 7-én meghalván, a 
hullája bonczolásánál felvett jegyzőkönyv és orvosi vélemény által bizo
nyítva van, hogy a halál nagyobb erővel alkalmazott tompa eszközzel 
ejtett ütés okozta koponyarepedés, s ebből származott agyhártyalob által 
okoztatott. A Kertész Tili József által ejtett ütés és a halál közötti oki 
kapcsolat tehát kétségen kívül van helyezve.

Kertész Tili Józsefnek ezen cselekménye az elkövetéskor fennál
lott jogszokás szerint emberölés bűntettét képezte. Az időközben életbe
lépett B. T. K. szerint pedig, tekintve, hogy7 egyTelől arra nézve, mikép 
Kertész Tili József az élet kioltására irányult szándékkal bántalmazta 
volna Vaspöri Ferenczet, a vizsgálat és végtárgyalás jogszerű bizonyíté
kot nem eredményezett, másfelől oly adatok sem merültek fel , sőt 
maga vádlott sem állítja, hogy a cselekményt a sértettnek előzetes
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ingerlő vagy Bántalmazó magaviseleté által okozott erős felindulásban 
követte volna el : a. B. T. K. 306. §-ának első rendelkezésében megha
tározott súlyos testi sértés bűntettét képezi. A minősítés tekintetében 
tehát a B. T. K. 2. §-a alapján a későbbi törvény enyhébb intézkedése 
volt alkalmazandó.

Ezen vádlott büntetését illetőleg, tekintve, hogy a büntetlen elő
élet csak a büntetett előéletnek mint súlyosító körülménynek fenn nem 
forgását jelöli ; beszámítást kizáró vagy nagy mértékben csökkentő ittas
ság pedig bizonyítva nincs, ekként sem súlyosító, sem enyhítő körülmé
nyek nem forognak fenn ; tekintve továbbá, hogy ily cselekmény a 
korábbi gyakorlat szerint is súlyosan büntettetett, és hogy az E. L. T. 
16. §-a szerint oly esetben, midőn valamely cselekmény a korábbi jog
szabályok szerint két évet meghaladó börtönnel volt büntetendő, fegyház 
alkalmazásának van helye : a büntetés a 306. §. első bekezdésében meg
állapított büntetési tételnek legkisebb s legmagasabb mértéke közötti 
középarányokban szabatott ki.

Németh Eerencz másodrendű vádlott ellenében nincs alkalmas 
bizonyíték arra nézve, hogy ő birta volna reá Kertész Tili Józsefet a 
Vaspöri Ferencz bántalmazására, annál kevésbbé, mert tanúk bizonyít
ják, hogy Kertész Tili József a vádbeli cselekmény előtt több idővel 
fenyegetődzött, hogy Vaspöri Ferenczet meg fogja verni. Ennélfogva 
Kertész Tili József tettessége kizárólag Németh Ferencz általi biztatás
nak tulajdonítható nem lévén : utóbb nevezett vádlottat illetőleg a B. 
T. K. 69. §. 1. pontjában meghatározott felbujtást megállapítani nem 
lehetett.

Ellenben Kertész T. Józsefen kívül több tanú vallomása és a 
nevezettnek halála előtt tett és Intelt érdemlő módon bizonyított nyilat
kozatai által be lévén bizonyítva, hogy Németh Ferencz szóval, intéssel, 
ütőeszköz szolgáltatásával szándékosan előmozdította Vaspöri Ferencz- 
nek Kertész T. József általi bántalmaztatását : Németh Ferencznek ezen 
cselekménye a 69. §. 2. pontjában meghatározott bűnrészességet képezi.

Minthogy azonban halált okozott srilyos testi sértésre való fel- 
bujtás vagy más módon való segédkezés lehetősége egyáltalán ki van 
zárva azért, mert valamely testi sértésnek halálos kimenetele a bűnrészes 
által előre meghatározható körülményt nem képez ; ha pedig a felbuj- 
tás vagy segédkezés az élet kioltására irányulna, ezen körülmény már 
gyilkosság vagy szándékos emberölés bűntettében való részességet álla
pítaná meg, minthogy továbbá a B. T. K. 73. §-a szerint azon esetben, 
ha a tettes súlyosabb büntetés alá eső cselekményt követett el, mint a 
melyre a bűnsegéd közreműködött, a súlyosabb beszámítási! cselekmény 
a bűnsegédet nem terheli : Németh Ferencz a B. T. K. 301. §-a szerint 
minősülő súlyos testi sértés bűntettében volt mint bűnrészes bűnösnek 
kimondandó, s a 66. és 72. §§. értelmében enyhébben büntetendő. A bün
tetésnek a jelen Ítélet foganatba vételétől leendő számítása iránti intéz
kedés azon körülmény által indokoltatik, hogy vádlottak egyike sem 
szenvedett a B. T. K. 9-1. §-a értelmében beszámítható vizsgálati 
fogságot.

A z  íté le t  e g y é b  r e n d e lk e z é s e i te k in te té b e n  az e ls ő fo k ú  b író sá g  
in d o k a i e  h e ly e n  is  e lfo g a d ta tn a k . (1882. é v i 1402. sz. a. — 1882. 
ju n iu s  6 -á n .) (B. J. T. IV. k ö te t  18. sz.)

E z e n  g y a k o r la tb ó l e g y ú tta l azt is  lá th a t ju k , h o g y  a  h a lá lt  o k o zó  
te s t i s é r té sn é l a  fö lb u jtá s  és a s e g é ly  tu la jd o n k é p e n  ki v a n  zá rv a  és ig en  
h e ty e se n . A  h a lá l-o k o z á s  i t t  g o n d a tla n s á g . C u lp o su s c s e le k m é n y e k n é l  
p ed ig  ré sze sség  n in c s . A rra  n em  le h e t  ir á n y o z v a  i t t  a  sz á n d ék o ssá g , 
h o g y  v a la k in e k  é le te  k io lta s sé k , m er t a k k o r  m ár g y ilk o s s á g  v a g y  s z á n 
d ék o s e m b erö lé s  e se te  fo ro g  fö n n . A  k ir . C uria  ezen  h e ly e s  g y a k o r la tá t
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nem győzzük eléggé kiemelni. A mire itt szándékosság irányozva van, 
az a testi sértés. Ebben lehet valaki részes — de ha a megsérelmezés 
eredménye halál : úgy ezen véletlenség csak a tettesnek számítandó be.

Az alsóbb bíróságok gyakorlata az orgazdaság és a segéd, vala
mint a bűnpártolás közötti különbség felismerésében, kezdetben nem 
mutatott elég határozottságot, felsőbb bíróságaink judicaturája 1) azon
ban most már biztosította a helyes irányt.

E néhány példából látjuk, mennyi gondot fordít legfőbb bírósá
gunk az elmélet tanainak helyes érvényesítésére. Még számos példát 
hozhatnánk föl, de ez is elegendő judicaturánk irányának és színvonalá
nak jellemzésére, és különben is a társtetfresség példáinál még úgy is 
több vonatkozás lesz a bűnsegélyre.

És ezzel áttérek a társ-tettesség kérdésének tárgyalására.

K IL E N C Z E D T K  F E J E Z E T . =)

1. §•
A társ-tettességről általában.

I.
A physikai bűnsegéd és a társ-tettes közötti határvonal 

megállapításának elméleti tárgyalásánál igyekeztem reáuiu- 
tatni azon nagy elméleti karczra, melyet e téren a tudomány
ban kiválónál kiválóbb elméjű férfiak küzdenek. 3) Reámutat-

]) B. J. T. VII. kötet 2. sz.
-) A z  e lő b b i fe je z e t  » n y o lc z a d ik  fe je z e t«  h e ly e t t  » k ile n c z e d ik  

fe je z e t«  c z ím é t  v is e li .
3) A történeti részben inkább régebbi hazai Íróinkkal foglalkoz

tam, de idéztem azon nagyobb műveket is, melyek újabb Íróinktól szár
maznak. A kisebb dolgozatok közűi nem mulaszthatom el kiemelni azon 
nagy elmeéllel irt tanulmányt, melyet Faijer László a Themis 1875-dik 
évfolyamában a » bűnsegéd «-ről tett közzé, továbbá Barna Ignácznak 
a Themis 1878-dik évfolyamában közzétett dolgozata szintén nagyon 
figyelemre méltó. Schnierer Aladárnak a Hoffmann által szerkesztett Jog 
s állarnt. folyóirat I. II. III. füzetében megjelent dolgozatáról már több
ször megemlékeztem, mely tanulmány egyébiránt »A büntetőjog álta
lános tanai« czimű munkájába átvétetett. Schnierer igen szabatosan 
ismerteti itt az objectiv és subjectiv elmélet közötti határvonalakat s 
mindegyik gyönge oldalát föltünteti. Ő maga e művében inkább subjectiv 
irányban oldja meg a bűnszerző és segéd közötti fogalmi különbség 
problémáját : »bűnszerző az — úgy mond (id. munka 165., 166. lapok) — 
ki valamely bűnös eredményt, mint czélt előidézni akarván, annak létre
hozása végett értelmileg vagy physikailag tevékeny. Bűnsegéd ellenben 
az, ki a bűnszerzőt jellemző akarati elhatározás nélkül, más által elha
tározott bűntény elkövetésében tudatosan közreműködik.« Wächter, 
Marezoll, Glaser iránya az, a mit Schnierer —■ miként ezt maga is 
mondja — e fogalmi meghatározásban követ. Újabb munkájában (» A  
bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntetőtörvény magyarázata«) 
a bűnszerző fogalmát ekként határozza meg : »Bűnszerzőnek azon sze
mélyt nevezzük, kinek akarati elhatározásában és tevékenységében a



504 A TÁRSTETTESSÉGEÖL ÁLTALÁBAN.

tam az objectiv-causalitas elméletétől kezdve a legszélsőbb 
subjectivismusig az elméletek egész sorozatára, melyek e nagy, 
szövevényes kérdés megoldásán fáradoznak. Csak ismétlésekbe 
bocsátkoznám, ha újra közelebbről érinteném azon elméleteket,

bűntény létrejöttének alapoka.rejlik. A működés módja szerint a ln'ín- 
szerzü értelmi vagy physikai leliet. Értelmi bűnszerzűnek az tekintendő, 
ki a ezélzatában levő bűnös eredményt más alany cselekvősége által esz
közölteti. Az ellenben, a ki a bűnös eredményt közvetlenül maga pliysi- 
kai erőivel létesítette, a ki tehát a tett elkövetésében szándékán kívül 
tényleg is résztvett, physikai bűnszerzőnek mondatik.« A társtettesség 
kérdésében ismerteti szerzőnk a Curia objectiv álláspontját és hangsú
lyozza, hogy az »elkövetési cselekedet« elmélete mellett igen természe
tesen más társtettesül nem tekinthető, mint az, ki a bűntény physikai 
ismérvének egy részét legalább is megvalósítja. A törvényjavaslat indoko
lása ellen Schnierernek is kifogása van és »Határozottan tévesnek és a 
régi complottheoria veszélyes reminiscentiájának kell nyilvánítani 
úgy mond — a törvény indokaiban kifejezett azon nézetet (225. lap), 
mely szerint nemcsak az tettes, ki a bűntettet képező főcselekményt vitte 
véghez, hanem ezen elnevezés a bűntett véghezvitelénél a legkülönbö
zőbb módon tevékeny egyénekre is alkalmazandó.« (126. lap.) Részem
ről is azon határozott meggyőződésben vagyok, hogy a törvényjavaslat 
indokolása a társtettesség kérdésében nem áll az »elkövetési cselekedet 
elméletének biztos és határozott álláspontján. Az indokok csak utólag 
fejtettek ki.

Knuts Gusztáv jeles büntetőjogászunk a Magyar büntetőjog tan
könyve« czimű szabatos művében tömören és behatóan foglalkozik a 
részesség tanával. A társtettesség kérdésében a többi között így szól :. . . 
a büntetendő cselekmény elkövetésénél közreműködők közűi tettesnek 
csak az tekintethetik, és ha többen vannak, csak azok a tetteseknek 
tekinthetők, a ki vagy a kik :

1- ször- oly physikai tevékenységet fejtettek ki, mely az elkövetett 
büntetendő cselekménynek okát képezte, a »mely által« és nem a mely
nek segélyével a büntetendő cselekmény létesült ;

2- szor a cselekmény létesítésére való közreműködésnek tettben 
vagyis physikai erőknek a külvilágban történt hatályossá tételében kel
lett nyilvánulnia ; és

3- szor a szándéknak arra kellett irányozva lennie, hogy a kifej
tett physikai tevékenység által a büntetendő cselekmény létrejöjjön. 
(207. lap.)

Werner Rezsőnek a  tu d o m á n y  s z ín v o n a lá n  á l ló  m ű v é b e n  (A  m a 
g y a r  b ü n te tő jo g  á lta lá n o s  e lv e i)  a k ö v e tk e z ő k e t  o lv a ss u k  : ........... T e tte s 
tá r sa k n a k , a  b ű n része sség  sz e m p o n tjá b ó l csak  a z o k a t  le h e t  és sz o k á s  
n ev ezn i , k ik  u g y a n a z o n  b ű n c se le k m é n y  t e tt le g e s íté s é n é l  szá n d ék o sa n  
k ö zrem ű k ö d n ek  v a g y  i n k á b b , k ik  u g y a n a z o n  b ű n c se le k m é n y t  k ö zö s  
sz á n d é k k a l e g y ü t t  t e t t l e g e s í t e t t é k ................ A  k ö zrem ű k ö d ő  t e v é k e n y s é g 
n ek  a zo n b a n , h o g y  tá r s te t te s sé g n e k  te k in th e tő  le g y e n , sz ü k sé g k é p  t e t t le -  
g e s ítő n e k  k e ll le n n ie , a z a z  o ly a n n a k , m e ly  a b ű n c se le k m é n y t  t e t t le g e s itö  
c s e le k m é n y n e k , a  k iv ite ln e k  a lk a tr é sz é t  k é p e z i, m it  k ü lö n b e n  m ár a 
te t t e s s é g  fo g a lm a  is m a g á v a l h o z . E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y  v a la m e n n y i
te v é k e n y sé g n e k  le g a lá b b  is a b ű n k isér le t  s tá d iu m á b a  k e ll  e s n ie .................
M ik or s e g é ly e z é s , m ik o r  te t te s s é g , i l le tő le g  tá r s te t te s s é g  a  k ö zrem ű k ö d ő  
t e v é k e n y sé g  ? a z t  á lta lá b a n  m e g h a tá r o z n i n em  l e h e t ;  i t t  ö sszerű  t é n y 
k érd ésrő l v a n  szó  , m e ly n e k  e ld ö n té s é n é l a  b ű n c se le k m é n y n e k  ö sszes  
v isz o n y a i és k ö r ü lm é n y e i szám b a  v een d ő k , k ü lö n ö s e n  a te v é k e n y sé g n e k
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melyeket már föntebb megismertettem és tehetségem s erőm 
szerint bírálati megjegyzéseimmel kisértem.

Láttuk, hogy a subjectiv elméletek, melyek a külső tevé
kenységre e kérdésben csak egy esetben helyeznek súlyt, ha a

objectiv minősége és causalis viszonya a létesített bűnesethez, valamint 
a szándék tartalma, iránya is.« Megjegyzi e helyütt írónk, hogy »itt sem 
tisztán objectiv, sem tisztán subjectiv szempontból nem lehet eliga
zoltuk« (186, 187, 188. lapok.)

Illés Károly »A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló 
magyar büntetötörvénykönyvek magyarázata« czimű munkájában bün
tetőtörvényünk 70. §-áról. tehát a társtettességről következőleg nyilatko
zik : »A 70. §. a tettesek meghatározása tekintetében csak általános sza
bályt állítván fel, nem jelöli meg közelebbről a határvonalat, mely a 
tettestársak és physikai bűnsegédek között létezik, a felállított szabály 
mindazonáltal a bíró felismerésére juttatja, hogy a tettesek társaságát, a 
felbujtási és segélyt, mint a részesség három különböző formáit meg
kell figyelnie és különböztetnie..........  Tettestársak tehát a törvény
értelmében azok, a kik a bűntettet vagy vétséget közösen elhatározták, 
s együtt végrehajtották. Mindkét momentumnak együttes jelenléte szük
séges ahhoz, hogy a közreműködők tettestársaknak tekintessenek s e 
szerint, ha például valaki részt vett az elhatározásban s tanácsadásával 
hozzájárult a véghezvitelnek kitervezéséhez, de az utóbbiban már részt, 
nem vett, vagy ha valaki a mások által elhatározott bűntettnek végre
hajtásánál azokkal együtt köreműködött a nélkül, hogy a bűntett elha
tározásában része volna s a nélkül, hogy elkövetési cselekményt (Aus
führungshandlung) vitt volna véghez ; például a fuvaros a helyszínére s 
onnan visszaszállította a rablókat ; ezen esetekben az illető nem tettes
társ, hanem az első esetben értelmi ; az utóbbiban tettleges bűnsegéd. 
Ha ellenben létezik az elhatározás közössége és a végrehajtás együttes- 
sége, ekkor mindazok, a kik, habár csak egyszerűen jelén voltak is a 
bűntett véghezvitelénél, mint tettestársak vonandók beszámítás alá. E 
szerint tehát, ha a rablásra szövetkezettek egyike mint kocsis szerepelt 
s a rablás végrehajtása alatt is a kocsinál maradt, az illető, ennek da
czára nem mint bűnsegéd, hanem mint tettestárs fog megbüntettetek 
Ily esetekben a különböző tevékenység csak mint a közös czél elérésére 
szükséges munkafelosztás tűnik fel s mindaz, a mit az egyik vagy másik 
a közös megállapodás folytán véghezvitt, valamennyinek együttes cselek
ménye gyanánt tekintendő. így például a nagyobb szabású rabláshoz 
szükséges, hogy valaki a helyet és alkalmat előre kikémlelje, hogy a 
szövetkezettek könnyebb menekülhetés czéljából kocsin menjenek a hely
színére, hogy ott az egyik a kocsinál maradjon, a másik vagy harmadik 
a kapunál vagy a ház ajtaja előtt őrt álljon, hogy néhányau a konyhá
ban szorított cselédekre vigyázzanak s végre, hogy a legbátrabbak a 
kiszemelt áldozatot tényleg megrabolják. Itt a rablás tényét tulajdonkép 
csak az utóbbiak követik el, de azért mindnyájan tettestársak lesznek, 
ha különböző tevékenységük a közös elhatározásra vihető vissza.« (167, 
168. lapok) Illés — e kiváló büntetőjogászunk — sem volt úgy látszik 
képes feltalálni az indokolásban az »elkövetési cselekedet elméletét. A 
»Rossi által vont nagy kör« útmutatásának megfelel ugyan értelmezése, 
de távol áll az elkövetési cselekmény elméletétől.

Körösy Sándor »A magyar büntetőjog tankönyve czimü művé
ben a társtettesség kérdésére nem terjeszkedik ki. A tettesség fogalmát 
igen helyesen meghatározza : »A melyik részes — úgy mond — a bűn
tett tényálladékát képező véghezviteli cselekményt követte el : az tettes ;
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tettes magát a főcselekményt hajtja végre — és ezt sem teszi 
valamennyi elmélet — minden más esetben pedig a »saját« és 
»idegen érdek« szempontjai szerint mérik a cselekmény »bűn- 
szerzői« vagy »segédi« jellegét, messze esnek azon büntetőjogi 
nézletkörtől, melyben mi véljük feltalálni a segéd és társ-tettes 
közötti elválasztó vonalat. Ily ingatag, az óhajok és érdekek 
alapjára helyezett elmélet, mely még ott is, a hol a cselekedet
ről kell ítéletet mondani, nem a cselekedet élő testét vizs
gálja, hanem az emberi bensőnek emberi szem előtt tiszta 
körvonalakban föl nem tűnő hullámzásaiban, a czélok és érde
kek áramlatában mozgó képről akarja fölismerni a külső 
tevékenység jellegét; azon elmélet nem hordja magában annak 
zálogát, hogy büntetőjogi fogalmak tiszta és helyes elhatáro
lásának mértékével rendelkezik. A mely elmélet szerint még 
a külső tett megítélésénél sem ennek tartalma és terjedelme 
az irányadó, hanem annak segédi vagy bűnszerzői jellegét az 
érdekek határozzák meg ; a mely elmélet nem is annyira a 
tettesség (társtettesség), felbujtó, és segéd hármas, mint inkább 
a segéd és bűnszerzőség kettős felosztásában véli a részesség 
categoriáiuak helyes elhatárolását föltalálni : azon elmélet 
nem szolgáltathat alapot azon problema megoldásához, mi 
az, a mit a részesség területén a társ-tettesség fogalma alatt 
értünk, és értenünk kell ?

Ezen elméletek szerint bűnszerző, a ki saját érdekében, 
és segéd, a ki másnak érdekében cselekszik, következőleg ezen 
elmélet túlzott iránya szerint elkövetheti valaki még a bűn
tettet megállapító tényálladékot és mégis csak segéd lesz, 
vagy cselekedete meg sem közelíti a bűntett physikai tényálla- 
dékának egy részét sem és mégis bűnszerző (tettes, társ
tettes) lehet. Döntő az érdek, a benső lelkiismereti világ 
szempontja. Ezen elméletek, nyugodtan mondhatjuk, nem azok,

a melyik részes a véghezviteli cselekmény elkövetlietésének megkönnyí
tésére hatott közre, az segéd. Ha például gyilkosság bűntette véghezvi
telében többen vettek részt : a biró kutassa ki, vájjon ki szúrta a kést 
a megöltbe, vagy ki lőtt annak testébe szándékosan ? A ki ezek Vala
melyikét tette : az a tettes ; a ki a tettes szándékát tudva, annak fegyvert 
szerzett vagy megölt szobája kulcsát átadta : az segéd.« Ezen elmélet 
és példa szerint tehát tulajdonképen tettes csak az, a ki a bűntettet 
bevégző cselekményt hajtja végre. És ez ellen nincs is kifogásunk. Kár 
azonban, hogy azon kérdéssel nem foglalkozik jeles veteránunk, lehet-e 
tettesnek tekinteni, azaz lehet-e in thesi a részest a tettessel egyenlő 
büntetési tétel alá helyezni akkor is, ha nem teljesen követte el a bevégző 
cselekményt (»a bűntett tényálladékát képező véghezviteli cselekményt«)? 
Mert tulajdonképen nem az a vitás kérdés, ki a tettes, hanem az : kit 
lehet tet tesül tekinteni, azaz : a tettessel egyenlően büntetni azon része
sek közül, kik vele a bűntett elkövetésénél közreműködnek.
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melyek e kérdésben világosságot, határozottságot és biztosságot 
nyújtanak.

Az objectiv irányban kell a megoldás kulcsát keresnünk. 
Azon irányban, mely a külső cselekmény ismérveiben keresi 
az elhatároló vonalakat, mely azt kutatja mivel, mennyivel 
járult a részes a tett létrehozásához és ezen mozzanat mérve 
szerint dönt a határvonal kérdésében. Az objectiv irány az, 
melynek elméletéből a társ-tettesség helyes fogalmi köre 
kibontakozott.

Midőn a szövetség-elmélet rideg igazságtalanságát a 
tudomány száműzte, midőn nem elégedhetett meg a tudomány 
azzal,hogy mindazok, kik előre szövetkeztek valamely bűntettre s 
annak végrehajtásánál közreműködnek, egy büntetőjogi fogalmi 
körbe soroztassanak ; midőn a franczia, osztrák büntetőtörvé
nyek rideg parificatiója elítélésének napjai következtek be : 
akkor állott elő a kérdés, mi pótolja a szövetség annyira egy
szerű, de egyszerűségében kegyetlenül parificaló rendszerét ? 
A szövetség épülete roskadozni kezdett a kritika támadásaira 
s annak romjain emelkedett fel a részesség trilógiája: a fel
bujtó, segéd és tettesség fogalma. Az objectiv irány az igaz
ságos büntethetőség alapjait kívánta lerakni e három foga
lomban. Szembe állt a szövetség és bűntársak mindent 
összefoglaló és éppen azért rettenetes igazságtalanságokat 
magában rejtő rendszerének, és kérdés tárgyává tette, mi jogi 
alapon vonják egyszerű összebeszélés következtében a része
seket az egyenlő büntethetőség rideg szabálya alá ? A szövet
ségelmélet tápot nyerve a subjectiv felfogás által nyilvánított 
érvek erejében, az akarat-egységről, együttes elhatározásról, 
közös czélról beszélt és ezeket jelölte meg az egyenlő büntet
hetőség indokának. Ez indokolás senkit sem győzött meg. A 
szövetségelmélet egymásután bukott ki a polgáriasait nem
zetek törvénykönyveiből. Az elméleti haladás férfiai egymás
után hagyták el a zászlót. A szövetségelmélet elzüllött, szét- 
mállott. A tudomány a szövetség szétbontása után azon igény
űvel lépett föl, hogy a casuistica túlzásainak veszélye nélkül 
hozzá kell fogni a részesség fajainak helyes fogalmi meghatáro
zásához. Ennek nyomán jár a büntethetőség helyes felosztása 
is. E törekvésből áll elő az objectiv irány társtettesség fogalma. 
A felbujtó, tettes fogalmai nem jártak nagy nehézséggel, az 
objectiv causalitas elmélete kijelölte a segély accessorius ter
mészetét. A nehézség csak ott mutatkozott, mi történjék azok
kal, a kik a bűntett elkövetésénél közreműködnek, de nem 
követték el a. bűntettet megállapító egész tényálladékot. Azzal 
neiu állhatott elő az objectiv elmélet, hogy a kérdés elől kitérve 
mindazokat, a kik a bűntett elkövetésénél közreműködtek, egy



5 0 8 A TÁRSTETTESSÉGRÖL ÁLTALÁBAN.

categoriába, a tettesség körébe vonja. Hisz ekkor minden 
küzdelem, mit a szövetség elméletei ellen folytatott : sivár, meddő 
küzdelem lett volna. Uj szavak czimén ott állana a régi foga
lom. Az objectiv elmélet küzdelme így csak arra való lett volna, 
bogy fölfrissítse a complott-theoriák. avult világát. Világos 
volt a feladat, bogy elemi erővel kell mindent lerombolni és 
elpusztítani, a miből újra életet meríthetne a »szövetség« 
fogalom kegyetlen és igazságtalan rendszere.

De melyik út és mód az, melylyel az eredményt el 
lehet érni ?

Csak az tekintessék-e tettesnek, a ki az egész főcselek
ményt elköveti és a többi mind csak a segéd fogalmi körébe 
vonassék ? ez volt az első fölvillanó gondolat. De e gondolat 
tarthatatlannak bizonyult. Valamint képtelenség volt a szövet
ség-elmélet és a bűntársaság elvei szerint valamennyi közre
működőt egy categoriába vonni, épp oly képtelenség volna 
mindennemű közreműködést, mely nem áll a tényálladékot 
teljesen megállapító cselekményből, föltétlenül accessorius 
jellegűnek minősíteni, (helyesebben föltétlenül úgy büntetni, 
mint accessoriumot). Ezt érezte az objectiv elmélet. Csak az 
volt a kérdés, melyek tehát azon a bűntett elkövetése alkal
mával kifejtett cselekmények, a melyek nem mellékes termé
szetűek. hanem föltétlenül első rendű részességet alkotnak ? 
Es itt segítségére jött a részesség elméletének a már nagyban 
forrongó kísérlet-elmélete. A »commencement d'exécution« 
új világot teremtett a kísérlet mezején és az a franczia törvény, 
mely a részesség területén a legborzasztóbb parificatiót hir
dette, néhány szakaszszal előbbre a kísérlet fogalmában rejlő 
»commencement d’exécution «-bau hordta csiráját a mai társ
tettesség objectiv fogalmának. Ne vitatkozzék senki a fölött, kit 
illet az »elkövetési cselekedet« elméletének föltalálási dicső
sége; bár, mint láttuk, Bemer, Geyer, Schütze stb. érdemei 
uagyok e téren, a dicsőség akarata ellenére is visszaszáll a 
franczia code 2. §-ára. Be fogom bizonyítani állításomat. Mi 
adott lökést a kísérlet tanában a fejlődés új irányának? A 
»végrehajtás megkezdését képező cselekmény« fölismerése és 
taglalása. Ez hordta magában az előkészületi és kísérleti cse
lekmények közötti különbség ismérveit. Ez lett hosszú időkre 
és mai napig is az utólérhetlen válaszfal az előkészületi és kísér
leti cselekmények között. Annyi elméleti küzdelem és mély 
bu várkodás után álljon elő az, a ki a franczia code 2. §-ában 
foglalt »commencement d’exécution«-t pótolni tudja. Hol vau 
az a modern törvénykönyv, mely ezt mellőzni képes ?

A »commencement d’exécution« fogalom élt és uralko-
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dott tehát tudományban, törvényhozásban, gyakorlatban egy
aránt..................................................................................................

A részesség elmélete küzdött a társ-tettesség fogalmával. 
A mentő gondolatot, azt a nagy jelentőségű »commencement 
d’exécution«-t oda kölcsönözte a kísérlet elmélete, és íme itt 
van a társ-tettesség fogalma. A ki a közreműködés alkalmával 
oly cselekményt hajt végre, a mi a kisérlet fogalmai szerint 
legalább is kísérleti cselekményt képez, az a társtettes, a ki 
pedig oly cselekménynyel vesz részt, mely ezen fokig nem 
haladt, az segéd. így lett a kisérlet elmélete értékesítve, fel
használva a részesség területén. Az »elkövetési cselekedet« 
elmélete semmi egyéb, mint a »commencement d’exécution« 
alkalmazása a részesség területén. És tegyük hozzá azonnal, 
igen helyes alkalmazása. Nincs határvonal, mely tökéletesebben 
választaná el a segéd és társ-tettesség fogalmát. A különféle 
viszonyok és esetek ezernyi változatai szerint alakuló közre
működést nem változó, mit sem mondó »érdekek« és »óhajok« 
szerint osztályozza, hanem elvi szempontot állít fel az elkö
vetési cselekedet körének megvonásával. Midőn ezen elmélet 
azt mondja : társtettes csak az, a ki oly tevékenységet fejt ki, 
mely az illető bűntett physikai ismérve egyik részének meg
valósításából áll : akkor kijelölte a fogalmi határvonalat úgy, 
a mint az egyetlen elméletnek sem sikerűit. Ki van ezzel jelölve, 
hogy nem minden anyagi tett képez a közreműködésnél elkö
vetési cselekedetet, hogy nem az az elhatározó : közösen egyet
értve. összebeszélve jártak-e el, hanem a külső tevékenység 
minősége az, mely a társtettesség fogalmának lényegét képezi. 
Kézzelfogható, hús és vérből alkotott demarcationalis vonal 
és nem metaphysikai eszményiség. Oly határvonal, mely nem 
veszti el jelentőségét a gyakorlati élet mezején.

De midőn ezt elismerjük, sohase felejtsük el Bemer 
Hgyelmeztetését, hogy a bűnsegéd és társtettes közötti különb
ség ugyanazon nehézségekkel küzd, mint az előkészületi és 
kísérleti cselekmények közötti különbség. Ki tagadhatná 
ezt ? Igen természetes, hogy azon hátrányok, melyeket ugyan
azon megkülönböztetés a kisérlet tanában fölmutat, nem ma
radnak el a részesség tanában alkalmazott megkülönböztetéstől
sem. És ebben van az objectiv elmélet társtettességi tanának 
gyönge oldala. Ezt e tan hirdetői közül nem is tagadja senki, 
és a magyar büntetőjogtudományban e tan egyik legelsőrangu 
képviselője is elismeri, midőn egy czikkébcn (Bűnt,. J. Tára
IV. kötet 13. sz.) így szól: »Nehézségek e mellett is lesznek 
még. Hol kezdődik a bűntett megvalósítását közvetlenül érintő 
cselekedet? Hol. melyik mozzanatnál van bevégezve a concret 
esetben a büntetendő cselekmény? E két határpont még min-
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dig elég tért hagy nyitva a tudomány által felvilágosított birói 
Ítélettel eldöntendő controversiáknak ; és lia már ezek is sze
rencsésen leküzdettek: még mindig lesz számos eset. melyben 
a cselekedet természete az említett szempontból vitás lebet. 
Gondoljunk csak a megfélemlítő vagy a félelmet fokozó csele
kedetekre : pedig a fenyegetés a bűntettek egész csoportjának 
lényeges ismérve. És mennyi nehézséget rejt magában e tényező 
elem? Mily végzetes a biró elhatározása : ha csak is ezen elem
ben extrinealódik az egyik közreműködőnek a bűntett meg
valósítása körüli pbysikai tevékenysége. Nagy controversia, 
nagy kérdőjel a 70. §. (a mi büntetőtörvényünkre történik 
hivatkozás) már magában is, mert hisz ha a legszorosabban 
alkalmaztatik : a büntetés egyik része nem azért éri a bűnöst, 
a mit ő tett, hanem azért, a mit mások tettek. E controver- 
siától azonban nem szabadulhatunk. Sokan fictiónak mondják 
az említett szakaszt: de mellőzése vagy igazságtalan túlszi- 
gorra, vagy épp oly igazságtalan túlenvheségre vezetne stb.«

így nyilatkozik az »elkövetési cselekedet« elméletének 
egyik leghívebb és — mondjuk — egyik legtudósabb kép
viselője.

Mindezen gyönge oldalok elől elzárkózni nem lehet. De 
van még egy és nézetem szerint nem csekélyebb baj, a mi ezen 
elmélethez fűződik, S ez az, hogy túlbuzgalomból azt hirdetik, 
hogy mindaz, a mi a társtettesség körén innen van, azaz : mind
azon cselekmények, a melyek az elkövetési cselekedetek köréhez 
nem tartoznak, — természetesen itt a felbujtóról nem szólok 
— sohasem büntethetők úgy, mint a társtettesek, a kikre a 
tettesre szabott büntetés alkalmazandó. Természetes, hogy itt 
nem a concret, esetekről, hanem általános szabályról szólok. 
Minden vita és nehézség, a mi ez elmélet területén fölmerül, 
azon merev következetességre vezethető vissza, mely az elkö
vetési cselekedet elméletén nyugvó fogalmi felosztást egyúttal 
a. büntethetőség categorikus és minden kivételt száműző szabá
lyául is kívánja decretalni. És a mily határozott híve vagyok 
az elkövetési cselekedet elméletének a fogalmak helyes elha
tárolása szempontjából, mert hiába minden okoskodás »wenn 
hundert Geholfen — mondja Bemer — Zusammenwirken, so 
kommt noch kein Minimum der Begehung der Missthat heraus, 
so wenig, als hundert Vorbereitungen schon einen Anfang der 
Ausführung bilden:« épp úgy nem tudok megnyugodni abban, 
hogy az »elkövetési cselekedet« elmélete egyúttal föltétien és 
kizárólagos kategorikus elválasztó vonalát is képezi a szigorúbb 
és enyhébb büntethetőségnek. Teljesen értem, hogy az. a ki 
elmélete iránt túlságos előszeretettel viseltetik, szorosan ragasz
kodik ahhoz, hogy az objectiv elmélet elkövetési cselekedete
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egyúttal a büntethetőség quantitásának is kivételt nem tűrő 
szabálya. Hisz a fogalmak felosztásának, részességi categoriák 
felállításának éppen az a czélja, hogy büntétketőségi mennyi
ségük is elkülöníttessék, és így, midőn hosszú küzdelem után 
eljutottunk egy, a társait messze fölülmúló elmélethez, mely 
a qualitativ különbség tekintetében a legbiztosabb vezérfonalat 
nyújtja: akkor nem örömest fosztjuk meg azt azon varázstól, 
melylyel azt körülövedzik, mintha az egyszersmind a büntet
hetőség föltétien és kizárólagos mértéke is volna. De a ki az 
elmélete iránti előszeretetnél többre becsüli az élet és az 
igazság követelményeit : az kérlelhetlenűl rántja le a varázsfá
tyol t és szemébe néz elméletének és fölteszi à kérdést : igaz-e, hogy 
az elkövetési cselekedeten kívül nincs oly fokú közreműködés, 
mely oly büntetést érdemel, mint a tettesség ? Oly határozottan 
vonja-e meg az elkövetési cselekedet elmélete a eordont, hogy 
a mi az egyik oldalon van, föltétlenül enyhébben büntetendő-e, 
mint a mi a másik oldalon van ? Az ellen nem tehető kifogás, 
hogy elméletünk azon cselekményeket, melyek elkövetési csele
kedetet. a bűntett physikai tényálladékának egy részét valósít
ják meg, a tettes büntetési tétele alá helyezi, bár semmi kétség 
az iránt, hogy tisztán az objectiv cselekmény mérvét véve 
tekintetbe, a társtettesség köréhez tartozó cselekmények között 
is nagy különbségekre találunk.

Ugyanazon különbségekre, a melyek a kísérleti cselek
mények között a bevégzéshez való közelség vagy távolság 
szerint előfordulnak, »egyik esetleg igen keveset, a másik sok
kal többet követhet el a bűntett létrehozatalára, egyiknek 
physikai tette magában véve igen csekély nyomatékig a másiké 
ellenben igen súlyos lehet stb.« Az ellen mondom niucs kifo
gásom. ha a tényálladék egy részének megvalósítása a tettesre 
szabott büntetéssel is sújtható, de éppen mert ezt megengedem, 
nem látom be, miért akarjuk minden áron elzárni az utat, 
hogy azon elkövetési cselekedettel, mely esetleg magában véve 
igen csekély nyomatéké, ne legyen egyenlően büntethető a 
bűntettet bevégző tettében hatályosan előmozdító részes tevé
kenység is, mely esetleg legalább is bir oly bűnösségi súlvlyal. 
mint az az »igen csekély nyomatéké elkövetési cselekedet.«

A büntetőjogtudománynak nemcsak az a feladata, hogy 
következetes elméletekben gyönyörködjék. Ha van tudomány, 
mely az élet igazi követelményeit tartozik szem előtt tartani : 
úgy az a büntetőjog. Ha van kár, mi az elmélet és az élet 
közötti ellentétből a társadalomra és államra származik : úgy 
első sorban áll azon kár, mely a büntetőjogi elméletek és az 
élet követelményeinek összeütközéséből keletkezik.

Részemről ily összeütközést látok azon irányban, mely
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az objectiv elmélet elkövetési cselekedetének helyes fogalmi 
felosztását arra akarja felhasználni, hogy lehetetlenné tegye 
a leghatályosabb és a jogérzet követelményei szerint a tettessel 
egyenlően büntetendő részességi tevékenységnek a tettessel 
való egyenlő büntethetőségét. Ezért ezen a ponton részemről 
sohasem tudnám követni az objectiv elmélet túlbuzgóit. Ezért, 
a mint ezt kimutattam a fősegély tanában, nem követte azokat 
Európa egyetlen törvényhozása sem és a büntetőjog legkima
gaslóbb dicsőségei: Rossi, Chauveau, Hélie, Haus, Carrara, 
Glaser nevei szólnak azon rendszer mellett, mely nemcsak az 
objectiv elméletnek megfelelő társ-tettesi cselekedetre engedi 
meg a tettesre szabott büntetést alkalmazni, hanem módot ad 
arra, hogy ezen körön innen is, a hol azt a közreműködés 
causalitása, erkölcsi és anyagi súlya, az állam és jogrend ellen 
intézett támadás intensivitása követelik, szintén alkalmazható 
legyen.

Tudom, hogy azt fogják erre válaszolni : adj egy szilárd 
fogalmat, mely biztosít arról, hogy visszaélésekre nem vezet, 
és nem ragadja a judicaturát oda, hogy majd minden segélyt 
oly lényegesnek és fontosnak tartanak, mely a tettesre egyenlő 
büntetéssel sújtandó : akkor hajlandók vagyunk eltérni rend
szerünk merev következményeitől, de addig nem. A kifogás 
elméleti jogosultságát nem fogom kétségbe vonni. A »lényeges 
segély« fogalma által kijelölt irány nem dicsekedhetik oly 
tiszta szilárd meghatározással, mely többé kevesbbé a positiv 
jogban latitude természetével ne bírna. De ez nem ront le 
semmit azon elv igazságából, hogy nemcsak az elkövetési 
cselekedet töredéke emelheti fel a tett bűnösségi súlyát a 
tettes büntethetőségi vonaláig, hanem a részes-cselekedet e 
töredék nélkül is bírhat bizonyos föltételek mellett ily erkölcsi 
és jogi súlylyal. És ha ez igaz : akkor ezen igazságot nem 
lehet elnémítani azzal, hogy a fogalom nem határozható meg 
tüzetesen.

Ez igazság megköveteli jogát. Azok is, a kik irtóznak a 
lényeges segély elméleti és törvényhozási gondolatától : akarva 
nem akarva a bírói széken a lényeges segély medrébe jutnak. 
Csakhogy miképen ? Vagy denaturalisalják a felbujtó fogalmát 
és erőnek erejével felhajtássá minősítenek oly részes tevékeny
séget. mit a felbujtó fogalmi körébe vonni lehetetlen, és erre 
hazai judica túránkban is van egy nagy horderejű példa, vagy 
denaturalisalják teljesen a társtettesség fogalmi körét és a 
fogalmilagsegélyt képező részes cselekményt társtettességnek 
minősítik.Miudez csak azért, m erta büntethetőség categorikus 
és kizárólagos mértékéül nem szolgálhat az elkövetési cselekedet 
elmélete. Ez igazság elől nem tértek ki a positiv jogban sehol.
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Es azon körülmény, liogy a fősegély vagy correus-fogalmát 
nem vagyunk képesek tüzetesen meghatározni : nem jogosít 
fel bennünket arra, hogy az »elkövetési cselekedet« helyes 
fogalmi felosztását a bűnösségi mennyiség föltétien és kivételt 
nem ismerő szabályaként állítsuk fel.

II.

A külföldi törvényhozások állására már föntebb a bűn
segély tanában, hol lehetetlen volt a társ-tettesség kérdése 
elől kitérni, rámutattam. De e tekintetben közelebbi fölvilá- 
gosítások szükségesek.

Különösen szükséges az olasz javaslattal tüzetesebben 
foglalkozni, mert a ki a »Büntetőjog Tárának« IY. kötet 13-dik 
számában hazánk első rangú büntetőjogásza által irt czikkben 
az olasz javaslatról szóló ismertetést olvassa és ezzel össze
hasonlítja a mi föntebbi állításunkat : homlokegyenest ellen
kezőt fog találni. E czikkben idézve van, hogy Mancini igaz- 
ságügyministersége alatt a comissio a 72. §-ban bűnszerzőknek 
mondván azon tett közvetlen végrehajtóit, mely a bűntettet 
megállapítja, a következő czikk 4. pontjában »complici«-nek 
neveztetnek mindazok, a kik a büntetendő cselekményt előké
szítő, könnyítő, vagy bevégző tettekben tudva segédkeztek vagy 
támogatásul szolgáltak.

És nevezetes — úgymond a czikk — a jelentés idevonat
kozó része, melylyel a minister e nagyon lényeges változást 
indokolja.

»Bűnszerző a szónak jelentése és a tudomány tanítása 
szerint nem lehet más, mint az, a ki a bűntett consummatióját 
képező cselekedetet hajtja végre, azon cselekedetet, melyből 
közvetlenül származik a bűntettet képező eredmény — l’effetto 
constitutivo del reato — minden más személy, kinek cseleke
dete a büntetendő cselekmény létrejöttére közrehat, legyen 
bármilyen, többé vagy kevesbbé egyenes vagy közvetett azon 
fok, melyben e cselekedetek a tettes cselekedetére közremű
ködnek: a complexek vagy az accessorius bűnösök — delin
quenti accessori — osztályába sorozandó.«

Es ezen különbség nem csupán theoretikai, hanem nagyon 
is lényegesen gyakorlati ; mert már a következő czikk egytől 
két fokig imperative lej ebb szállítja a complexek büntetését 
a tettesénél ; tehát nem csupán kizárja annak lehetőségét, 
hogy oly cselekedet végrehajtója, mely nem áll éppen azon 
tettből, mely által maga az elkövetett bűntett megvalósul, a 
tettes büntetésével biintettessék : hanem imperative megvonja
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a határt is, melyen túl a büntetés az auxiliator principalis 
büntetését kivéve, nem emelhető

»Idéztem — folytatja a czikkiró úr — e mindenesetre 
nevezetes munkálatot, hogy figyelmeztessem hazai, büntetőjo
gunk mivelőit az ellenkező szélsőségre is, melytől legalább is 
a kérdés tiszta felismerése, és a következetesség nem tagadható 
meg, s mely valószínűleg felment engem az objectiv álláspont 
túlzásának vádjától is.«

Mindebből az tűnnék ki, hogy Mancini javaslata sok
kal tulzottabb az objectivismus terén, mint a mi törvényünk 
»^ely a két véglet között a helyes középutat fogadta el.« 
Ámde kötelességünk figyelmeztetni, hogy Mancini javaslatának 
74. §-a szerint a 73. §-ban foglalt valamennyi »complici« a 
tettesre szabott büntetéssel sújtható ; »se il reato senza la 
loro complicita non sarebbe stato commesso.« Ez egészen más 
színben tünteti elő az olasz javaslatot.

Nálunk azonban a mi egyszer nem vonható a társ-tettes- 
ség fogalmi körébe, azt (felbujtóról nem szólok) soha és semmi 
körülmények között nem lehet a »tettes«-re szabott büntetési 
maximummal sújtani. Ez nagy különbség. Nem a név teszi 
meg, hisz az olasz javaslat szerint a felbujtó is a »complici« 
neve alá van foglalva. Az olasz javaslat alkalmat ad arra, 
hogy a segédi tevékenység is a tettesre szabott büntetési maxi
mummal legyen sújtható, ha az olyan volt, mely nélkül a bűn
tettet nem lehetett volna elkövetni. Nem áll tehát, hogy az 
olasz javaslat az objectivismus terén messzebb ment volna, 
mint a magyar törvény. A tettesség fogalmát szűkebb körre 
vonta, de a »lényeges segély« fogalmának felállításával kétsé
gen kívül az olasz javaslat szerint oly részességi cselekményt 
is a tettesre szabott büntetési maximum alá lehet vonni, mely 
nem felel meg a mi társtettesi fogalmunknak.

Részemről tehát nem tartom az olasz. javaslatot az 
objectivismus túlzásának azért, mert 72. §-a így hangzik: 
»Sono autori del reato gli esecutori immediati dell’ atto che 
lo costituisce« miután a lényeges segéd fogalma utján (74. §. 2.§.) 
teljesen más világításban tűnik fel az olasz javaslat, mint ha 
a 72. §.-t. elszigetelten tekintjük.

Azt már említettem, hogy az osztrák javaslat nem vette 
föl a társ-tettesség fogalmi meghatározását, hanem azt a judi
catu rára bízza.

A német birodalmi büntetőtörvény 47. §-a így szól: 
»Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich 
ausführen, so wird jeder als Thäter bestraft.«

Majd a lipcsei birodalmi törvényszék judicaturájának 
ismertetésénél látni fogjuk, minő értelmezésben részesült a



»gemeinschaftlich ausführen« kifejezés. Mennyire csalódtak 
azok. a kik azt hitték, hogy ezzel biztosították a társ-tettesség 
objectiv fölfogását. Mindenik tábor, a subjectivisták éppen úgy 
mint az objectivisták, a maguk részére magyarázták az »aus
führen« kifejezést, s az indokolás is hasonló sorsban részesült. 
Az indokolás e tárgyban következőleg szól: »A javaslat szük
ségesnek tartotta, a német büntetőtörvények többségével tartva 
és eltérve a porosz büntetőtörvénykönyvtől, külön intézkedni 
a társ-tettesség fogalmáról. Bár nem lehet tagadni, hogy tekin
tettel a törvény különös részében közelebb meghatározott 
tényálladékra, a judicatura azon helyzetben volna, hogy meg
ítélhetné, mennyiben illenek a tényálladék kritériumai több 
személyre, kik az elkövetésnél egyenesen működnek közre. 
Nem lehet továbbá azt sem tagadni, hogy a társtettesség 
fogalma, tekintettel az ide tartozó esetek nagy változatosságára, 
csak általánosságban határozható meg, de másrészről ezen 
általánosság a társtettes és segéd közötti határvonal szempont
jából a homályosság veszélyét rejti magában.

»Ennek daczára czélszerűnek látszott az általános szem
pontot, melyre a társtettesség bűnössége visszavezethető és a 
melyben a társ-tettesek egyenlő büntethetősége létjogát bírja, 
magában a törvényben meghatározni, de egyúttal a törvényt 
úgy kellett szövegezni, hogy a társtettesség és a segéd krité
riumainak említett összezavarása elkerűltessék. A javaslat azon 
hitben van, hogy a társtettesség lényeges jellegét a »tett közös 
elkövetésével« fejezte ki, de ezzel a tett elkövetésénél kifejtett 
külső tevékenységnek nem csak külső mozzanata van kidom
borítva, hanem különösen súly van helyezve az egyes által a 
tett elkövetésénél kifejtett tevékenységnek azon jellegére, mely 
szerint a tett az elkövetésnél közösnek tekinthető-e? Mig a 
segéd közreműködését az jellemzi, hogy ő saját tettét is úgy 
tekinti, mint egy harmadik személy tettét, melyet támogat: 
addig a társ-tettes közreműködése azon szándékból keletkezik, 
hogy a tettet mint magáét, illetve mint társaiét segítse és a 
bevégzést létesítse. Nem annyira a tettre irányzott közreműkö
dés mérve és jelentősége, mint inkább a szándék, melyből az 
származik, képezi a döntő mozzanatot, stb.«

íme a német birodalmi büntetőtörvénykönyv 47. §-ának 
indokolása. Igazán nem csodálkozhatunk azon, hogy ezen 
indokolás után annyira subjectiv értelemben magyarázták a 
47. §-t.

A belga büntetőtörvénykönyvről már szóltam. I t t  azt 
akarom csak megemlíteni, hogy a belga törvény 66. §-a szerint 
bűnszerzőknek tekintetnek a többi között mindazok, kik az 
elkövetésnél egyenesen közreműködnek — »qui auront coopéré
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directement à son exécution« — egyébiránt már említettem, 
hogy a belga törvény bűnszerzőknek tekinti azokat is, a kik a 
tetthez oly segélylvel járultak, mely nélkül a bűntett vagy 
vétség nem lett volna elkövethető. Haus így nyilatkozik erről : 
»Mais les coauteurs matériels ne sont pas complices (sensu 
strictiori) les uns des autres par cela seul qu‘ ils se prêtent 
réciproquement aide et assistance pour l'exécution du crime ; 
car il est impossible que les mêmes faits constituent à la fois 
une participation principale et une participation accessoire. 
D'ailleurs le code pénal belge (art. 66. 3. et 67. §. 4.) déclare 
formellement que ceux, qui ont prêté pour l’exécution une aide 
telle que sans leur assistance le crime ou le délit n’eût pu 
être commis, sont des coauteurs et non des complices de ce 
crime ou de ce délit.«

A franczia büntetőtörvénykönyvről, mely a »complices«-! 
úgy bünteti, mint az » auteur «-t, csak azt jegyzem meg, hogy 
ezen büntetőtörvénykönyv »auteur« alatt csak a cselekmény 
anyagi bűnszerzőit értette. Azt már elmondtam, miként vetik 
Chauveau és Hélie szemére Rossinak : miért sorozza egy  ̂cate- 
goriába a bűntett elkövetésénél közreműködő részeseket. Éppen 
Rossinak azon idézetét, melyet a magyar büntetőtörvényjavaslat 
annak felvilágosításául hoz fel, hogy ott a tettesek fogalma 
helyes kifejezésre jut, Chauveau és Hélie annak illustrálásául 
idézik, mennyire hibázott itt Rossi : »M. Rossi ne fait lui-même 
aucune distinction dans cette classe de complices.«

Hogy a franczia judicatura ennek daczára számos eset
ben tettesnek mondta ki az őrállót: azt említettem, de ez 
bizonyos körülmények között nincs ellentétben Chauveau és 
Hélie véleményével sem (»Nous ne présentons point — mondja, 
e két kitűnőség — comme exemples d’une participation secon
daire, dans un sens absolu, ces espèces citées par les crimina
listes du complice qui fait le guet, qui garde les effets, qui 
attend avec une voiture ou des chevaux. Il est évident que ces 
actes de participation cesseraint d’être secondaires, s’ils avaient 
été non choisis, mais imposés par les complices, si ces divers 
postes avaient d’ailleurs un péril égal aux postes principaux.«)

A németalföldi törvény igen röviden határozza meg a 
társ-tettes fogalmát: »47. §. Mint a büntetendő cselekmény 
tettesei büntetendők azok. a kik a cselekményt együtt köve
tik el.«

Hazai büntetőtörvényünk 70. §-a így szól: »Tetteseknek 
tekintendők mindazok, kik a bűntettet vagy vétséget együtt 
vagy közösen követik el.«

Tagadhatatlan, hogy a németalföldi és a mi törvényünk 
a leghatározottabban fejezik ki az objectiv fölfogást. De az
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előbbi még határozottabb, mert ott meg a »közösen« szó sincs 
a fogalom-meghatározásban, a mi nálunk subjectiv fölfogásra 
adott okot.

A genfi büntetőtörvény (43. §.) bűnszerzőknek tekinti 
mindazokat, a kik a bűntett elkövetésénél egyenesen közremű
ködnek »qui ont coopéré directement à son exécution.«

A zürichi törvény nagy általánosságban a bűnszerzőség 
fogalmába foglalja a felbujtót és tettest: 37. §: »Wenn hin
sichtlich der Verübung einer strafbaren Handlung mehrere 
Personen zusammen gewirkt haben, so trifft die Urheber 
(Thäter und Anstifter) die volle Strafe des Verbrechens.«

Nem folytatom tovább. E néhány példából látjuk, hogy 
az elkövetési cselekedet elmélete, kivéve a németalföldi büntető- 
törvényt, sehol sem jut kételyt kizáró kifejezésre. A német 
birodalmi büntetőtörvénykönyv és a mi törvényünk az, mely 
még a leghatározottabban vall szint, a többi nagy általános
ságban (»directement coopérer« stb.) mozog. Nekünk nem 
lenne az ellen kifogásunk, ha a törvény még határozottabban 
fejezi ki az elkövetési cselekedet elmélete szerint a társ-tettes 
és segéd közötti határvonalat, mert a mit már annyiszor meg
jegyeztem, azt újra ismétlem, hogy a társ-tettesség fogalmi 
criterionját egyetlen elmélet sem volt képes úgy kidomborítani, 
mint az elkövetési cselekedet elmélete. Miért ezt úgy elbújtatni, 
miért nem nevezzük meg a gyermeket a saját nevén : társtettes 
az, a ki a bűntett elkövetési cselekedetét hajtja végre. Miért 
használni oly kifejezéseket, a melyeket mindenki kedve szerint 
magyarázhat ?

Csakhogy midőn ezen fogalmi felosztást elfogadom, min
dig azon mellékgondolatot kérem magamnak tulajdonítani, hogy 
ezt oly rendszer mellett pártolhatom, mely módot és alkalmat 
nvujt a birónak arra, hogy esetleg bizonyos föltételek mellett, 
a melyekről a fősegéd tanában kimerítőbben szóltam, az elkö
vetési cselekedet körén innen fekvő részességi tevékenység is 
sújtható legyen a tettesre szabott büntetéssel. Mert ha vala
mely törvény az elkövetési cselekedet elméletét ezen szellentyü 
alkalmazása nélkül teszi magáévá, ha azon elvnek hódol, hogy 
a tényálladék egy kis parányi töredéke képes csak a részes 
tevékenységet a tettes büntetési fokáig emelni és e kis töredék 
hiányában soha semmi körülmények között azon cselekményt 
a tettesre törvényileg szabott büntetési maximummal sújtani 
nem lehet : az gyönyörködhetik elméleti következetességének 
rendszerében, de nem számolt le hidegen a részesség területén 
előfordulható bűnösségi súlyok arányával.

A ki azt állítja, hogy a tényálladék parányi töredéke 
és ennek hiányában levő lényeges segédi tevékenység között
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oly mérvű különbség van, mint a halálbüntetés és a 15. évi 
fegyház között : az oly túlsúlyt tulajdonít a tényszerűség apró 
subtilitásainak, a mivel az sem a büntetőjogi elvek, sem a cau
salités törvényei, sem a népben élő jogérzet • szerint nem bir. 
Es meggyőzőleg kell az objectiv elmélet ezen túlbuzgóira hatni 
azon mindennapi tapasztalásnak, hogy a judicatura inkább 
kész a fogalmat meghamisítani, inkább kész p. Magyarország
ban a 70. §-t, Németországban a 47. §-t alkalmazni a tulaj
donképen társ-tettességet nem képező, a bűntett physikai 
tényálladékáuak egy részét meg nem állapító részességi tevé
kenységre, mint sem meghajoljon azon elv előtt, hogy csak a 
physikai tényálladék egy töredékének megvalósítása képezi 
a tettes büntetéséig emelkedhető büntetés alapját. Azt bizo
nyítsák be az objectiv elmélet túlbuzgói, hogy a társtettesség 
elmélete egyúttal a büntethetőségi fok kizárólagos és föltétien 
mértéke: akkor nyugodtan alkalmazhatják rendszerüket. A 
»causa principalis« és »causa secundaria« azonban itt nem 
tesz jó szolgálatokat , mert végre is a társtettesség objectiv 
fogalma is csak fictio és a causalitas nagyobb erejével foly be 
a cselekményre néha azon segítés, mi nélkül teljes lehetetlen 
lett volna a bűntett elkövetése, mint a teljes passivitásban 
jelenlevő és fictio utján társtettessé décrétait részes közremű
ködése.

És legyen szabad még két dologra különösen fölhívni 
mindazok figyelmét, a kik nem akarnak rendszerük merev 
következményeitől eltérni.

Az objectiv elmélet mind inkább közeledik azon czélja 
felé, hogy a fogalmakat minél következetesebben határolja el 
a külső tevékenység jellege, mértéke szerint. Azt csak nem 
lehet tagadni, hogy a társ-tettesség azon fogalmi meghatáro
zásában, mely az elkövetési cselekedet egy töredékét már a 
tettes jelentőségével ruházza fel, kétségen kivül fictio van. 
Részemről nem helytelenítem e fictiot, mert a ki el akarja 
követni a tettet és annak egy részét megvalósítja azon tudat
ban és várakozásban, hogy társa vagy társai azt kiegészítik : 
megérdemli, hogy a tettes büntetőjogi jelentőségére emeltessék. 
De tagadhatatlan, hogy a tettet, a tett főcselekményét még 
sem követi el. Érzi az objectivismus, hogy még szűkebb körre 
kell szorítania társ-tettesi fogalmát, ha fictio nélkül kívánja 
helyesen kifejezni a tettesség fogalmi jelentőségét. Mind inkább 
halljuk hangsúlyozni azon követelményt, hogy valaki társ- 
tettes lehessen, szükséges, hogy tettes legyen. Legalább is 
kísérleti cselekményt kell elkövetnie. Hallottuk az olasz javaslat 
tárgyalása alkalmával, hogy a tettesség körét mind inkább 
szűkre kell szorítani és végre meg is állapodtak abban, hogy
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íi bűntettet megállapító tett közvetlen végrehajtóit szabad a 
tettesség körébe vonni. Ez más szóval azt jelenti, bogy csak 
a főcselekményt képező tett tehet valakit társ-tettessé is. Más 
szóval a társtettes tulajdonképen a tettes és nem tictiv tettes. 
Ha ezen irány létezik, pedig ezt senki sem fogja tagadni, akkor 
ezen irány fejlődése nyomán mint kísérteties árny ott lebeg 
szünetlenűl a nagy kérdőjel, vájjon az alanyi mozzanatok oly 
annyira eltörpülnek-e a bűntett lényében, hogy a büntethetőség 
fokmérőjét csak a tett külső elemeiben kell és szabad fölta
lálnunk ?

Minél szőkébb kört von a társ-tettesség elkövetési csele
kedetének elmélete a fogalom számára, annál inkább szükséges 
lesz a fölött gondolkozni : föntartsák-e az objectivisták azon 
merev következetességü tételüket, hogy a mi nem vonható az 
ő fogalmuk szerint a társ-tettesség körében azt nem szabad 
soha a tettest érő törvényes büntetési maximum alá vonni. 
Nem hiszem, hogy azok. a kik Magyarországon ma az objectiv 
rendszert a társ-tettesség tágabb felfogása mellett pártolják : 
az objectiv rendszer említett fejlődése mellett, melyet, megjegy
zem a fogalom-felosztás szempontjából még következetesnek 
is kell tartanunk, továbbra is ragaszkodnának ahhoz, hogy a 
társ-tettesség fogalmi körén innen nincs oly részes cselekedet, 
(felhajtásról itt nincs szó) mely a tettesre szabott büntetést 
ueg nem érdemelné. Mert ha ezt tennék : akkor önmagukat czá- 
folnák szüntelen, eddigi tanuk ellen élő tiltakozást képeznének, 
mert e szerint még társ-tettességet képezett a cselekedet, a mely 
a tan említett következetes fejlődése szerint már a tettesség 
körébe nem vonható.

Azt hiszem, ez meggondolásra méltó és semmi sem oly 
tanulságos-e tekintetben, mint az olasz javaslat. Erre történt 
hazánkban is hivatkozás, hogy ime ott van egy javaslat, mely 
még szőkébb körre vonja a társtettessség fogalmát. És dicsérve 
lett következetessége. Igaz, midőn a Mancini-féle olasz javaslat 
72. §-a ezt mondja: »Sono autori dei reato gli esecutori imme
diati deli atto che lo costituisce«. akkor a bűntettet megálla
pító tett végrehajtóját tekinti tettesnek és ezzel még szőkébb 
körre vonta a társ-tettesség fogalmát, mint a mit az akkor 
jelent, ha a bűntett physikai tényálladékának egy részét már 
a, társtettesség fogalmi körébe vonjuk. Ámde ragaszkodott-e 
az olasz javaslat azon, az objectivisták által mereven fölállított 
rendszerhez, hogy csak azt bünteti a tettesre szabott büntetés
sel, a ki a 72. §. szerinti tettesség fogalmi körébe vonható? 
Nem ragaszkodott. Ott van a 74., §. mely a »lényeges segély« 
fogalmát construálta és e szerint a segédi tevékenység is 
büntethető a tettesre szabott büntetéssel, ha nélküle a bűntett
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elkövethető nem volt. Összevonta az olasz javaslat a tettesség 
körét, de ezzel együtt nem követelte ̂ fogalma részére a büntet
hetőség mértékének csoda erejét. És be kell látni az objectiv 
elmélet minden hivének. hogy minél következetesebben halad 
a társtettesi objectiv elmélet a maga czéljai felé : annál 
kevesbbé fogja képezhetni a büntethetőség elválasztó vonalát. 
Nem képezi azt ma sem föltétlenül. Ez az egyik, a mit megje
gyezni kívántam.

A másik egy szintén nem lényegtelen dolog.
Az objectivisták, és szigorít következetességgel véve a 

kérdést, nem kifogásolhatólag azt tanítják, hogy a ki valamely
bűntettnek nem lehet tettese, az társ-tettese sem leh e t............
»wer nicht Thäter eines bestimmten Verbrechens sein — 
mondja Geyer — auch nicht der Mitthäterschaft an demsel
ben schuldig werden kann (dies gilt z. B. für Nichbeamte 
bezugs der Amtsverbrechen, für Frauen bezugs der Notli- 
zucht stb.)

Már most, ha egy nő lefogva tart egy másik nőt, míg 
egy férfi buja szenvedélyét rajta kielégíti : a lefogó nőt nem 
lehet a társ-tettesség objectiv elmélete szerint társtettesnek 
minősíteni. Igen következetes. Ha a társtettesség fogalmi 
köréhez az kívántatik, hogy a társ-tettes mindenekelőtt tettes 
legyen, hogy legalább is kísérleti cselekményt kövessen el : 
akkor, mivel a nem hivatalnok nem követheti el a hivatali köte
lesség megszegését (csak segíthet vagy felbujthat arra), mivel 
a nő nem követhet el erőszakos nemi közösülést, sem azokat 
még nem kísérelheti : természetesen társtettes sem lehet.

De kérdem : következik-e ebből az is, hogy csekélyebb 
büntetést is érdemel ? Azért, mert társ-tettesnek nem nevez
heti az objectiv elmélet azon nőt, a ki lefogva tartja az áldozatul 
kiszemelt nőt, betömi száját stb. következik-e, hogy ezen nő, 
mert bűnsegédnek lehet csak nevezni, kevesebb büntetést is 
érdemel. Ha ugyanazon nő felbujtott valakit e tettre : a tettesre 
szabott büntetéssel sújtható, és ha a tényálladék egy részét, az 
erőszakot megvalósította, akkor már a tettesre szabott bünte
téssel azért, mert csak segédnek nevezhető, semmiképen nem

’) G laser »T liäterschaft und  Beihülfe« czim ű értekezésében a b űn
te ttek  ezen köréről m ás szem pontból szólva (elm életét egész terjedelm é
ben ism erte ttem ) azon következtetésre ju t  : »In allen diesen Fällen  
w erden Personen, die sich an  dem V erbrechen m it dem  ‘W illen, dass es 
verüb t w erde, betheiligen , n u r  als G ehilfen bestra ft w erden können, weil 
eben n ich t alle  gesetzlichen R equisiten  der T liä te rschaft in  ih re r Person 
Zusamm entreffen. D araus fo lg t freilich  n ich t, dass sie n ich t verdienen 
m it der orden tlichen  S trafe belegt zu  werden.« (K leinere S chriften  I. 
k ö te t 152. lap.
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sújtható. Ez azon rendszer merev következetességének ered
ménye, mely a társtettesség fogalmi korén innen a tettesre 
szabott büntetést nem engedi alkalmazni.

Ha más ok nem volna, mint az utóbbi : engem meggyőzne 
arról, hogy az elkövetési cselekedet elmélete szerint alkotott 
társtettesi fogalom a bűnsegéd és társtettes büntethetőségének 
nem kizárólagos mértéke és a positiv jognak, mely a fogalmi 
felosztás szempontjából az elkövetési cselekedet objectiv elmé
letét magáévá teszi : mindig gondoskodnia kell arról, hogy a 
magistraturának bizonyos föltételek mellett módot nyújtson 
a társtettesi cselekedet körén innen fekvő részes tevékenység
nek a tettes büntetésével leendő büntetésére.

Ezért nem lehet és nem szabad a fősegély fogalma által 
kijelölt irány fölött souvären nyugalommal napi rendre térni. 
Ezéi’t nem tértek a fölött napirendre lényegileg a polgária
sultság élén álló nemzetek törvényhozásai, ezért karolta azt 
fel legközelebb a Mancini javaslat. Vonjuk le mi is ezekből 
a tanúságot. A curia ellentétes gyakorlatának a társtettesség 
alkalmazása kérdésében egyedüli orvosszere, ha nem ragasz
kodunk csupa elméleti következetességből azon tételhez, mely 
szerint a közreműködő cselekménynek okvetlenül a tényálladék 
egy töredékét magán kell hordania, hogy arra a tettesre sza
bott büntetési maximum legyen alkalmazható !

2. §. A társtettességröl különösen.

Az előző szakaszban kifejtettem elvi álláspontomat. Elő
adtam : minő föltétel mellett ismerem el helyesnek az elkövetési 
cselekedet objectiv elméletét. A meddig ez a társtettesség és 
segély közötti fogalmi felosztást jelenti : addig nincs semmi 
ellenvetésem. A mi nem tettes-cselekedet, az nem vonható a társ- 
tettesség fogalmi köréhe. Első kelléke tehát a társtettesség 
fogalmának, hogy az, a kit társtettesnek kell tartanunk, minde
nekelőtt tettes és ne segéd legyen. A bűntett tettesének pedig 
csak az tekinthető, a ki a bűntett elkövetésére irányzott aka
rattal a bűntett tényálladékát egészben vagy részben megvaló
sította. Társtettesül tehát csak az büntetendő, a ki saját 
physikai tevékenységével a bűntett tényálladékáuak egy részét 
megvalósította, azaz : kísérleti cselekményt követett el. De ez 
sem elég. Ha valakinek egy egész tényálladékot rovunk terhére, 
melyből csak egy részt valósított meg : ezt csak azon föltétel 
alatt tehetjük, ha a többivel, a kik közreműködtek, tudatosan 
működött közre. Ezek szerint a társtettesség fogalmi kellékeit 
képezik : a) a szándékosság. Valamint a részesség egész terü
letén, úgy itt is száműzve van a gondatlanság. Ha többen
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valamely gondatlan eredményt hoztak létre : úgy abban bűnö
sök lehetnek; de társtettességről a részesség büntetőjogi értel
mében szó sem lehet. Valakit megölnek; kit nem akartak 
megölni, felgyújtanak egy házat, mit nem akartak tenni : 
mindezen eredményért felelős mindegyik a saját gondatlan
ságáért, de társtettesi felelősségről szó sincs, b) A ki mint tettes 
valamely bűntettben közreműködik és tudja, hogy egy másik 
hasonlóan közreműködik : úgy társtettességben bűnös és ha 
csak ő kísérleti cselekményt követett is el, a befejezett bűn
tettért felelős, de ha a másik nem bir tudomással az elsőnek 
közreműködéséről : úgy ennek bevégzett bűntettéért nem von
ható felelősségre. Ha A. és B. ölési szándékkal C.-re lőnek és 
A. tudomással bir B. közreműködéséről, de B. mit sem tud 
A.-ról: úgy A. a befejezett gyilkosságért mint társtettes 
felelős azon esetre, ha B. lövése ölte meg C.-t, de B. csak 
kísérletért és pedig nem mint társtettes vonatik felelősségre, 
ha A. lövése halálos volt. Ennélfogva mondja Geyer — ki e 
tanokat fölállította — a »közösen tudott és akart« »összebe
szélt« együtt-munkálás a társtettesség fogalmához nem szük
séges, lehetséges egyoldalú társtettesség is.

H evernek  ezen vélem ényében nem  osztozik sem  S chütze, 
sem  O ppenbof, sem  H erm es, sem O lshausen . L e h e t m ondani, 
hogy a  ném et u ra lkodó  nézet G eyer ezen fölfogása ellen foglal 
á llás t.

Részünkről elvileg nem látunk kifogásra méltót Geyer 
álláspontja ellen. A tudatosság lebet egyoldalú is. Az egyik 
részéről tudatosság, közös akarat, közös czél forog fönn : követ
kezőleg a társtettesség fogalmi föltételei arra nézve egyiít- 
vannak. De például sem a magyar büntetőtörvénykönyv 70-dik, 
sem a német birodalmi büntetőtörvénykönyv 47. §-a nem 
magyarázható másképen, mint úgy, hogy a tudatosságnak 
kölcsönösnek kell lenni. Mihelyt a tudatosság nom kölcsönös, 
úgy az már nem képezhet társtettességet.*) c) Szükséges, hogy 
a társtettes tudatossággal legyen tettes. Ha A. és B. összebe-

J) Schw arze com m entárjában  e kérdésről így szól : Neben dem 
Com plotte stellt die zufällige M iturheberschaft : sie ist dem sogenannten  
stillschw eigenden Com plotte ziem lich gleich. M an k ann  jedoch einen, 
fü r die P rax is w ichtigen U nterschied  darin  linden, dass bei dem Com
p lo tte  (selbst dem stillschw eigenden) der T h a t (F estste llung  des P lans) 
die V erein igung vorausgehen muss, sonach die M itw irkung  des E inzel
nen in ih r  ih ren  G rund, w ie ihre B eziehung zu der T h ätig k eit der Uebri- 
gen h a t, wogegen bei der zufälligen  M iturheberschaft der gem einschaft
liche W ille im  A ugenblicke der T h a t selbst e rst (nam entlich  bei Schlä - 
gereien) en ts teh t, und  es daher h ier des Beweises bedürfen wird, oh der 
E inzelne in  der A bsicht gehandelt habe, n ich t n u r die T h a t des A nderen  
zu fördern , sondern sie als die eigne m it auszuführen.« (118 lap.)
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szeltek, liogy A. meglövi C.-t, B. pedig C. hű kutyáját, mely a 
gyilkosságot meghiúsíthatná : úgy B. nem társtettes, ha az ő 
lövése a kutya helyett C.-t találja.

Ezek azon föltételek, a melyeket az objectiv Geyer a 
társtettesség fogalmához megkiván.

Azt már említettem, hogy Geyer határozottan állítja : 
a ki valamely bűntettnek nem lehet tettese, mert nála a tör
vény által a tettességhez megkivánt személyes tulajdonságok 
hiányoznak : az társtettes sem lehet, p. egy nem hivatalnok 
tiszta hivatali bűntettnek nem lehet társtettese, valamint nő 
sem lehet erőszakos nemi közösülésnek társtettese. Hasonló 
nézetnek adott egyébiránt kifejezést Glaser is. Egészen más 
véleményben van Puchelt, Ortm an, Schwarze. Az utóbbi 
például azt mondja: »Es ist ebenso unrichtig, die Mitthäter- 
schaft zu läugnen, wenn die Haupthandlung nur von einem 
der Complottanten vorgenommen werden kann z. B. A. hält 
die B. damit C. sie nothzüchtigen kann ; ja es kann A. selbst 
eine Frauensperson sein. Man kehrt wenn man hier die Mit
tä te rschaft läugnet, Avieder zu der Ansicht zurück, dass die 
A rt und das Mass der Mitwirkung des Eizeinen zu der That 
über den rechtlichen Charakter der Schuld entscheide. Mit 
gleichen Rechte würde man bei dem ausgezeichneten Dieb
stahle die M ittäterschaft desjenigen läugnen, welcher nur 
bei dem Aufbrechen (der Gewalt) nicht aber bei der Weg
nahme der Zache sich be te ilig t hat.«

Részemről Schwarze ezen véleményét szoros összefüggésben 
állónak tartom a társtettességről tanított általános szabályával. 
Schwarze a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy a 
társtettesség fogalmát a bűntett tényálladékálioz tartozó tevé
kenység megvalósítása képezné. (»Es widerlegt sich hierdurch 
vön selbst die Ansicht, als ob bei dem Mitthäter erforderlich 
sei, dass er eine, in dem Thatbestande des Delicts ausdrück
lich bemerkte Handlung (Haupthandlung) eine zum That
bestande des fraglichen Delictes gehörige Thätigkeit vornehme) 
A ki tehát a társtettesség fogalmi köréről ily nézetben vau : 
az egészen következetesen jár el, ha a társtettesség fogalmi 
körét kiterjeszti olyan egyénekre is, kik azon bűntettnek tettesei 
nem lehetnek.

De azok, a kik a tényálladék egy részének megvalósí
tását követelik a társtettesség fogalmához, a kik azt tanítják, 
hogy a társtettességhez szükséges mindenekelőtt, hogy az tettes 
legyen : azok, mint p. Geyer is, csak következetesen járnak el, 
ha társtettesség lehetőségét tagadják ott, a hol a tettesség 
lehetetlen.

Föltételezi továbbá a társtettesség fogalma, hogy legalább



524 A TÁRSTETTESSÉGRÖL ÁLTALÁBAN.

is két személy szándékosan működjék közre. Már most. lia az 
egyik beszámíthatlau állapotban volt. vagy szándékosságára 
a tett nem vezethető vissza: úgy társtettesség nem forog fönn, 
hanem egyedüli tettesség.

A szövetség elmélet tárgyalásánál bőven kifejtettem 
mindazon tanokat, a melyek e téren azon időben, midőn még 
ismeretlen volt az elkövetési cselekedet elmélete, kifejlődtek. 
A snbjectiv felfogás elől még mindig nem tisztult el a complot 
elméletek eszmevilága. Még mindig a közös elhatározás képezi 
a társtettesség lényegét. Ezért tanítja p. Schwarze is : »az 
éppen nem szükséges, hogy valamennyi társtettes a bűntettet 
megállapító tényálladékban vegyen részt, sőt az is lehet a 
rablásnak társtettese, a ki az erőszak alkalmazásában részt 
sem vett vagy őrt állott« (Commentar 117. lap), továbbá másutt 
ismét azt mondja : »a tevékenység mennyisége és az eredményre 
vonatkozó jelentősége a társtettesség fogalmára nincs befo
lyással« stb.

Mi ez egyéb, mint a complott-elméletek fölkarolása?
Az egész subjectiv iskola, mint azt föntebb részletesen 

kifejtettem, a complott-elmélet romjain építi fel a társtettesség 
tanát. Az »összakarat« és »össztett« fogalmát megtoldják a 
subjectiv értelemben vett animus auctoris-sal. a mi tulajdonké
pen saját érdeket jelent és kész a társtettes vagy bűnszerző társ 
fogalma. És'az a szövetséges pedig, a ki nem saját, de idegen 
érdekben működik közre, azt a segély categoriájába számítják, 
socius ex compacto.

A subjectiv elméletek részleteit azonban e helyütt bátran 
mellőzni vélem, mert a tettesség és segéd közötti határvonal 
elméleti tárgyalásánál ezekre kiterjeszkedtem ; a szövetség és 
bünbanda fogalmainak pedig külön fejezeteket szenteltem.])

') E h e ly ü tt  m egism ertetem  L angenbecknek tan á t a vé le tlen  tá rs -  
tettességről, m elyet a ném et iskolai nyelven »Zufällige M iturheberschaft < - 
nak  neveznek, m ely tu la jdonképen  nem  je le n t egyebet, m in t véletlen 
társ te ttességet.

A véle tlen  tá rs te ttesség  — m ondja Langenbeck a -Die L ehre  von 
der T heilnahm e etc.« czim ű m űvében — abban kü lönbözik  a szövetségtől, 
hogy am annál a terv  az elkövetéstől nem  válik  el. A véle tlen  tá rs te tte 
sek az elkövetésnél egyeznek meg. Előleges összebeszélés i t t  nem  fordul 
elő. A véle tlen  társte ttességnél m inden részesnek ugyanazon  szándéka 
van, a m ivel a m ásik  b ir. H a a  b ű n te tte t m in t sa já tjá t akarja , akkor 
m in t bűnszerző felelős sa já t tén y éért. Az előleges te rv  h ián y á t nem  úgy 
kell érteni, m in t h a  m inden  egyetértés h iányoznék  köztük, hanem  ennek 
csak az az értelm e, hogy az egyetértés az elkövetés a lka lm ával jő  lé tre , 
vagy az egyetértés m agából az együttm űködésből keletkezik. M indegyik 
lá tja , m ivel já ru l a m ásik a te tth ez , és m it kell neki tenni. Többek tev é
kenysége hozza létre  az eredm ényt, m ely egészében m indazoknak m int 
bűnszerzőknek szám ítandó be, a kik  szerzői szándékkal m űköd tek  közre,



A t á r s Te t t e s s é g r ö l  á l t a l á b a n . 525

S. §. A társtettesség fogalma a gyakorlatban.

I.
Hogy a társtettesség fogalma minő értelmezésben része

sül azon országokban, a hol a parificatio rendszere dívik,

és a bevégzés e lő tt vissza nem  léptek. Ha p. a verekedés következtében 
h a lá l szárm azott, úgy m indenek e lő tt azokat kell k iválasztan i, a kik 
csak te s ti sértést a k a rtak  okozni, de a bevégzett ülésért csak azok b ü n 
tetendők, a kik  »anim us occidendi «-vei a bevégzésig közösen m űködtek 
közre. E zen anim us a véletlen társte ttességénél többnyire csak erre, 
azaz : a halálos sértésekből b izony ítható  be, és azok, a k ik  ily  sértéseket 
nem  okoztak, csak a tes ti sértés büntetésével sú jta tnak . De a hol az em 
líte tt  anim us k ip u h ato lh a tó  : o tt az ölés büntetése a lkalm azandó, m ert 
va lam in t a cselekm ények objective összeredm énybe o lvadnak : épp úgy 
subjective kele tkezik  az összszándék, m elynél m inden egyesnek ak ara ta  
födi az egészet.

M indez, a m it Langenbeck i t t  k i f e j te t t , csaknem  szóról szóra 
megegyez azzal, a m it B erner »T heilnahm e«-jában tan ít.

L angenbeck ezu tán  a véletlen társ te ttesség  tö rtén e ti fogalm át a 
róm ai, canoni, és ném et jog  forrásaiból á ll í tja  össze.

Érdekesebb Schütze tan a  e kérdésről (Notlnvendige T lieilnahm e 
etc. 199. lap) ő t m ár nem  zavarja  a C om plott tana . A »véletlen tá r s 
tettesség« a la tt  — m ondja a nevezett iró — a z t é rtik  iskolai nyelven, 
m időn több személy előzetes megbeszélés né lkü l közös te ttn é l talá lkozik , 
m ely talá lkozásnál gyors h a tá ro za t és ennek közlése m elle tt kele tkezik  
a társte ttesség . A véletlen szónak — úgy m ond — nincs értelm e. M ert a 
társte ttesség  i t t  nem véletlen, hanem  egyetértés következm énye, vé le tlen  
csak a külső alkalom , a bizonyos helyen  való talá lkozás. Az eg y ü ttm ű 
ködés a com m unio delic ti nem  per accidens, hanem  per incidens tö rtén ik . 
Schütze  a következő példát hozza fel :

H árom  vendég, A. B. és C. ta lá lkoznak  egy korcsm a szobájában. 
Észreveszik, hogy X .-et, k i a p é n z tá rt ny itva  hagyta, hosszabb időre 
távozásra  szó líto tták . A. a bortö ltő  asztalhoz m egy, m elynek fiókjában 
volt a p énztár, és csakugyan m eggyőződött arró l, hogy az ny itva  van. 
B. szin tén  oda megy és az asztalfiókot kihúzza. M ost C. is odam egy és 
fö lk iá ltva  : van i t t  pénz elég. benyúl a pénztárba. A. és B. u gyanazt 
teszik. M indenik — m inden további beszélgetés nélkü l —■ egy m arék 
aprópénzzel távozik. B.-nek ténybeli részvétele szem betünőleg előtérbe 
lép a társaié fölött. G-yorsan, meg sem gondolva, cselekedtek m indnyá
jan . A .-nak bűnös behatása  tú ln jm m óan kim agaslik. Jó lleh e t csak e lőké
születi cselekm énynyel, m ely a b ű n te tt végrehajtásának  kezdeté t nem 
képezi, de vagy a bűnös e lha tározásra  ő ad ta  a lökést, vagy a m ár ké
szülő e lh a táro zás t m egerősítette. De B. és C. részvétele á lta l az ő a k ara ta  
is m egerősítte te tt. Különbözők i t t  a ténybeli részvételek (T h atan th e ile ), 
különbözők az a lany i bünösségi részvételek (M itschuldantheile). A közös 
te t t  beszám ítása m indenikre nézve m ásképen a lak u l és ehhez m ódosul a 
bün tetés kimérése is.

Schütze ezu tán  a tárgy ias term észetű  személyes körülm ények 
v izsgálatára  té r  á t, és azon nézetének ad kifejezést, hogy a z t az égjük 
tá rs te tte s , ha  tudom ással b ir arró l, m egosztja a m ásikkal. Legyen az 
súlyosító  vagy enyhítő , az m indegy. Az elsőre az atyagyilkosság  példá
já t  hozza fel, m időn a z t ex traneus követi el a fiúval. Az u tóbb ira  nézve 
pedig a gyerm ekgyilkosság p é ldá já t hozza fel.
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például miképen fogják azt fel Francziaországban, azt e tár
gyalás során már számtalanszor kifejtettem. Rossi, Chauveau, 
Hélie, Boitard, Ortolan elméleteinek ismertetésénél lehetetlen 
volt kikerülni, hogy tárgyalásom keretébe ne vonjam a franczia 
judicaturát, melynek Ítéleteivel oly sokat foglalkozott a franczia 
elmélet. Francziaországban mindent inkább találunk, mint azt, 
hogy a társtettesség és a segéd közötti határvonal kidomborít- 
tassék. Láttuk, mit tanított a legkitűnőbb és legbefolyásosabb 
franczia jogászok egyike Rossi, ki oly széles kört szabott a 
tettesek számára, hogy az a segély egy nemét is elnyelte : 
láttuk, hogy Chauveau és Hélie, a kik pedig a Rossi által vont 
nagy kör ellen síkra szálltak, még szintén igen tágra vonták a 
tettesség fogalmi körét (»Une profonde distance existe entre 
les actes, qui préparent ou facilitent l’action et ceux qui aident 
à sa consommation : les premiers ne constituent qu’ une parti
cipation indirecte ; les autres doivent, en général et sauf quel
ques exceptions, être classés dans la catégorie des actes prin
cipaux«), kik az őr-állót, ha ez jutott szerepéül a bűntettre 
kész embernek, társtettesnek minősítették.

A hol az elsőrangú tudósok ily nézetet hirdettek, a hol 
egy rideg parificaló törvénynyel kellett a judicaturának küz
deni : ott bár dicsőségesen érvényesítette magát a franczia 
gyakorlatiasság, de éppen nem mondhatnók azt, hogy szilárd 
elvi határvonalak anyagát nyújtaná a judicatura. Legalább a 
»Dalloz« által közölt jogesetekből azt nem látom. A franczia 
judicatura soha sem esett a subjectiv túlzásba, de bizonyára 
senki sem állíthatja, hogy judicaturájának jellegét az objectivis- 
mus képezné. Még napjainkban is hivatkoznak a Cour de cassa
tion 1827. augusztus 24-ki, az 1813-diki ápril 9-ki határozatára, 
melyekben az őrt-álló »coauteur«-nek minősíttetett s a közkézen 
forgó tankönyvben, mely 1877-ben jelent meg (Cours Elémen
taire de Droit Criminel Par Lefort Paris 1877) ezen ítéletek 
tekintélye alatt hirdeti a szerző : »Le coauteur est un auteur 
principal, un individu sans la participation duquel le crime 
n’aurait pas existé ; c’est l’agent qui exécute physiquement les 
actes constitutifs de l’infraction, ou du moins les faits matériels 
tendant à la production directe du mal du délit ou encore c’est

Schütze  erélyes tám ad ást in téz  B erner és H älschner ellen, és nem  
kevesebbet m ond tá rg y a lá si m odorukról, m in t a z t : »eine B ehand lungs
weise, ganz dazu angethan , die g rundsä tz liche  E rö rte ru n g  der norm alen  
zufälligen  M itth ä tersch aft schlechterd ings unm öglich  zu m achen.'.

Schütze a ve le tlen  társ te ttesség re  nézve a beszám ítás szabályát 
következőleg á llítja  fel : »Jedem  ist led ig lich  zu r Schuld und S trafe  
anzurechnen  a) sein e igener äusserer T h a tan th e il, b) die Q u alitä t seiner 
eigenen iso lirten  W illensrich tung , c) sein M itschuldan theil d. h . seine 
specielle M itschuld an W illensrich tung  und  T h ätig k e it der M itth ä ter, »
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l’individu qui aide ou qui assiste dans les faits qui ont consommé 
h crime (Cass. 24. amit 1827«). -

Tehát e szerint mindnyájan társtettesek, a kik a bűntett 
bevégző tetteiben segítséget nyújtottak.

Belgium, Olaszország, melyeknek törvényei az elkövetés
nél való közvetlen közreműködést bűnszerzőségnek minősítik, 
az angol amerikai jog. mely úgy szólván csak a mi bűnpárto
lásunknak megfelelő bűnpártolást veszi ki a rendes büntetés 
alól, Ausztria, hol minden bűntárs és részes a közvetlen tet
tessel egyenlően büntetendő, nem azon törvényhozások, bol a 
mi társtettesi fogalmunk kidomborítását kereshetjük. Egyéb
iránt azt a német birodalmi büntetőtörvénykönyv értelmezésé
ben sem találjuk fel.

II.
A német birodalmi büntetőtörvénykönyvben mint emlí

tettük. a társtettesség fogalma következőleg határoztatott meg : 
»Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich 
ausführen, so wird jeder als Thäter bestraft.«

Említettük, hogy Németországban mind az objectivisták, 
mind a subjectivisták a maguk részére kívánták magyarázni 
a 47. §-ban foglalt intézkedést, mire különösen a föntebb már 
ismertetett indokok határozatlansága adott okot.x) A barcz 
Németországban mindkét oldalról nagy erővel folyik. A tudo
mányos folyóiratok egy-egy fölmerült jogeset alkalmából újra

Ú E rre  nézve m ódja a subjectiv  Schw arze : »Diese M otive sind 
w iederho lt angefochten  worden. Die G-egner, w elche fast ausschliesslich 
den Satz vertre ten , dass die M itth ä tersch a ft die T heilnahm e an den 
T h atbestand  des V erbrechens ausm achenden H andlungen  voraussetze, 
und  den subjectiven G esichtspunkte n u r einen un tergeordneten  Einfluss 
zugestehen, übersehen, dass die M otive ausdrück lich  das objective M o
m ent, insbesondere das Mass und die B edeutung  der M itw irkung  zu der 
T h a t n ich t als das Entscheidende erachten . D urch  die Gem einsam keit 
der A bsicht w ird jede H andlung des M itth ä ters  ein in teg riren d er T heil 
der von der gem einschaftlichen A bsicht beherrsch ten  G esam m tthätigkeit. 
Diese Anschauung, von w elcher z. B. die Sächsische G esetzgebung und 
P rax is, le tz te re  bis in  die neueste Zeit, und  auch  andere G erichtshöfe, 
z. B. das O .-Trib. zu S tu ttg a r t, ausgegangen sind, kann  als irr th ü m lic h  
bekäm pft, h iedurch  aber die T hatsache n ich t beseitig t w erden, dass die 
M otive au f ih r  beruhen  und ih r  bestim m ten A usdruck verleihen.« (Com
m en ta r 114, 115. lap.)

Geyer, a Id a legerősebb hive az objectiv elm életnek, ellenben igy 
ny ila tk o zik  : »Die B estim m ung im  D eutschen S trafgesetzbuch §. 47. 
s te h t (tro tz  des Schw ankens der M otive) der rich tig en  B ehandlung  der 
M itth ä tersch aft n ich t im  W ege ; ist aber m ehrdeutig , wie die Commen- 
ta to ren  zeigen. Es ist besser, w enn das Gesetz sich a u f  die definitio p e ri
culosa g ar n ich t einlässt. (H oltzendorf H andbuch-jáb an  k ö zzé te tt é rtek e
zés II . k ö te t 409. lap. 2. sz. jegyzet.)

Schütze (L ehrbuch 147. lap) szin tén  objectiv érte lem ben m agya
rázza  a  47. §.-t.



és újra felelevenítik a vitát. Egyik oldalon Geyer. Schütze, a 
másik oldalon Buri, Schwarze viszik a vezérszerepet. Es ma 
tagadhatatlanul a subjectivisták kezdenek fölülemelkedni. A  
mint egv-két évtizeddel előbb az objectivismus lépett előtérbe : 
ma ismét Németországban a subjectivismus kezd tért foglalni ; 
a milyen túlzásig ment a kísérlet terén a »Reichsge
richt« gyakorlata, hasonló túlzást tapasztalunk a társtettes
ség kérdésében is. A  birodalmi törvényszék III-dik büntető 
tanácsa volt az, mely a subjectiv eszméknek propagandát 
csinál. 1880. május hó 12-én mondta ki, támaszkodva a törvény- 
javaslat indokaira, hogy az, a ki az elkövetésnél animo accessoris 
vesz részt, akkor is társtettes, ha a bűntett tényálladékának 
egyetlen ismérvét sem valósította meg közvetlenül, és mivel 
a lopásnál az őrt-álló is az összebeszélés értelmében auimo 
auctoris vett részt, ennélfogva azt társtettesnek minősítette. 
A birodalmi törvényszék álláspontja szerint a közös elköve
téshez mindennemű közreműködés elegendő és a külső tevé
kenység kisebb nagyobb mérve irreleváns. És ezen álláspontját 
következőleg igyekszik igazolni :

A  közös elkövetésre való közrem űködés külső je llege 
sze rin t leh e t segédi tevékenység is. A  segély és a  tá rs te tte ssé g  
közötti kü lönbség csak is sub jectiv  m ódon a  segéd és a  tá r s 
te t te s  a k a ra tá b ó l h a tá ro z h a tó  meg. A z indokolás (a  ném et 
tö rvény javasla t indokolása  értendő) oda ny ila tkozik  : a  segéd 
közrem űködését az jellem zi, hogy a  te t te t  m in t h a rm ad ik  
szem ély te t té t  tek in ti, a  m elyet seg íten i a k a r  : a  tá rs te t te s  
közrem űködését ped ig  azon szándék vezeti, hogy a  te t te t  m int 
sa já t és tá rsa in a k  te t té t  m ozd ítsa  elő és ju t ta s s a  bevégzésre. 
H a  te h á t  e szerin t a  tá rs te tte s  s a já t te t té t  a k a r ja  bevégezni, 
a  segéd pedig  csak idegen t e t t e , t. i. a te tte s  te t té t  a k a r ja  
előm ozdítani : úgy ennek  azon je len tő sége  van, hogy a  segéd a 
te tte s tő l függő a k a ra tta l  bir, ő sa já t a k a ra tá t  a te tte sén ek  
an n y ira  a lá rendeli, hogy ő a  te t t  be, vagy be nem  végzését a 
te tte s re  bízza. A  segéd ezen függő a k a ra tá v a l szem ben azon
ban  a  tá rs te tte s  nem  ism er el olyan a k a ra to t, m ely az övét 
u ra lja . A z ő a k a ra ta  olyan, m in t a  többi tá rs te tte sé  és b á r  
fö lfogása sze rin t a  többi közrem űködésével a k a r ja  a  b ű n te tte t 
lét.rehozn , a  nélkü l azonban, hogy ezek a k a ra tá t  m ag á ra  nézve 
irányadónak  ism erné el. A  te tte s  és tá rs te t te s  a k a ra tá n a k  az 
egész b ű n te tt  m egvaló sítására  kell irányozva lenni, m ég pedig 
akkén t, hogy a b ű n te tte t  m in t s a já tju k a t a k a rják . Téves te h á t 
azon nézet, hogy az, a ki a  b ű n te tt  főbb tényálladék-m ozzanata i 
közül egyet va lósít meg, az egész b ű n te tte t, m in t te tte s  követi 
el. A z egyes tén y álladékm ozzanat nem  képezi a  b ű n te tte t, m ely 
egyedül a  conc ré tisa it tényálladék-m ozzanatok  összességéből
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áll. Ezért azon kérdés eldöntését, hogy valaki a bűntett tettese-e 
vagy segédje, nem szabad az egyes tényálladékmozzanathoz 
álló viszonyától függővé tenni, hanem ezt azon viszonyból kell 
megitélni, melyben az egész bűntett-tel szemben áll. (R. Gr. I II . 
(70) 181—183).

A legtisztább subjectivismus. Az idegen és saját érdek 
elméletét látjuk a föntebbi érvelésben kifejtve. Ilyen magya
rázatot nyert Németországban a »gemeinschaftlich ausführen» 
kifejezés, melyben az objectivisták is kifejezve látják az »elkö
vetési cselekedet« elméletét.

De ez nem elszigetelt határozat. A birodalmi törvény
szék az RA. *) III. (145), 309, 310. lapján, továbbá az R G .2)
IV. (65), 177 — 179., az RGr. I. (74), 145, I II . (54), 142,(101), 
268, (102), 269, (103), 273. szám illetve lapokon közölt jog
esetekben kimondta: A társtettesség fogalmához szükséges, hogy 
mindenik a bűntett elkövetésére irányzott cselekményt, kövessen 
el, de az közönyös, hogy az a tényál'adék egy ismérvét megvaló
sította-e vagy nem.

Azt azonban számtalanszor kimondta a Reichsgericht, 
hogy a társtettesség fogalmához anyagi közreműködés minden
esetre szükséges. Az elkövetés előtti valamint az elkövetés utáni 
részesség már nem képezhet társtettességet (RA. I II . (14), 28. 
RA. 111.(14), 29 — 31.) Az indokolásban azonban mindig ki 
van emelve, hogy a társtettesség fogalmához elegendő, ha 
valaki saját tevékenységével támogatja azt, a ki a bűntett 
tényálladékának egyik ismérvét valósítja meg, de ehhez szük
séges, hogy az a bűntettet mint sajátját akarja, mert különben 
tevékenysége csak segélyt képez.

Ugyancsak az RA. gyűjtemény II. kötetében 363. sz. 
alatt (757—759. lap) találunk egy esetet, melyben a birodalmi 
törvényszék kimondja, hogy az által, ha valamely részes oly 
tevékenységet fejt, ki, mely qualitative nem tekinthető másnak 
mint segédi tevékenységnek, még nincs kizárva a társtettesség 
fogalma, mihelyt bizonyos az, hogy a részes szándéka szerint 
ezen közreműködésnek az a czélja, hogy valamennyi részes közös 
szándékát valósítsa meg.« Az ily érvelést rendesen hivatkozás
sal a törvényjavaslat indokaira : »Nicht sowohl das Mass und 
die Bedeutung der Mitwirkung zu der That, sondern vielmehr 
die Absicht, aus welcher sie entsprungen ist, bildet das wesent
lich entscheidende Moment.«

A lipcsei birodalmi törvényszék ezen subjectiv felfogás
hoz híven az RG. II. kötetének 161—164. és az RA. I. köte-

*) R övidítése a föntebb idézett gyű jtem énynek.
-) H asonlóan  rövidítése a föntebb id. gyűjtem énynek.

A büukiséi'let és a bevégzett bűncselekmény. 34
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téliek 764—767. lapjain közölt esetekben kimondta, hogy a 
társtettesség fogalma nincs ott kizárva, a hol a tettes fogalmához 
bizonyos személyes körülmények kívántainak, ha a társtettes ezen 
személyes tulajdonságokkal nem is bir. P. lehet valaki társtettese 
hivatali bűntettnek a nélkül, bog}- hivatalnok legyen, lehet nő 
társtettese az erőszakos nemi közösülésnek.

A subjectiv értelmezésnek ez természetes következménye, 
mert ha a társtettesség fogalmának nem az a criterionja, hogy 
a társtettes egyúttal tettes is legyen, illetve legalább is kísér
letet kövessen el, hanem minden a szándék mozzanattól függ 
és a külső tevékenység jellege alárendelt : akkor nincs értelme 
annak, hogy a társtettesség fogalma kizárassék ott, a hol a 
tulajdonképeni tettesség lehetséges nem volna. Természete
sen az ohjectiv szempont mellett ily következtetés nem volna 
logikus.

Az R.G. III . kötetében 268. 269. lapokon; továbbá az 
RG. I. kötetében 145. lapon és végre az KG. I II . kötetében 
142. lapon közölt jogesetekből látjuk, hogy a »Reichsgericht« 
judicaturája szerint sikkasztás esetében az egyik társtettesre 
bízott dolog elsikkasztásánál nem elegendő a másik részes 
puszta tudomása vagy helyeslése, hanem positiv tevékenység 
kívántatik és ezen positiv tevékenységet azon akaratnak kell 
vezetni, hogy a közös birtokban levő dolog jogellenesen eltu- 
lajdoníttassék. (*Es gehört dazu eine positive Thätigkeit, welche 
den Willen des Mitbesitzers bekundet, seinen Mitbesitz an 
der im gemeinschaftlichen Besitze befindlichen Sache rechts
widrig gegenüber dem Dritten in Eigentlmm zu verwandeln, 
ein Willen, diese Sache sich rechtswidrig anzueignen.«)

Körülbelül e néhány idézettel jellemeztem a lipcsei biro
dalmi törvényszék judicaturájában nyilvánuló felfogást a társ- 
tettességről. A legszélsőbb subjectivisnms ez. Maga a »Reichs
gericht« folyton hangsúlyozza, hogy az önmagában segédi 
tevékenységet képező részesség társtettességgé válik az akarat- 
mozzanat jellege szerint. A »Reichsgericht« a külső tevékenység 
jellegét alárendeltnek tartja, kivéve, ha valaki a főcselekményt 
hajtja végre : máskor mindig a szándékosság iránya dönt.

íme itt van a példa, minő védbástyája az objectiv elmé
letnek a »gemeinschaftlich ausführen« kifejezés. Mennyire 
csalódtak azok, kik örömmel üdvözölték a német birodalmi 
törvény 47. §-ának szövegezését, melyben az elkövetési csele
kedet elméletének diadalát akarták látni. Ezért válik szüksé
gessé, ha az objectiv fogalmi felosztást akarják érvényesíteni : 
ennek sorsát határozottabb, világosabb szövegezéssel biztosí
tani. Bizonyára ha egyszer revisiora kerül a sor, nem fognak 
megelégedni a német objectivisták sem a »gemeinschaftlich



A TÁRSTETTESSÉGRÖL ÁLTALÁBAN. 531

ausführen« elégtelennek bizonyult terminológiájával, melybe 
most annyira szeretnék és joggal belemagyarázni az elkövetési 
cselekedet elméletét.

A német particularis törvényhozások idejéből a német 
judicaturával körülményesebben nem foglalkozom, mert a segély 
tanánál már több jogesetet közöltem, melyből a társtettességre 
is vonható következtetés ; néhány esetet mégis közlök. A porosz 
gyakorlatban fordult elő egy eset, melyben a magzatelhaj
tásnál egy harmadik személy mondatott ki tettesnek, a ki 
elbajtási cselekményt nem követett el. Előrebocsátom az akkori 
porosz büntetőtörvénykönyv 181. és 182. §§-ait:181: »Eine 
Schwangere, welche durch innere oder äussere Mittel ihre 
Frucht vorsätzlich abtreibt, oder im Mutterleibe tödtet, wird 
mit Zuchthaus zu fünf Jahren bestraft. Derjenige, welcher mit 
Einwilligung der Schwangeren die Mittel angewendet oder 
verabreicht bat, wird mit der nemlicben Strafe belegt. 182: 
Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen 
oder Willen vorsätzlich ab treibt oder tödtet, wird mit Zucht
haus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft. W ird dadurch 
der Tod der Schwangeren herbeigeführt, so tritt lebensläng
liche Zuchthausstrafe ein.«

A jogeset a következő :
Born nevű hajadon teherben volt. S. nevű nő ajánlkozott, 

hogy ad neki bizonyos szert, melylyel segítve lesz rajta. Vége 
lesz a terhességnek. Born beleegyezet és S. egy három negyed 
meszelyes üvegben italt adott azon utasítással, hogy azt egy
szerre igya meg. Born egy kortyot ivott belőle, de oly rosszul 
lett, hogy abból többet nem vett be. Born ellen nem volt 
további eljárásnak helye, mert önként elállott a kisérlettől, 
következőleg büntetlen volt. S. ellen azonban vizsgálatot indí
tottak. Az esküdtek a vád alapjául szolgáló tényekre igenlőleg 
válaszoltak, de az esküdtszék mégis fölmentette, mert a terhes 
nő nem követett el bűntettet. Az államügyészség semmiségi 
panaszszal élt és a berlini főtörvényszék megsemmisítette a 
határozatot, és S.-et 2 évi fegyházbüntetésre ítélte a következő 
indokolással: »Eltekintve attól, hogy minden esetben, midőn 
a tulajdonképeni tettest bűntett vagy vétség kísérlete nem 
terheli, a részesnek, különösen a felbujtónak büntetlenül kell 
maradnia, a jelen esetben nem a terhes állapotban levő Born 
által megkezdett bűntett forog fönn, melynél a vádlott, mint 
részes, talán mint felbujtó vett volna részt, hanem azért helyez
tetett vád alá, mert mint tettes kezdette meg a bűntettet
.................. a mennyiben a 181. §. második bekezdése, melyre
a vád alapíttatott, az idegen magzat elhajtásának önálló bűn
tettéről intézkedik.....................és ezen szempontból kiindulva

34*
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a tett végrehajtásának megkezdését foglalja magában azon 
cselekedet, hogy a tettes az ő bűnös szándékába beleegyező 
terhes nőnek a magzata elhajtására alkalmas szert átnyújtotta, 
minthogy ezzel mindent, a mi részéről teendő volt, megtett és 
a dolog további fejlődését a terhes nőre bízta és ha a további 
elkövetés akaratától függetlenül csak az által, hogy a terhes 
nő a szert éppen nem vagy nem egészen használta, akadályoz
tatott meg: akkor a 31. §. (kísérletről) forog fönn, azaz a tettes 
büntetendő kisérlete. (Temme Archiv I. kötet 283. lap).

A lig  kell m ondanunk , hogy ezen íté le t hely telen . A z t 
nem  leh e t tag ad n i, hogy azt, a  ki m ásnak  m a g z a tá t e lha jtja , 
te tte sn ek  lehet, ső t kell is tek in ten i. D e azon h a rm ad ik  szem élyt, 
a  ki csak  seg ítsége t nyú jt, a  ki m aga  nem  végzi az e lh a jtá s  
cselekm ényét, az t nem  szabad  m ásnak , m in t segédnek, esetleg  
fe lbu jtónak  m inősíteni.

A  b a jo r g yako rla tbó l közlök egy esete t, m elyből lá tju k , 
m iképen értelm ezi a  b író ság  a  törvény azon in tézkedését, m ely 
szerin t bünszerzőnek  tek in tendő  az is, a  ki oly nem ii seg ítség e t 
n y ú jto tt, m ely nélkü l a te t te t  nem  le h e te tt volna elkövetni. 
A z akko ri b a jo r  bün te tő tö rvény  45. §-a így szólt : » N ich t blos 
1. derjen ige, w elcher das V erb rech en  du rch  eigene kö rperliche 
K ra f t  und  T h a t u n m itte lb a r  bew irkt, sondern  auch  2. wer 
dem  V o llb rin g e r vor oder bei d e r A u sfü h ru n g  in  d e r A bsich t, 
d am it das V erb rech en  en tstehe  eine solche H ülfe  gele iste t 
h a t. ohne w elche diesem  die T h a t n ich t m öglich gewesen 
w äre, —  sollen a ls die U rh e b e r des V erb rechens b e s tra ft 
w erden. «

A  jogese t a  következő :
K rä m e r  V ilm os az any ja  á lta l  e lkövete tt lopáshoz ak k én t 

n y ú jto tt segélyt, hogy előleges m egbeszélés sze rin t az ab lak - 
tá b lá t  betö rte , m elyen an y ja  bem ászott, s ő a  lopás a la t t  ő rt 
á llo tt. A lopás e lőnyeit csak  az anya  élvezte. A fiú t a  45. és 
59. §§. é rte lm éb en  m in t tá r s te t te s t  m ara sz ta lták . O sem m iségi 
panaszszal élt. A m üncheni legfőbb törvényszék a  sem m iségi 
p an asz t e lve te tte  : »A  m ásodfolyam odásu b íróság  elfogadta, 
hogy a  tá rg y a lá s  eredm énye, de különösen a  vád lo ttak  á lta l 
te t t  vallom ások szerin t, K rä m e r  V. nem csak  közös érdekből 
a  lo p ás t any jával m egbeszélte, hanem  az elkövetésnél oly lénye
ges segélyt n y ú jto tt, hogy a  nélkü l a  lo p ást nem  le h e te tt volna 
elkövetn i.............. A  tén y k érd ést a  sem m ítőszék fölül nem  b írá l
h a tja , de h a  az úgy van, a  m in t a m ásodbiróság  á llítja  : úgy a 
törvény helyesen a lka lm az ta to tt.

A  szász g y ak o rla tb an  fo rd u lt elő egy eset, m ely a  ném et 
irodalom ban nagy p o rt k a v a r t fel. A z eset a  következő :

A . és B. egy kereskedésben  vo ltak  alkalm azva, m in t
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tauoiiczok. A.-ruik általános meghatalmazása volt a főnöko 
részére szóló leveleket és pénzküldeményeket a postán átvenni 
és azokat az irodának átnyújtani. B.-nek az egész dologhoz 
semmi köze sem volt. A. javaslatba hozza B. előtt, hogy czél- 
szerii volna néhány levelet elsikkasztani és a pénzt megtartani. 
B. beleegyezik. Ezen megegyezés következtében A. átadja 
B.-nek a pénzes leveleket és kiválasztják, melyeket kellene 
elsikkasztani. B. nyitja fel a leveleket, ő veszi ki a pénzt, és 
osztja fel, s azután B. a közös határozat következtében meg
semmisíti a leveleket.

így adja elő a tényállást Glaser a »Zur Lehre von der 
Miturheberschaft« czímíí értekezésében »(Alig. Gerichtszei
tung für das Königreich Sachsen 1865. 321. lap »Kleinere 
Schriften« etc. I. kötet 159. és következő lapok.) mely után 
röviden a magyar törvényjavaslat indokolása is ismerteti ezen 
esetet a lopás indokolásában.

T erm észetes, hogy ezen kérdésnél csak  is a  B. á lta l  k ifej
te t t  tevékenység m inősítése já r  nehézséggel.

Á m de —  m ondja G lase r — különösen ak k o r érdekes a 
kérdés, h a  fölteszszük, hogy A . az e ls ikkasz to tt pénzből sem m it 
sem k a p o tt és m inden t B .-nek en g ed e tt á t. A  kérdés ezen á llá 
sában  képezte akadém ikus v iták  tá rg y á t.

Három-féle nézet nyilvánult.
E gészen  e lkü lönzötten  á ll H effte r vélem énye (L e h r

buch des gem einen deutschen  S tra frech ts) , a  ki c sa lást lá t  
fenforogni m indkét részrő l »be trügerische C ollusion in  necem  
alterius.«

Mások azt, a ki a detentor beleegyezésével tudva, hogy 
eunek a dolog fölött rendelkezési joga nincs, a dolgot eltulaj
donítja, lopásban mondják ki bűnösnek, és a detentort mint a 
lopás segédjét tekintik. (E véleményt képviselik Feuerbach 
(Lehrbuch 318. §. Ko. 1.), a ki a lopás és sikasztás között 
egyáltalában nem tett különbséget, továbbá Schlüter, ámde 
ezek oly indokokat hoznak fel, melyek általánosan el nem 
fogadhatók.) Vannak, a kik ezen minősítést a dolog természe
tében rejlőnek tartják. Az indok csak az lehet, hogy a deten- 
tor-nak jogilag érvénytelen beleegyezése a cselekmény termé
szetén tekintettel arra, a ki erről tudomással bir, nem vál
tozhat.

Ezen értelemben indokolta a dresdai legfőbb törvényszék 
egy esetben 1862. September hó 29-én hozott határozatát: 
(»Es liegt auf der Hand, dass der Inhaber einer fremden 
Sache nicht durch sein Handeln im Einverständniss mit dem 
Diebe hinter dem Bücken des Eigenthümers sich zu dessen 
Complicen gemacht haben muss, wenn seine Einwilligung zur
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Wegnahme der Sache dem letzteren nach Massgabe der oben 
angezogenen gesetzlichen Bestimmung (a szász büntetőtörvény 
272. §-a) zu Statten kommen soll. Sobald dem Diebe bekannt 
war, dass der Inhaber nicht einwilligen konnte und derselbe 
diese Einwilligung überhaupt nur darum zu erlangen gesucht 
bat, um seine auf widerrechtliche Aneignung der fremden 
Sache gerichtete Absicht ungestört und desto sicherer verfol
gen zu können, weist schon der vorhandene subjective That- 
bestand darauf hin, dass in der Betheiligung des Mitinhabers 
der Sache kein Grund liegt, den Begriff des Diebstahles in 
dergleichen Fällen für ausgeschlossen zu halten.«)

Ámde a többség nézete nem ez. A többség véleménye 
oda hajlik, hogy ily esetben sikkasztás forog fönn, melyet első 
sorban a birlaló (detentor) követ el. »Csak sikkasztás forog 
fönn — mondja Klien (Revision der Grundsätze über das 
Verbrechen des Diebsthals 279. lap) ha Gajus Semproniussal 
megegyezik, hogy ez az általa birt dolog elvételébe beleegyezzék 
és az által a dolog tulajdonosától elvonassék. Hogy a lopás 
német büntetőjogi fogalmát tisztán megőrizzék — mondja 
Glaser — legtöbben megelégesznek azzal, ha a dolog elvevőjét 
a lopás alól fölmentik, a birlalót pedig sikkasztásban mondják 
ki bűnösnek, a nélkül azonban, hogy a két személy kölcsönös 
viszonyát közelebbről megmagyaráznák. Frühwald szerint az 
eset körülményeihez képest majd a tett utáni részességet 
azaz : orgazdaságot, majd csalást követ el a dolog elvevője. 
Herbst szerint: »Die Handlung kann Mitschuld oder Tkeil- 
nahme an einer Veuntreuung oder einem Betrüge oder Theil- 
nehmung am Diebstahle oder Veruntreuung begründen,« azaz: 
Hebst szerint vagy tulajdonképeni részesség vagy orgazdaság 
forog fönn (Hehlerei, Partirerei).

A legvilágosabban szól Krug :
»Die Entwendung mit Einwilligung des Eigenthümers 

oder Detentors wird, wenn dieser zur Veräusserung der Sache 
kein Recht hatte, zur Theilnahme an demjenigen Verbrechen, 
welches der Eigenthümer oder der Inhaber der Sache durch 
Veräusserung derselben begeht.«

Ennyi eltérés a minősítésben és természetesen a minő
sítés szerint változik a tettesség és segély kérdésében is a tudósok 
uézete. Ha lopást képez a cselekmény; B. lesz a tolvaj, mert 
ő vette el a pénzt, ő tulajdonította el. A. pedig, a ki előmoz
dította a lopást : bűnsegéd. Ellenben ha a cselekmény sikkasz
tást képez, akkor A. lesz a sikkasztó, őt éri a főbüntetés, ő 
vonta el a birlalatában volt pénzt a tulajdonostól, B. pedig, a 
ki A.-t az elkövetés előtt tanácscsal, elkövetése alatt tettel 
segítette, segélyért fog megbűntettetni. Természetesen ez csak
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általános összefoglalása a véleményeltéréseknek. Ezen körön 
belül még számos árnyalat fordul elő.

A mi törvényjavaslatunk indokolása, mely mint emlí
tettem szintén Glaser e tárgyú értekezésének nyomán foglal
kozik e kérdéssel a lopás indokolásában, a cselekményt lopásnak 
minősíti. Ez áll a dolog elvevőjére, a felhozott példában B.-re. 
»Más kérdés azonban az — mondja az indokolás — hogy azon 
másik személynek cselekménye, azé t. i., a kinek jogtalan bele
egyezése tette lehetővé az elvételt, s a ki ez által a lopás 
véghezvitelénél társával akaratban és tettben egyesült, hogy 
ennek közreműködése csupán segélyt képez-e, s hogy ellene 
csak a segéd enyhébb büntetésre alkalmazandó-e?«

E kérdésre a büntető törvényjavaslat indokolása, utalva 
a társtettes és segéd közötti határvonalnak csaknem egy szá
zadon át vitatott kérdéseiben feltornyosuló nehézségekre, azt 
mondja: »De azt igenis állíthatjuk, hogy a fenforgó példában 
mindazon mozzanatok megvannak, a melyek A.-nak tettét a 
segély vonalán tulemelik és azt a tettestárs cselekményévé 
minősítik.«

Ezen állítás indokolásában nézetünk szerint annak, a ki 
a társtettes és segéd közötti határvonalat az elkövetési csele
kedet elméletében találja fel : egyszerűen azt kell bizonyítani, 
hogy A. elkövetési cselekedetet hajtott végre, mert ha ezt bebi
zonyítani nem lehet: úgy azon elmélet elvei szerint a társ- 
tettesség fogalmát A.-ra kiterjeszteni nem szabad. Az indokolás 
azonban itt egy szóval sem említi az elkövetési cselekedetet nem 
bizonyítja azt, hogy A. a lopás physikai tényálladékának egy 
részét megvalósította, sőt ellenkezőleg az itt előadott indokolás 
nagyon is subjectiv színezetű. Vagy az elkövetési cselekedet 
elméletének indokolása-e a következő? »A szövetségesek (?) 
akarategysége, s ez a felhozott példákban tényleg létezik, ad 
létet a tettnek, melyre mindnyájan közvetlenül, egyenesen, 
habár különböző cselekvések által működnek közre. Cselek
vésük arra volt irányozva, hogy megtörténjék az, a minek bekö
vetkezését mindegyikük akarta s ezen mindegyiküknek közös 
cselekményévé alakíttatott. Ez lényegileg a contr ov er tait pontok 
mellőzésével a tettestárs cselekvésének megkülönböztetése a segéd 
cselekvésétől.

A ki az elkövetési cselekedet elméletének híve : annak 
nézetem szerint a controvertalt pontok mellőzésével sem szabad 
mást mondani mint azt, hogy a lényeges különbség a társtettes 
és segéd között a külső tevékenység jellegében, azaz abban 
van : vájjon a részes által kifejtett tevékenység a ténválladék 
physikai alkatelemének megvalósítását képezi-e, olyan-e a 
cselekvés, mely a bűntett kísérletét, a végrehajtás megkezdését
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képezi-e ? Ez a lényeges határvonala az objectiv elmélet társ- 
tettese és Segédje között. Ha valaki már nem ezt tekinti elvá
lasztó vonalul, hanem a »szövetségesek akarategységére« helyezi 
a súlypontot: az akaratlanul ugyan, de a subjectiv elméletnek 
tesz szplgálatot.

Én természetesnek tartom, hogy a felhozott esetben a 
társtettesség körébe vonatott mindkét személy, de csak azért 
tartom annak, mert belátta az indokolás, hogy nem lenne 
igazolt a segéd enyhébb büntetését alkalmazni B.-re. Ha pedig 
a társtettesség körébe nem vonatnék B., úgy azt a törvény 
rendszere szerint a tettes büntetésével sújtani nem lehetne.

Ezért buzgólkodtunk mi teljes erőnkből ezen igénytelen 
tanulmányban és fogunk buzgólkodni mindig azon : hogy 
tartsuk fenn a társtettesség és pbysikai segéd közötti határ
vonalul az elkövetési cselekedet elméletét, mert társai között 
a leghatározottabb és legbiztosabb, de ne zárjuk el az utat, 
hanem lehetőleg helyes és czélszerft intézkedéssel adjunk módot 
a bírónak arra, hogy az objectiv elmélet szerint szorosan véve 
elkövetési cselekedetet nem képező segédi tevékenységet is 
bizonyos szigorúan megvont föltételek mellett a tettesre tör
vényileg szabott büntetés maximumával is sújthassa.

Csak így őrizhetjük meg az elkövetési cselekedet fogalmi 
tisztaságát, ellenkezőleg valóban a hctiok oly teréül fog szol
gálni, hogy a leghatározottabb segédi tevékenységet is a társ- 
tettesség körébe fogja vonni a judicatura, a mint az igazságos 
büntethetőség követelményeitől eltelve tényleg számos esetben 
vonta és vonja is...............................................................................

E  kitérés után visszatérve Gdaserra, őt nem illetheti 
szemrehányás azért, mert társtettességet (Miturheber) fogad 
el a fönti példában. Glaser subjectiv. Neki jogában áll úgy 
indokolni, a mint indokol. 0  csoportosíthatja a subjectiv elmé
let érveléseit, a mint azokat tényleg fel is használja, de Glaser 
előtt a társtettesség és segély közötti elválasztó vonal a szándék- 
mozzanatban keresendő, ő nem a külső tevékenység jellegében, 
nem a tényálladék pbysikai alkatrészének megvalósításában 
keresi a határvonalat.a)

Ezzel áttérek hazai judicaturánkra.

Ú G la ser  v é le m é n j’e a  f ö n t i  e s e tr ő l a  k ö v e tk e z ő  : » ...........U m  so
d e u tlic h e r  a b er  sc h e in e n  m ir  in  d em  V e r h a lte n  B .-s  d ie  M erk m a le  der  
M itu rh e b e r sc h a ft  a u sg e p r ä g t  zu  se in  ; d en  es l ie g t  e in  d u rch a u s g e m e in 
sc h a f t l ic h e s  u n d  v o n  e in em  M o m en te  a b g e se h e n , a u c h  g le ic h a r t ig e s  H a n 
d eln  b e id er  S c h u ld ig e n  vor. B e so n d ers  e ig e n th ü m lic h  ab er is t  d as I n e in 
a n d erg re ifen  d er T h ä t ig k e it  B e id er , w e lc h e s  s ic h  eb en  so e n tsc h ie d e n  
der A n n a h m e  d er G e h ilfe n s c h a ft  w ie  der H e h le r e i w id e r s e tz t . D e n n  B . 
w ä re e in  G e h ilfe , w e lc h e r  d as E r g eb n is s  des V erb re ch en s u n m it te lb a r  in  
E m p fa n g  n im m t u n d  t h e i lw e is e  fü r  sich  b e h ä lt , der a lso , w a s  er  th a t ,
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I I I .

Már föntebb jeleztem, bogy ha valahol nagy átmenetről 
lehet szó a judicatura fejlődésében : úgy kétségen kívül ilyent 
képez a magyar büntetőtörvénykönyv életbeléptetése előtti és 
az ezt követő judicatura színvonala. Talán a büntetőjog egy 
részében sem volt ez oly szembetűnő, mint a részesség terüle
tén. A régi magyar büntetőjoggyakorlat kétségen kívül csak 
úgy mint Európa minden államának jogrendszere a bűnszö
vetség elméletének hódolt. »Qui sunt conjuncti in culpa non 
debent sejungi in poena« ez volt az uralkodó szabály, a 
kegyetlen axioma, mely a részesség régi büntetőgyakorlatát 
egész Európában jellemezte. Hogy hazánk sem volt kivétel : 
az természetes. De arbitrarius rendszer uralkodván, a magyar 
judicatura a büutetőjogtudomány haladásával karöltve lehe
tőleg arra igyekezett felhasználni a »prudens indicis arbit
rium «-ot, hogy a kegyetlen és igazságtalan parificatiónak ne

nicht für einen Anderen und ganz gewiss nicht hlos für einen Anderen, 
sondern für sich seihst that. Er wäre ein Hehler, welcher, statt dass ihm 
nach vollbrachtem Verbrechen vom Thäter das Ergebniss desselben mit- 
getheilt würde, gerade umgekehrt der Erste ist, der den Gewinn in Hän
den liât und dem Hauptschuldigen seinen Antheil herausgibt. Fragt 
man ferner, in welchem Momente die Unterschlagung, deren A. sich 
schuldig machte, vollbracht war, so wird man gewiss nicht sagen kön
nen : in dem Augenblicke, wo er B. die Briefe übergab. Denn in diesem 
Falle, wo es nicht auf die Eröffnung aller Briefe abgesehen war und wo 
es A. keineswegs beabsichtigte, dass der ganze Inhalt aller eröffneten 
Briefe auf B. übergehen solle, reicht die sonst gebräuchliche Deduction, 
nach welcher die Ueberantwortung der Sache für den bisherigen Inha
ber sofort die Unterschlagung begründe, weil die Sache eben in demsel
ben Augenblicke seiner Gewahrsame entzogen werde und dem Berech
tigten verloren gehe, oder weil die Ueberantwortung selbst als eine Art 
der Aneignung anzusehen sei, nicht aus. — Sucht man einen anderen 
Endpunkt und sucht für jeden der Beiden besonders, so kann er für jeden 
nur derjenige sein, wo er das den Briefen entnommene Geld sich aneig
net. Da dieser Zeitpunkt gleichzeitig, ja für B. früher als für A. eintritt, 
so ist auch dadurch die Annahme der Partirerei ausgeschlossen ; während 
es unter dieser Voraussetzung doch gar zu widersprechen, wäre es als 
einen Act der Beihülfe zum Verbrechen A.-s anzusehen, dass B. gleich 
ihm sich einen Theil des den Briefen entnommenen Geldes nimmt. — 
Es bliebe also nur noch eine Auffassung übrig ; man sieht die von A. 
verübte Unterschlagung als in jenem Momente vollendet an, wo B. in 
seinem Aufträge den eröffneten Briefen das Geld entnimmt ; man 
rechnet also A. die von B. für ihn vorgenommene Handlung als die seine 
an, wogegen nichts zu sagen wäre, als dass man es gewiss schwer verant
worten könnte, wenn man B. als denjenigen, welcher die das Verbrechen 
vollendende Handlung setzt, und zwar nicht blos für einen Anderen 
setzt, der also am subjectiven und objectiven Moment der strafbaren 
Handlung gleichmässig Theil nimmt, als Gehilfen hinstellen wollte. 
(Kleinere Schrifteu I. kötet 166, 167. lap.)
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(lobja oda az á r ta t la n  á ldoza tokat. M á r ko rán  észrevehető a  
m agyar ju d ic a tu rá n , hogy a  »socius« és »auctor« között k ü lönb 
séget tu d o tt  tenni. Idézem  a  k itűnő  V uchetich  fö ljegyzését:

Non solum auctores Criminis inter se — mondja »Insti
tutiones Juris Criminalis Hungarici« czimű művének 23-dik 
§-ában — sed et socii cum auctoribus concurrere possunt, 
quorum quidem actiones in se spectatae delictum non gignunt, 
eorundem nihilominus adjutorium ad existentiam delicti mul
tum confert, ac proinde, adjuvant executionem delicti. Ut 
itaque quis socius delicti dici possit auxilium auctori datum 
ita comparatum sit, ut aut executionem delicti alleviet, aut 
auctorem in intentione delinquendi confirmet : adeoque ut et 
intentio delinquendi, et ipsa excecutio delicti rationem suffi- 
cieutem non in ipso socio, sed in auctore delicti contineat, tum 
ut auxilium vel in ipso acto delicti vel ante actura delicti latum 
sit, denique ut auxilium feratur animo pravam alterius inten
tionem promovendi, adjuvandi. Hinc est quod Interpretes 
concursum sociorum ad delictum alium dicant antecedentem 
qui ante ipsum delictum, alium concomitantem qui in ipso 
actu delicti, alium denique subsequentem. qui post perpetratum 
delictum oritur.«

Ugyancsak Vuchetichnél olvassuk (67. §. 132. lap):
»Si de im p u ta tio n e  delic ti socii in poenam  q u a e ra tu r , 

gen era tim  obseiV andum  est socio delicti factum  plene im p u ta ri 
non po test, quem adm odum  au c to ri delicti : qu ia  socius non est 
causa  necessaria  ex isten tiae  fac ti ; ille enim  non perfic it factum  
sed prom ovet ta n tu m  ex is ten tiam  facti stb.«

Elegendő e néhány idézet annak bizonyítására, hogy az 
auctor és socius közötti különbség nem volt ismeretlen a 
magyar gyakorlatban, mert ismétlem, a mit már a történeti 
részben kiemeltem, hogy Vuchetich nem saját abstractióit, 
hanem az élő gyakorlat elvét foglalta nagy részt rendszerbe.

Egyébiránt a tárgyilagosság megkívánja, hogy el ne 
feledkezzünk arról sem, a mit a tudós tanár könyvének 62. 
§-ában jelzett fel :

E szakasz czím e így szól : Im p u ta tio  delicti C oaucto rum  
in  poena« és ebben a  következőket olvassuk : »Si p lu res  ad  
ex is ten tiam  delic ti a licu ius qu id  conferunt, C oncursus ad  de li
c tum  adest. C oncu rre re  au tem  p o ssu n t vel p lu res  coauctores, 
vel aucto r, socius et fau to r insim ul. S i I . p lu res  e x is tan t coau
c to res ex con iu ratione seu ad  d e te rm in a ta , seu ac in d e te rm i
n a ta  de lic ta  p e rp e tra n d a  iuncti om nes qu idem  h a b e n tu r  p ro  
auc to ribus delicti, sed p ro p te re a  non eandem  sem per re c ip iu n t 
im p u ta tio n em  : nem pe 1-mo : p lu res  coauctores physici quo
m odocum que eorum  concursus sp ec te tu r, seu actis s in g u la ris
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cuiuslibet auctoris physici iám pro se delictum consummatum 
fundet, seu omnes actiones singulares complicum simul sumtae 
delictum consummatum efficiant, omnes aequalem recipiunt 
imputationem.« . . .

Annyi tehát áll és azt hiszem, azt senki se vonhatja 
kétségbe, hogy a régi magyar gyakorlat a parificatio rideg, 
kegyetlen szigorától távol állt. De nem akarjuk ismét reáfogni 
a régi magyar gyakorlatra, hogy talán a mi »elkövetési csele
kedet« elméletünket alkalmazta. Ettől ismét óriási űr válasz
totta el. A bűntett elkövetése alatti minden közreműködést 
nem vont a »eoauctor« fogalma alá, de hogy csak a tényálla- 
dék physikai elemének megvalósításához kötötte volna a 
eoauctor fogalmát : az igen merész állítás volna. Nyugodtan 
merem állítani és ezt a curia gyakorlata igazolja, hogy a régebbi 
magyar gyakorlat a lényegesebb közreműködést a bűntett 
elkövetése alatt mint »coauctort« bűntette, de minden a bűntett 
elkövetése alatt nyújtott segélyt nem vont a »eoauctor« fogal
ma alá.

Az osztrák büntetőtörvény uralma alatt annak 5. §-a 
kötelességévé tette a bíróságnak, hogy a biintársaság mindent 
összefoglaló rideg rendszerét kövesse. Bűntársnak kellett 
tartani mindazokat, a kik a bűntett elkövetésénél közremű
ködtek. Midőn ismét jogaiba visszalépett a magyar törvény
kezés, akkor az országbírói értekezlet minden határozata 
daczára tovább élt hallgatag az osztrák büntetőtörvény. Az 
ország egy részében pedig érvényben maradt továbbra is. A 
60-as évek után keletkezett judicatura iránya a részesség terü
letén nem sokat változott, mert csak formailag volt az osztrák 
büntetőtörvény hatályon kivid, lényegileg annak elvei nyertek 
alkalmazást. Hogy azonban a bűntett elkövetése alatt nyújtott 
minden segélyt tettességnek nem tartottak: az már onnan is 
bizonyos, hogy Pauler Tivadar kitűnő tankönyve, melynek a 
büntetőtörvénykezésre való befolyásáról már másutt kimerí
tőbben szóltam, határozottan tanította, hogy »a segéd..............
d) megelőző vagy egyidejű (s praecedens concomitans) a mint 
segélyezése, közremunkálása, a bűntett előtt vagy alatt tör
ténik.« A kitűnő tudós ezen kijelentése nem volt eredmény 
nélkül a gyakorlatra. Legalább minden közreműködést a bűn
tett elkövetése alatt föltétlenül nem tekintettek tettesnek.

Ámde kétségen kivűl nagyon távol állott a judicatura 
attól, hogy talán a bűntett physikai tényálladékának megvaló
sításától tette volna függővé a bűnsegéd és társtettes közötti 
különbséget. Egészen uj eszmekor az, a mit az uj magyar 
büntetőtörvény a judicatura számára kijelölt. Bég megszokott 
elvek és eszmék köréből kellett egyszerre kibontakozni a magyar
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judicaturának. Leket-e azon csodálkozni, hogy a 70. §. »elkö
vetik« szavában nem látta, nem láthatta azt, hogy ezen szó 
varázsereje egy rendszert, egy nagy elméletet, az elkövetési 
cselekedet elméletét jelenti ? Volt-e Magyarországban — elte
kintve néhány tankönyvtől — oly élénk irodalmi mozgalom, 
mely a müveit világ büntetőjogászainak e kérdéskörül kifejtett 
elméleteit, tanulmányait közvetítette volna? Nem volt. Igen 
nagy szolgálatokat tett a magyar törvény kitűnő előkészítője 
azzal, hogy a magyar biintetőtörvéuyjavaslat indokolásában a 
kormány-javaslatok szokásos rendszerétől eltérve tudományos 
értekezésekben fejtette föl a büntetőjog nagy kérdéseit. Senki 
jobban nem méltányolja ezek becsét, és kiváló tudományos 
értékét, és alkalomszerüségét mint e sorok írója. De minden
esetre csodálkozásra méltó, hogy a 70. §., ha annak az »elkö
vetési cselekedet« elméletét kell jelenteni : nem részesült oly 
indokolásban, mely fölfejtette volna az elkövetési cselekedet 
elméletét, lényegét. De nemcsak hogy erről ily alakban szó 
nincs, hanem még a mit az indokolásban erre nézve találunk, 
az is inkább arra alkalmas, hogy az elkövetési cselekedet elmé
letével ellenkező felfogást támogassa. Azon néhány, szétszórtan 
előforduló vonatkozás, melyeket utólag a törvény előkészítője 
egyes czikkeiben az elkövetési cselekedet elméletének megálla
pításául kíván tekintetni : nem tartható oly indokolásnak, mely- 
lyel. midőn más, közönségesebb kérdések oly kimerítően tár
gyaltainak, egy egészen uj, az eddigi gyakorlattól alapjában 
eltérő rendszert az élet küzdterére bocsátani tanácsos lett 
volna. Világosan, határozottan ki kellett volna az indokolásban 
domborítani azt. hogy a 7 0. §. sem többet, sem kevesebbet nem 
jelent, mint azt, hogy csak az tekinthető tettesnek, csak azt 
szabad a tettesre szabott büntetéssel sújtani, a ki a bűntett 
physikai tényálladékának egy részét megvalósítja. Az indo
kolás ily határozottsága mellett talán a törvényhozási tényezők 
is gondoskodtak volna arról. hogy. ha elfogadják a bűnsegéd 
és társtettes közötti határvonalul az elkövetési cselekedet 
elméletét : egyúttal ne zárassék el a bíróság előtt minden ut, 
hogy az elkövetési cselekedet köréhez nem tartozó cselekményt 
is bizonyos föltételek mellett, midőn ezt a jogbiztonság, az 
állami és társadalmi jogrend ellen intézett sértés súlya kívánja, 
a tettesre szabott büntetéssel sújthassa.

K i m ondja  m eg azt, nem  volt-e a  tö rvényhozásra  is a 
R ossi á lta l  vont kö r befolyással, azon kör, »m elyben a  ja v a s la t 
indokolása  szerin t fe lism erhetők  m indazok, a  k ik e t a törvény és 
a  jog tudom ány  a  te tte se k  fogalm a a lá  foglal« ped ig  a ki R ossit, 
az ő á lta la  felhozott pé ldáka t, C hauveau. H élie -nek  a Rossi ezen 
felfogására  vonatkozó k r i t ik á já t  ism eri, m elyekről jn á r  ezen
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igénytelen tanulmány során többször megemlékeztem : az kiol
vashatott mindent az indokolásból, csak azt nem, hogy a 70. 
§-nak az »elkövetési cselekedet« elméletét kell jelenteni.

A mely indokolásban továbbá a következő tétel olvas
ható : »Az előzetes megállapodás folytán véghez-vitt bűntett 
szövetséget tételez fel, szövetségesek akarategysége ad létet a 
tettnek, melyre mindnyájan közvetlenül egyenesen, habár külön
böző cselekvések által működnek közre. Cselekvésük arra van 
irányozva, hogy megtörténjék a z , a minek bekövetkezését 
mindegyikök akarta, s mindegyikök közös szándéka, mind- 
egyiköknek közös cselekményévé alakíttatott. Ezen szempont
ból csak a közreműködés küljelenségére nézve különbözik 
annak cselekvése, a ki őrt állott, azétól, a ki a gyilkoló lövést 
tette. Az őr azért állott őrt, hegy a rablógyilkosság az ő egyenes 
közreműködése mellett vitessék véghez; az egész bűntett tehát az 
ő bűntette is, ő rablógyilkosság tettese, valamint többi bűntársa 
is« az igen alkalmas arra, hogy az »elkövetési cselekedet« 
elmélete ellen érteimeztessék, de nem alkalmas arra, hogy 
azzal az »elkövetési cselekedet« elmélete igazoltassék. Es 
főbiráinkat nem is valami túlságos előszeretet a subjectiv 
fölfogás iránt, hanem főképen az indokokban kifejtett irány 
vezette a 70. §-nak az »elkövetési cselekedet« elméletével ellen
kező irányban való magyarázatára. Kellő figyelembe kívánták 
venni, a mint nézetem szerint szükséges is, a törvény alapját, 
hátterét képező indokolást. Nem annyira az osztrák törvény 
szelleméhez való conservativ ragaszkodás, nem a megszokott 
eszmekörből való kibontakozás nehézsége képezte az »elköve
tési cselekedet« elleni idegenkedés okát, hanem első sorban 
ennek oka az volt, hogy a törvényjavaslat indokaiban nemcsak 
hogy az elkövetési cselekedet elmélete rendszeresen kifejtve 
nem volt, hanem e kifejezés »elkövetési cselekedet« az egész 
indokolásban elő sem fordul, a mi pedig azon fejezetben, mely 
Kossi példáival veszi kezdetét, a tettesek büntetőjogi jelentő
ségének fölvilágosítására előadva van, a szerint valóban a bűn
tett elkövetésénél közreműködő egyéneket akár kivétel nélkül 
a tettesek körébe lehet vonni.

Hogy első sorban csakugyan az indokolás okozta a tör
vénynek az elkövetési cselekedet elméletével ellenkező értelmű 
magyarázatát : azt semmi sem bizonyítja inkább, mint egy a 
főbirák köréből a »Bűnt. Jog Tára« III. kötetének 20-dik 
számában közzétett fölszólalás, melyben egy concret eset alkal
mából, az indokolásnak mindazon helyeit idézi a czikkiró (N. J.), 
melyekből következtetni lehet, hogy a lopás tettese az is, a ki 
a kamara ablaka alatt állván, a társai által az ablakon neki 
kiadogatott húst átvette, kit azonban az alsó bíróságok Ítéleteivel



szemben a kir. Curia segédnek minősített. A tény röviden az, 
hogy Demján Petra, Répás Florea és Boár Ftilöp éjjel elő- 
leges összebeszélés után Szárán Juon zárt kamaráját feltörték, 
abból busnemüeket loptak, a két első rendű vádlott a kama
rában szedte össze a húst, a harmadrendű vádlott a kamara 
ablaka alatt állott, és társai által az ablakon neki kiadogatott 
húst átvette.

A két alsó bíróság mindhármat mint tettest mondta ki 
bűnösnek. A kir. Curia harmadrendű vádlottat mint bűnsegéd 
bűntette.

Indokai a következők : A vizsgálat során kiderített adatokból 
bebizonyítva van, hogy harmadrendű vádlott Boár Fülöp, azon időben, 
midőn Demján Petru és Répás Florea, Szárán Juonnak általuk feltört 
kamrájába behatoltak, és ott a húsneműeket ellopták, nem volt bent a 
kamrában, hanem kint az ablak előtt tartózkodott, és a lopást elkövető 
bűntársai által az ablakon át kiadott húsneműeket átvette, és azo
kat elvitte.

Ámbár Boár Fülüp e cselekményt, a nevezett bűntársak előzetes 
összebeszélése folytán követte el, és ámbár a három személy között a 
lopás véghezvitelére nézve az akarategység kétségtelenül fennállott, 
mégis minthogy a B. T. K. 333. §-a szerint arra nézve, hogy valaki a 
lopás tettese legyen, okvetlenül szükséges, hogy az idegen ingó dolgot 
másnak birtokából vagy birlalásából a birtokos vagy birlaló akarata nél
kül, jogtalan eltulajdonítási szándékkal elvette légyen ;

minthogy Boár Fülöp a kérdéses lopott tárgyakat Szárán Juon 
birtokából nem vette el, hanem azok a kamarába behatolt Demján Petru 
és Répás Florea áltrj. már elvéve voltak, midőn ezek az általuk már elvett 
lopott tárgyakat Boár Fülöpnek az ablakon át kiadták azon czélból, 
hogy ő azokat elvigye, és Boár Fülöp ezt teljesítette is : ez okból a lopás 
akkor, midőn Boár Fülöpnek a húsneműek átadattak, és ő azokat átvette, 
már bevégezve lévén, és így ez utóbbi a mások által már bevégzett 
lopásnak tettese nem lehetvén : őt az idézett törvény értelmében tettes
nek ítélni nem lehetett.

Ezen eset volt tudtommal az első, mely a társtettesség 
kérdését hazai irodalmunkban újabban hullámzásba hozta. A 
kir. Curia fönti ítélete arra alapítja indokolását, hogy a lopás 
már be volt végezve, mikor a harmadrendű vádlott már a társai 
által összeszedet húsneműeket átvette. Idéztem a belga törvény 
indokait, és Haus tanát már föntebb, melyek a lopásra nézve 
másképen fogják fel a kérdést. Haus nem tagadja, hogy elvileg 
a lopás be van végezve akkor, ha az idegen ingó dolgot eltu
lajdonítási szándékkal más elveszi. De szükségesnek és czélsze- 
rűnek tartja, ha a törvény a lopás bevégzését éppen a részes
ségre való tekintettel meghosszabbítja azon időpontig, a meddig 
az ellopott dolgokat a tolvajok azon helyre nem szállították, 
a hova azokat vinni akarták. (Haus fejtegetése e kérdésről 
szó szerint így hangzik : »En principe, le vol est légalement con
sommé, dès que le voleur s’est emparé de la chose d'autrui dans 
l'intention de se l’approprier ; de plus le vol s'accomplit et prend
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fin au môme instant ; il appartient donc à la catégorie des 
infractions instantenées. Par application de ce principe, l'indi
vidu qui, n'ayant pris aucune part à la soustraction, aide 
sciemment et en vue du crime les voleurs, déjà saisis des objets 
volés, à les transporter hors du lieu où ils les ont soustraits, 
n'est passible d’aucune peine. En effet., il ne peut être puni 
comme complice ; car il n’ a prêté assistance aux voleurs 
qu’ après l’exécution du crime. D’un autre côté, il n’est pas 
recéleur des objets volés, puisqu’il ne les a point gardés. Pour 
ne pas laisser échapper à la repression les coupables de cette 
catégorie, pour pouvoir les comprendre parmi les complices, 
la loi 'prolonge, dans cette hypothèse la consommation du vol 
jusgn’ an moment où les objets volés sont déposés dans le lieu 
où les voleurs ont voulu les transporter, en considérant le vol, 
par exception ù la régie, comme une infraction continue« (Prin
cipes Généraux I. kötet 426. lap.)

M á r m ost h a  a  lopás bevégzésére nézve a  be lga  tö rvény  
és H a u s  á llá sp o n tjá t fogadnék el : úgy m ég az elkövetési cse
lekedet elm élete sze rin t is a  fönti esetben  a  h a rm a d re n d ű  vád
lo tta t  tá rs te tte su e k  kellene ta r ta n i. M indez azonban inkább  
a lopás bevégzésének m in t a tá rs te tte ssé g n e k  kérdéséhez 
ta rtoz ik .

A z en d íte tt fölszólalás u tán  rövid ideig a kérdés a  tu d o 
m ányos folyóiratok hasáb ja in  nem  je le n t meg. A n n á l élénkebb 
volt a  m a g is tra tu ra  term eiben  a  vita. A  k é t á llá sp o n t folyto
nos küzdelem ben á ll t  egym ással.

Végre egy esetet közölt a B. J . T. IV. kötetének 3. száma. 
Az eset röviden ez : »Ketten a vádlottak közül tettleg működ
tek közre az ölésnél. A harmadik velük közös egyetértéssel 
állapította meg az egész tervet, közösen indultak ki a véghez
vitelre, ő is fel volt fegyverkezve az ölésre, ő segítette a rablott 
tárgyakat a helyszínéről lakásába vinni, és részesült is a rab
lott dolgokban, de az ölés tényénél nem volt jelen az áldozatok 
lakásában, hanem az udvaron őrt állott.

A z alsóbb bíróságok az ő r-á lló t is te tte sn ek  m inősíte tték .
A  kir. Curia azt mint bűnsegédet büntette. A  kir. tör

vényszék halálbüntetést mért reá, a budapesti kir. ítélő tábla 
a B. T. K. 92. §-ának alkalmazása mellett életfogytig tartó 
fegyházbüntetést alkalmazott, a kir. Curia pedig mint segédre 
nem szabhatott nagyobb, mint 15 évi fegyházbüntetést. Ezen 
eset alkalmat adott újabb fölszólalásra. A  »Curia legújabb 
büntetőjogi judicaturája« czím alatt a B. J . T. IV. kötetének
5. számában jelent meg egy értekezés, mely ismét a törvény- 
javaslat indokolására helyezte a súlypontot, és azon vélemé
nyének adott kifejezést, hogy a kir. Curiának a társtettesség
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kérdésében elfoglalt álláspontja nincs összhangban a törvény- 
javaslat indokolásával. A törvény szövege nem olyan, mely a 
kétértelműséget ki ne zárná, következőleg annak intentióját a 
czikkiró a javaslat indokolásából kivánta megmagyarázni, mely
ből, mint már említettem, csakugyan mindent előbb ki lehet 
magyarázni, mint az elkövetési cselekedet elméletét. E czikk 
figyelmeztetés akart lenni arra nézve, hogy a Curia néhány 
Ítéletében kifejezésre jutott felfogás a társtettesség kérdésében 
aligha felel meg azon törvény intentiójának, melynek hátteréül 
a »Rossi által vont nagy kör« jelöltetett meg utánzandó min
tául. A felszólalás jogosultságát alig ha lehet tagadásba venni. 
És hogy a felszólalót nem a subjectiv elmélet iránt táplált 
előszeretet vezette, hanem a törvényjavaslat indokaiban kife
jezésre jutott elvek intentiójának tartotta a 70. §-nak az alsó 
bíróságok által érvényesített értelmezését, és hogy a »lex lata« 
követelményéül tekintette ezen irányt, azt semmi sem igazolja 
inkább, mint az, hogy ugyanazon szerző hívta fel a jogászkö
zönség figyelmét »Reactio a büntetőjogi judicaturában« czimű 
értekezésében azon túláradó subjectivismusra, melyet a lipcsei 
birodalmi törvényszék követ. Látni való tehát, hogy az indoko
lásban kifejezésre jutott elvek, eszmék, példák adták a lökést 
arra, hogy kétség keletkezzék arra nézve, vájjon az elkövetési 
cselekedet elméletét akarta-e a magyar törvény a 70. §-ban 
diadalra ju ttatn i? A törvény szövege, mely mindenek előtt 
veendő figyelembe, nem olyan, mely a kétséget kizárná, sőt 
ellenkezőleg a legszélsőbb subjectivismust csak úgy be lehet 
magyarázni a 70. §-ba, mint a legszélsőbb objectivismust. Lát
tuk, minő subjectiv fölfogás fér el a német birodalmi törvény 
47. §-ának »gemeinschaftlich ausführen« kifejezésébe. Ha 
tehát a »közösen elkövetni« kifejezés mellett a lipcsei Reichs
gericht kimondhatta, hogy a külső tevékenység mérve teljesen 
közönyös a társtettesség fogalmához : akkor a magyar törvény 
szövegét sem tekinthette senki olyannak, mely minden kételyt 
kizárólag az »elkövetési elmélet« rendszerét fejezi ki. És ezen 
meggyőződés csak tápot nyert az által, hogy a törvényjavaslat 
különben oly alapos és monografiaszerü feldolgozása az »elkö
vetési elmélet« rendszerét nem fejtette ki, határozott állást e 
mellett nem foglalt el, sőt inkább az, a mit felhozott, túlnyomó 
részben az ellenkező következtetéseknek lászott létjogot adni.

E felszólalásra jelent meg a B. J. T. IV. kötetének 6-dik 
számában névtelenül egy tudományos értékű velős czikk, mely
nek szerzőjét a szerkesztőség úgy mutatja be, mint a ki »a kir. 
Curia judicaturájában« és a »büntetőtörvény előkészitésénél 
mérvadó szempontokat minden irányban« ismeri. E czikkben 
a 70. §. »elkövetik« kifejezése jelöltetett meg olyannak, melybe



az objectiv elmélet társtettesi elmélete kifejezésre jutott. Való
ban az érvelés ereje, a tudományos készültség színvonala, mely 
e czikkben nyilvánul mindenkit elismerésre kötelez s a szerző 
mély alapos tudománya előtt tisztelettel hajol meg mindaz, 
ki büntetőjogi kérdésekkel valaha közelebbről foglalkozott. 
E  czikkben helyesen rendszeresen van kifejtve a társtettesi 
fogalom objectiv elmélete. Mintegy azon gondolatot kelti, 
hogy a »büntetőtörvény előkészítésénél mérvadó szempontokat« 
ismerő férfiú pótolni kívánja azon hiányt, melyet a törvényja
vaslat indokolása e kérdésben — ha a 70. §-nak csakugyan az 
objectiv elmélet társtettesi fogalmát kell jelenteni — kétségen 
kívül fölmutat. A ki tárgyilagosan tud és akar ítélni, az elis
meri, hogy az objectiv elmélet társtettesi fogalma e czikkben 
helyesen, alaposan, szépen van kifejtve. I t t  már nem azt talál
juk, hogy a »szövetségesek akarategysége« stb. képezi a »con- 
trovertalt pontok mellőzésével« a társtettes és segéd közötti 
fogalmi különbséget, a mit a törvényjavaslat indokolásában 
olvashatunk, hanem határozottan világosan van itt kimondva : 
»Nem az az elhatározó tehát, hogy ketten vagy többen össze
beszélnek és egyetértésre jutnak valamely bűntett együttes, 
közös elkövetése iránt ; az sem elég, hogy a bűntett elköveté
sének színhelyén az elkövetés közös szándékával együtt jelen
nek meg ; az sem meríti ki a tettestársaság eszméjét, hogy 
a színhelyen megjelenve, mindegyik a közös czélra tettleg 
közreműködik; az elengedhetlen, a B. T. K. 70. §-a rendelke
zésénél fogva az elhatározó és elhatároló szempont az : hogy a 
közreműködés, »tettescselekedetben« a bűntett véghezvitelére a 
szándékon kiviil, a büntetőtörvénykönyv illető helyén követelt 
physikai cselekedet létrehozatalában, vagy legalább is azon 
bűntett valamelyik physikai ismérve egyik részének tettlegesí- 
tésében nyilvánuljon. E nélkül fenforoghat közreműködés : de 
nem elkövetés ; felbujtás vagy segély, de nem tettesség vagy 
tettes társaság.«

I t t  tiszta kifejezésre jut az objectiv elmélet társtettesi 
fogalma, de a vita súlypontját nem az képezte, miből áll a társ
tettesség fogalmi köre elméletileg, mind inkább az volt a kérdés, 
minő rendszerre vall a törvényjavaslat indokolása? Igaz-e az, 
hogy a törvényjavaslat indokolása szerint a 70. §-nak a társ
tettesség fogalmát objectiv értelemben kell jelenteni ? És 
valljuk meg, hogy a czikk azon része, mely a törvényjavaslat 
indokolását úgy igyekszik föltüntetni, mint a melyben az ob
jectiv elmélet határozott kifejezésre ju t , minden dialectica 
daczára sem képes eloszlatni a »Rossi által vont kör«-nek 
tulajdonított fontosságot, mert egyet nem lehet soha bebizo
nyítani, s ez az, hogy Rossi azon objectiv elméletet tanította
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Yolua, mely szerint társtettesuek csak az tekinthető, a ki elkö
vetési cselekedetet hajtott végre. Nem akarom újra mindazt 
idézni, a mit Rossi e kérdésben tanított. Többször vontam’már 
azt tárgyalásom körébe. Csak azt az egyet emelem ki, hogy a 
ki a következőket tanítja: »Le domestique qui remet à des 
voleurs les clefs de la maison de son maître ; celui qui, pen
dant que son maître enlève une personne, lui garde, près de la, 
une voiture, les chevaux, les déguisements nécessaires à la 
consommation du crime ; celui qui recèle les coupables ou les 
instruments ou les produits du crime, mais en conséquence 
d’une promesse antérieure, et d’une promesse faite aux auteurs 
du projet criminel en les voyant arrêtés dans l’exécution par 
la crainte de la découverte, sont tons des Godélinquants par 
participation physique , quoiqu ils ne soient pas intervenu s, 
quoiqv’ ils n’aient pris aucune part aux actes  constituant le 
délit« : azt sohasem szabad annak utánzandó például idézni, a 
ki a társtettesség objectiv elméletét akarja indokolni. Ez egye
nesen ellentéte annak. Oly bizonyos ez, hogy e fölött valóban 
vitatkozni sem lehet. S ha az indokolásnak az volt czélja, a 
mit az utólagos felvilágosítások után, melyeket az indokolás
hoz oly közel álló férfiútól nyertünk, ténynek kell elfogadnunk.

hogy a 70. §. szövegében a társtettesség objectiv elméletét 
kell értenünk — akkor valóban inkább helyén lett volna az 
indokolásban a »Rossi által vont kör«-t kritika tárgyává tenni, 
úgy a mint azt Chauveau és Hélie tették, ott lett volna helyén 
az »elkövetik« szóban rejlő rendszert úgy indokolni, a mint 
azt az indokoláshoz oly közel álló férfiú későbbi czikkeiben 
kifejtette.

De mivel ez az indokolásból kimaradt, a judicatura az 
indokolás szövétneke mellett kereste, és keresi részben ma is 
a 70. §. büntetőjogi jelentőségének értelmét, és ez igen termé
szetes, mert a hol a törvény szava a legellentétesebb irányú 
magyarázatokat sem zárja ki, ott a törvényjavaslat hivatalos 
indokai vannak hivatva felvilágosítást nyújtani. És bármily 
hivei vagyunk is elméletileg a tártettesség és segéd objectiv 
fogalmi felosztásának : nem tudunk a magyar judicaturának 
szemrehányást tenni azért, ha a 70. §-t Rossi szellemében ma
gyarázta, mert hisz ezt állítja elébe utánzandó például az indo
kolás, a Rossi által felhozott esetek vannak akként megjelölve, 
mint a melyekben a törvény és a jogtudomány állása szerint 
a tettesek nagy körét feltalálhatja.

Azt pedig senki sem állíthatja, hogy a 70. §. szövege, 
különösen ha még tekintetbe veszszük a képviselőház igazság
ügyi bizottságának jelentését is (»Tettesnek (tettestársaknak) 
mindazok tekintendők, kiknek közös elhatározásában és cse-



lekvőségében rejlik a büntetendő cselekmény létesülésének oka, 
kiknek cselekvősége a mindnyájuk által czélbavett bűncselek
mény véghezvitelére irányul. Hogy ez iránt minden kétely 
kizárassék és az »együtt« szó kelleténél szűkebb értelemben 
ne magyaráztassék, a fogalom meghatározása e szavakkal 
»vagy közösen« egészíttetett ki«), mely a német birodalmi bün
tetőtörvény 47. §-ának »gemeinschaftlich« szavával toldta meg 
a szöveget, azért hogy kelleténél szűkebb értelemben ne ma
gyaráztassék a társtettesség fogalma : oly természetű volna, 
mely minden kételyt kizárólag fejezné ki az »elkövetési csele
kedet« elméletét és így ellensúlyozni volna képes a hivatalos 
indokolás által előidézett hatást.

Ha tehát a törvény szövegében nincs kételyt kizárólag 
kifejezve a társtettesség objectiv elmélete, a törvényjavaslat 
hivatalos indokolása pedig az e kérdésben mindenesetre sub- 
jectiv Rossi példáit állítja fel mintákul : úgy ismétlem, nem 
szabad szemrehányással illetni a judicaturát azért, hogy a 
társtettesség fogalmát tágabb értelemben magyarázza, mint 
azt az objebtiv elmélet társtettesi fogalma megengedné.

De még egy fontos ok van, a miért bármely ékesszóló 
magyarázat sem fogja a hazai judicaturából kiirtani azon haj
landóságot, hogy a 70. §-t tágabban magyarázza, mint a meny
nyire azt a társtettesség objectiv elmélete megengedné.

És, vélekedésem szerint ezen ok az, hogy a bíróság az 
elkövetési cselekedet elméletével összekötött büntetési rend
szert, azt t. i., hogy a magyar büntetőtörvény szerint soha és 
semmiféle körülmények között sem lehet az objectiv elmélet 
értelmében segédi tevékenységet képező részességet a tettesre 
törvényileg szabott büntetés maximumával sújtani: akként 
kívánja kiigazítani, hogy szélesebb értelemben magarázza a 
70. §-t és tettességnek tekint oly részességi tevékenységet is, 
mely az objectiv elmélet szerint a társtettesség fogalmi körébe 
nem illik. Midőn a biró látja és meggyőződést merít a körül
ményekből, hogy az, a ki a boltost szóval tartja, míg az össze
beszéléshez képest a másik lop, a ki a kamara ablakja előtt 
áll és elveszi a társaitól lopott tárgyakat, a ki a dulakodásban 
levő két ember közül az egyiknek az éles bárdot kezébe adja, 
hogy megölje mindkettőjük ellenfelét, a ki a sorshúzás utján 
elfoglalt őrállomásában folytonosan adja a biztonsági jelet és 
csüggedő társaihoz bekiált, csak »rajta, rajta, ne féljetek«, 
»végezzétek a kitűzött munkát«, vagy »ha ti gyávák vagytok, 
jöjjön ki az egyik, váltson fel engem, majd megmutatom, én mit 
kell tenni« sth. — mondom — ha ily esetekből meggyőződést 
merít a biró arról, hogy a bűnösség súlya esetleg nincs arány
iján azon büntetéssel, melyet a törvény ezen tevékenységre, ha
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az segélynek minősíttetik, szabni enged: akkor inkább a 70. 
§-t nem értelmezi az objectiv elmélet társtettességi fogalmának 
megfelelőleg, mintsem hogy a büntethetőség igazságos mér
téke iránt táplált jogi és emberi meggyőződésén erőszakot kö
vessen el. És ha meggondoljuk, hogy az angol-amerikai jogtól 
kezdve Anglia, Francziaország, Belgium, Németország, Ausz
tria, Olaszország jogrendszerei szerint egész a magyar határig 
a fönti példákban elősorolt közreműködés mindenütt az első
rendű részesség büntetésével sújtható : akkor valóban bármely 
hívei legyünk is az objectiv elmélet társtettesi fogalmi felosz
tásának, igazoltnak tűnik fel azon irány, mely a B. T. K. 70. 
§-át tágabb értelemben kívánja felfogni, mint a mely határok
kal az objectiv elmélet társtettesi fogalma azt körülvette.

íme ezen okokra vezetjük mi vissza azon, a hazai judi- 
caturában még napjainkban is mutatkozó irányt, mely nem 
ragaszkodik a társtettesség objectiv fogalmi köréhez föltétle
nül. A mely pillanatban gondoskodni fog a törvény arról, hogy 
nem kell a physíkai közreműködést okvetlenül társtettesnek 
minősíteni csak azért, hogy erre az első reudü részesség bün
tetése alkalmazható legyen : azon pillanatban — erős hiten és 
meggyőződésem — el fogja fogadni a hazai judicatura teljesen 
és föntartás nélkül a társtettesség és physikai bűnsegéd közötti 
fogalmi felosztást. Mert nem lehet tagadni, hogy ha már a 
bűntett phsikai ismérve egy részének megvalósítását is néme
lyek csak fictio segélyével tartják a tettesség körébe vonha
tónak : mennyivel inkább fictió az, ha már azt is a tettes
ség fogalmi körébe vonjuk, a ki még a tényálladék egyet
len physikai ismérvét sem valósította meg. A mit már 
többször kiemeltem, azt újra ismétlem, hogy a társtettes
ség s physikai bűnsegéd közötti fogalmi felosztások között a 
legtermészetesebb és legbiztosabb alapot az objectiv elmélet 
nyújtja. Csak akkor nem tesz igénytelen vélekedésem szerint 
jó szolgálatot az objectiv elmélet sem magának sem a jogszol
gáltatás érdekeinek, ha azon igénynyel lép föl, hogy a mely 
physikai közreműködés a tényálladék egy töredékének jellegét 
nem hordja magán : az föltétlenül, minden körülmények között 
csekélyebb bűnösségi súlylyal bir, mint az ily töredéket magá
ban foglaló közreműködés. E szempontból cserbe hagyja az 
élet ezernyi változataival az objectiv elméletet és azért az 
európai nemzetek törvényhozásai ily értelemben nem tartották 
azt elfogadhatónak. Nem tartotta elfogadhatónak a legújabb 
olasz javaslat, pedig Olaszországban virágzik leghatalmasabban 
a büntetőjog; nem az osztrák javaslat,melynek hátterén pedig 
.szintén ott állanak a büntetőjogtudomány első rangú tekintélyei.

És visszatérve hazai gyakorlatunkra : ezért nem tudták
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a győzelmet teljesen kivívni azon tudományos értekezések l) 
sem. melyekben hazánk egyik legnagyobb büntetőjogásza mély 
tudománya és tekintélye szárnyain bocsátotta világgá a társ
tettesség objectiv elméletét. Ha talán a fogalmi felosztás helyes
sége iránt táplált hit és meggyőződés a magistraturában 
mélyebb gyökereket vert is : azt a skepsist, hogy a bűntett 
physikai tényálladéka egyik ismérvének megvalósításán innen 
soha sem volua a tettes büntetésével sújtható a physikai közre
működés, elnémítani nem tudta és erős hitem, elnémítani nem 
fogja soha.

Ezért a kir. Curia gyakorlata e kérdésben még mindig 
nem egyöntetű. Még a kir. Curia 1882. évi deczember hó 21-é-n 
is, tehát midőn már a nagy kérdés körül kifejtett vita lezajlott, 
egy őrállót a lopásnál társtettesnek minősített. Az indokolás 
szó szerint így szól : » A vizsgálat során, különösen pedig a 
fennevezett vádlott önbeismerésével be van bizonyítva, hogy a 
Kuluncsics Józsefné kárára elkövetett lopást Radies András 
vádlott-társával előzetesen megbeszélvén, akkor azt is elhatá
rozták. hogy közülök egyik is, másika is mily módon fogja 
tevékenységét érvényesíteni, jóllehet Yargits István vádlott a 
lopás létrehozatalánál csupán mint őrálló volt elfoglalva, de 
minthogy mindkét vádlott által, habár különböző mód. de az 
előzetesen megállapított szerepkiosztás szerint közvetlenül a 
tett helyén kifejtett tevékenységnek összhatása valósította a 
mindkettőjük által czélbavett lopást — következőleg ezen — 
egymást kiegészítő tevékenység által a vádbeli bűncselekmény 
mindegyiküknek közös cselekményévé vált, kellett Yargits 
István vádlottat is a fenforgó körülményeknél fogva a B. T. 
K. 70. §-a szerint tettesnek tekinteni.« (8026'882. sz.)

0 Megjegyzem, hogy a Büntetőjog Tára IV. kötetének 6. számá
ban megjelent értekezésre a B. J. T. IV. kötet 9. számában főbiráiuk 
egyike (N. J.) kelt védelmére az alsó bírósági gyakorlatnak és különösen 
hangsúlyozta, hogy az >elkövetik« szó büntetőjogi jelentőségét az indoko
lás nem fejti ki, a subjectiv Rossira való hivatkozás nem képezheti az 

elkövetési cselekedet« elméletének igazolását stb. és arra concludal, 
hogy a törvényhozó a bíróra bízza a concret eset körülményeihez képest, 
kit tekintsen társtettesnek.

Erre ismét azon kiváló szakférfiú, a kitől a IV. kötet 6. számában 
közölt értekezés származott, a B. J. T. IV. kötet 10, 11, 13. számaiban 
válaszol és az objectiv elmélet társtettesi fogalmát újólag tüzetesen 
és nagy alapossággal kifejti. A mit az olasz javaslatra nézve fölhozott, 
azt föntebb kiegészítettem. Már ezen czikkekben különösen hangsúlyozva 
vannak azon nehézségek is, melyekkel az objectiv elmélet társtettesi 
fogalmának a gyakorlatban küzdeni kell. E közben a B. J. T. 12. számában 
ismét a kir. Curia bírái köréből egy czikk jelent meg a »tettestárs és 
bűnsegéd kérdéséhez« czim alatt, mely a fogalmi felosztás nehézségeire 
nézve számos találó megjegyzést tesz, egészben véve az objectiv fogalmi 
felosztás mellett foglal el állást.
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Szám os esetben  h a tá ro z o tt  és h a tá ro z  m a is így a  ki r. 
C u ria . B á r  m in t em líte ttem  a  b ün te the tő ség  m érvének szem 
pon tjábó l ig azo ltn ak  tű n ik  fel ezen irá n y u  érte lm ezés és te k in 
te tte l  a  tö rvény  szövegére, a  tö rv én y jav asla t in d o k o lásá ra  az t 
k iz á rtn a k  tek in ten i éppen nem  leh e t : m égis, h a  egyszer az t 
ke ll m eg á llap ítan i, m i képez tá rs te tte s sé g e t : úgy a  fogalm akon 
e jte tt csorba n é lkü l alig  helyes m ást tá rs te tte sn e k  m inősíten i, 
m in t azt, a  k i lega lább  is a  b ű n te tt  tén y á llad ék án ak  physikai 
ism érvét v a ló síto tta  meg. M á r  ez is egy nem e a  fictiónak, 
m ennyivel ink áb b  h e tié  az, h a  m á r olyan közrem űködést is a 
tá rs te tte s sé g  körébe vonunk, m ely a  te tte s  cselekedet egy p a rá 
n y á t sem  ta r ta lm a z z a  !

K á r , hogy a  m i bün te tő tö rv én y ü n k  az objectiv e lm élet 
fogalm i fe losztásának  sé rte tlen ség é t nem  b iz to s íto tta  !

K ern k e lle tt volna fö lté tlenü l a  b íróság  elől e lzárn i az 
u ta t. hogy bizonyos, a  jo g re n d e t a  tén y á llad ék  egy részének 
m egvalósításával egyenlően sértő  phy sik a i közrem űködést, 
m elyet je len ték te len  su b tilité s  h a tá rv o n a la  k ü lö n ít el, sohase 
lehessen a  te tte s re  szabo tt te ljes bün te tésse l sú jta n i !

H a  ez nem  tö r té n t  volna m eg : úgy a  tá rs te tte ssé g  és 
physika i segély közötti fogalm i fe lo sz tást m eggyőződésem , hogy 
m indig  az objectiv  e lm élet szellem ében m ag y arázn á  a  ju d ic a 
tu ra . íg y  azonban  te ljesen  egyön te tű  g y ak o rla tró l n incs m a 
szó és nem  lesz m indadd ig , m ig a  törvény m ereven ragaszkod ik  
azon elvhez, hogy csak  a  b ű n te tt  té n y á llad ék a  physikai ism ér
vének m egvalósítása  teszi a physika i közrem űködést oly súlyossá, 
m ely nélkü l a  te tte s re  szabo tt te ljes b ü n te té s t a lk a lm azn i soha 
sem m iféle körü lm ények  k özö tt nem  leh e t !

L á ssu k  a  tá rs te tte s sé g re  vonatkozó ju d ic a tu rá t  közelebb
ről ! K ü lönösen  azon ese teke t közlöm, m elyekben a  tá rs te tte ssé g  
és physikai bűnsegély  fogalm i felosztása objectiv  é rte lem ben  
m ag y aráz ta tik .

1. Tényállás: Kulcsár Mihály beismeri, hogy 1880. november 
6-án éjjel Klein Jánossal és Kocsis Pállal Baracskán Braun Nátháiból 
két lovat 115 frt értékben, ugyanazon évi november 12-én Klein János
sal Domokos István szedresi lakostól hasonlólag két lovat, 150 frt érték
ben eltolvajoltak ; ez utóbbi két ló Klein János istállójában Duna-Szek- 
csőn megtaláltatott. Klein János ugyanezeket a szegszárdi szolgabiróság 
előtt, valamint Laurencsies József és Csekei József foglárok jelenlétében 
beismerte, később azonban a vizsgálati és a végtárgyalás folyama alatt e 
beismerő vallomását teljesen indokolatlanul visszavonta.

Az első folyamodásu kir. törvényszék Kulcsár Mihályt és Klein 
Jánost a B. T. K. 333., 334. §§-aiba ütköző lopás bűntettében mint tette
seket mondta ki bűnösöknek. A kir. Ítélő tábla ezen minősítést helj'ben 
hagyta. A kir. Curia azonban Kulcsár Mihályra vonatkozólag mindkét 
alsó bírósági ítéletet megváltoztatta (1882. 2414. sz. alatt), és azt a lopás 
segélyében mondta ki bűnösnek. Az indokolás következőleg hangzik : 
»Ott, hol a tételes törvény a tetteseket a segédektől kifejezetten, s min-
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den kivétel nélkül megkülönbözteti, a tettesség fogalma nem terjeszthető 
ki annyira, hogy az alá minden szövetségszerü segélynyújtás subsum- 
málliató legyen.

A magyar B. T. K. a tettesség ismérveit minden bűntettnél, rend
szerint egységes számban, világosan meghatározza, s a lopásra nézve 
különösen kimondja : miszerint azt az követi el, a ki idegen ingó dolgot 
másnak birtokából stb. elvesz ; minélfogva egy concret bűntett tettesé
nek más nem tekinthető, mint az, kinek cselekménye a törvény vonat
kozó definitiója alá esik.

Ennél többet, vagy mást, a B. T. K. 70. §-a sem mond, hanem 
annak számba vételével, miszerint a bűntettek társaságban is követtet- 
nek el, általános szabályképen csak azt állapítja meg, hogy a tettesek 
többsége esetére a törvény különös részében foglalt singularis rendelke
zések minden egyik olyan tettestársra is nyernek alkalmazást, ki bűntett 
elkövetése közben közvetlenül tényleg akként működött közre , hogy 
közreműködése a bűntett létrejöttének egyik lényeges tényezőjét képezte.

Ebből szükségképen következik, hogy az, a ki egy concret bűn
tett elkövetésében nem vett közvetlenül, s tényleg részt, hanem annak 
kiviteléhez, vagy eredménye biztosításához másképen járult a tettesek 
közé nem fogható, hanem a bűnrészesek (69. §.) nagy csoportjába, esetleg 
a 30-ik fejezetben jelölt utósegédek sorába tartozik.

Ezeket Kulcsár Mihálynak Braun Náthán lovai eltolvajlására 
vonatkozó cselekményére alkalmazva, a nevezett ezen lopás bűntettében 
tettestársnak nem tekinthető, minthogy vallomása szerint, mely ellen
kező bizonyíték hiányában, egész tartalmára nézve fogadandó el, annak 
elkövetésében nemcsak közvetlenül részt nem vett, de még a lopás szik
helyén sem fordult meg, hanem az ennek eszközlése végett faluba bement 
társaira a szőllők mellett várakozott, s majdan az azok által lopott lónak 
biztonságba helyezése, s értékesítése iránt intézkedvén, merőben a bűn
segéd szerepére szorítkozott.« (B. J. T. IY. kötet 3. sz.)

2. A következő esetből látni fogjuk, hogy a kir. Curia zsarolás 
kísérlete alkalmából a fenyegetésnél és erőszaknál való jelenlétet is 
társtettességnek minősítette.

Tényállás: Fejes Tóth Ignáeznak 1881. február 19-én pénze 
veszett el, valószínűleg Deutsch Czilli koi'csmahelyiségében. Fejes Tóth 
Ignácz ezen összeg eltulajdonításával Deutsch Czillit gyanúsította és e 
miatt a nevezett nő ellen a kapitányságnál feljelentést is tett. Azonban 
a megindított vizsgálat mi eredményre sem vezetett, minélfogva az elő- 
nyomozásnak vége szakadt. Daczára azonban ezen körülménynek a 
gyanú még mindig élt Fejes Tóth Ignáczban. Tudta jól ezen körülményt 
úgy Fejes Tóth Borbála mint Tóth Halász Nagy János. Ezek elmentek 
tehát Fejes Tóth Ignáczhoz és arra biztatták ezt, különösen Fejes Tóth 
Borbála, hogy kényszerítsék Deutsch Czillit Fejes Tóth Ignácz pénzének 
kiadására. Tóth Halász Nagy János különösen azzal bátorította Fejes 
Tóth Ignáczot, hogy ha valaki bántani akarja, majd ott lesz ő segítsé
gére. Ezen összebeszélés után elmentek tehát mind hárman Deutsch 
Czilli nyitott üzlethelyiségébe. Deutsch Czilli ép akkor fésülködött. A 
helyiségbe először Fejes Tóth Ignácz ment be, ezt pedig Fejes Tóth Bor
bála követte, végül Tóth Halász Nagy János tért be, a ki az ajtónál, 
Deutsch Czillitől és két társától bizonyos távolságban maradt. A mint 
Fejes Tóth Ignácz Deutsch Czillit a helyiségben meglátta, reá kiáltott 
»Czilli add ide pénzemet«. Mire Fejes Tóth Ignácz Deutsch Czillit arczul 
ütötte, Fejes Tóth Borbála pedig azonnal Deutsch Czilli hajába kapasz
kodott, azt czibálta és a nőt földre terítette, mi közben ez könnyen meg
sérült. Ekkor sikerült Deutsch Czillinek támadói kezei közül kiszaba-
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d ú ln i és fu tá sn a k  ered t, m íg  n em  a z  ü ld ö z ő k  e lö l V ad  G áb or h á zá b a n  
t a lá l t  m e n e d é k e t.

Ezen eset tényálladékát az első folyamodásu bíróság magánlak 
megsértésének, a másodbiróság könnyű testi sértésnek, a kir. Curia zsa
rolás kísérletének minősítette.

A kir. Curia indokolásából csak azon részt közlöm, mely a társ- 
tettességre vonatkozik.

»A bűnösséget illetőleg első és másodrendű vádlottak, kik Deutsch 
Czillit tettleg is bántalmazták , kétségtelen tettesei lévén a zsarolás 
kísérletének, ebben mint tettestársak bűnösöknek voltak kimondandók.

De mint tettestárs volt bűnösnek kimondandó harmadrendű vád
lott Tóth Halász Nagy János is ; mert noha ez Deutsch Czillit nem bán
talmazta, sem tőle mitsem követelt : mindazonájtal a többi két tettessel, 
előzetes összebeszélés folytán, és a tett közös kivitele végett jelenvén 
meg a kérdéses helyiségben, a jogtalan követelésnek kierőszakolását ez 
által támogatta, és a félelmet a megtámadottban fokozta.«

A jelen esetben tehát a társtettesség harmadrendű vádlottra nézve 
azon indokból állapíttatott meg, hogy a félelmet a megtámadottban 
fokozta. Ha ezen elvhez következetes akar lenni a Curia, és az erőszakot, 
fenyegetést tartalmazó bűntetteknél elegendőnek tartja a megfélemlítést 
a társtettesség fogalmához : úgy. ha egy rablócsapat körülvesz egy házat, 
de csak kettő megy be a szobába, tizen pedig kint állanak a ház ajtaja 
előtt és a megtámadottak a két elüttök megjelent egyén ellen védelmi 
állást foglalnak el, de a mint meglátják az ablakon keresztül a kint álló 
fegyveres tiz embert, megfélemlítve önként nyitják fel szekrényeiket : 
akkor mivel tíz ember »a megtámadottban a félelmet fokozta« a rablás 
tetteseivé lesznek, míg ha a megtámadottak meg nem látják a kint álló 
fegyveres csoportot, akkor mivel a megtámadottakban a félelmet nem 
fokozták, csak segédek lesznek. Ily hajszálnyi subtilitásoktól tétetik füg
gővé a társtettesség v és segély közötti fogalmi felosztás. Nem lenne ily 
mesterkéltségre semmi szükség, következetesebben lehetne a társtettes
ség fogalmának körét megvonni, ha éppen a büntethetőség mértéke 
szempontjából nem volna szükség minden kinálkozó alkalmat megra
gadni arra, hogy valamiképen segédi tevékenységnek ne minősíttessék a 
közreműködés, mert ezen esetben már semmi körülmények között sem 
lehet a tettesre szabott teljes büntetését alkalmazni.

3. A következő esetben a kir. Curia egj’ a lopásnál őrt álló egj’ént, 
tekintettel arra, hogy elkövetési cselekedetet nem hajtott végre, segéd
nek minősítette :

A pestvidéki kir. törvényszék : Horváth József........ a B. T. K.
69. §. 2, pontja alá eső lopás búntettébeni részességben mondatik bű
nösnek........

Indokok : Csillag Ferencz beismeri, hogy f. é. aug. 19 — 20. közti 
éjjel Bodir Ferencz udvarából, hová a kőfal kerítésen mászott be, egy 
fejszét és egy vasvillát lopott. Ezen lopás elkövetésénél Horváth József 
C silla g  Ferencz felhívása folytán akkép segédkezett, hogy a kerítés mel
lett őrt állott. (1881. évi decz. 20-án, 9306. sz. a.)

A b u d a p e sti k ir . Í té lő  tá b la  : H o rv á th  J ó z s e f  b ű n ö s  a  B o d ir  F e 
ren cz  k á rá ra  e lk ö v e te t t  lo d á s b ű n  t e t t é  ben.

Indokok : Horváth József a Bodir Ferencz házánál véghezvitt 
lopásnál a tett színhelyén jelen volt, őrt állott, ez által a lopásnál tettleg 
közreműködött, azt bűntársával együtt követte el. Tettessége a B. T. K.
70. §-a értelmében nyilván való. Őt tehát ezen lopásban, mint tettest 
kellett bűnösnek kimondani. (1882. febr. 14-én, 4907. sz. a.)

A  k ir . C uria  : A  b u d a p e sti k ir . tá b la  í t é le te  ré szb en  m e g v á lto z ta -  
t.ik. H o r v á th  J ó z s e f  a B o d ir  F e r e n c z  e l le n  e lk ö v e te t t  lo p á sra  n é z v e , az
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elsőfokú bíróság ítéletével megegyezőleg a betöréses lopás bűntettének 
részességében mint bűnsegéd mondatik ki bűnösnek.

A bün tetés tek in tetében  pedig m ind Csillag Ferencz, m ind H or
v á th  József irányában  az elsőfokú bíróság  Ítélete , egyebekben pedig a 
budapesti k ir. táb la  Ítélete  az abban fe lhozott és az elsőbiróság Ítéletéből 
e lfogadott vonatkozó indokoknál fogva h ag y atik  helyben.

Indokok : Csillag Ferencz és Horváth József vallomásából az 
tűnik ki, hogy Bodir Ferencz udvarába Csillag Ferencz mászott be, s 
míg ez ott a lopást'elkövette, addig Horváth József a köztük létrejött 
megállapodás folytán a kerítésen kívül őrt állott. E szerint kétségtelen, 
hogy Horváth József a Csillag Ferencz által elkövetett lopás bűntettét 
szándékosan előmozdította, de kétségtelen az is, hogy Csillag Ferencz 
volt a lopás bűntettének tettleges elkövetője, illetőleg tettese.

Horváth Józsefre nem volt tehát alkalmazható a B. B. K. 70. §-a, 
minthogy ezen szakasz szerint a tettestársaság tényleges ismérve abban 
áll, hogy az illető a bűntettet egy másik tettessel együtt követte légyen 
el, vagyis a bűntett ismérvét képező, tehát elkövetési cselekedetet, foga
natosított légyen. Ezzel ellentétben meg a 69. §. 2. pontjának esete az 
elkövetésnek előmozdítása vagy könnyítése által állapíttatik meg.

Ezek folytán a tettesség, illetőleg a tettestársaság és a segéd között 
a törvény által megállapított különbségből kétségtelen lévén, hogy lopás 
esetében tettesnek csak azt lehet tekinteni, ki a lopás egyéb ismérvein 
kívül az idegen ingó dolgot annak birtokosától birtokába vette, ez pedig 
a jelen esetben csakis Csillag Ferenczre vonatkozólag forogván fenn, a 
Horváth József tevékenységét nem lehet egyébnek tekinteni a B. T. K. 
69. §. 2. pontja szerint megállapított bűnsegélynél.

Csillag Ferencz és Horváth József büntetése tekintetében azért 
változtatik meg a másodfokú bíróság ítélete, mert ezen vádlottak ugyan
azon büntetendő cselekményt több izben követvén el, s mind a két vád
lott ellenében más büntetendő cselekmények halmazata is forogván fenn, 
az elsőfokú bíróság által helyesen alkalmaztattak a B. T. K. 96. és 99. 
S-ai, ez utóbbira a Horváth Józsefre vonatkozólag történt eltérést eléggé
indokolja bűnösségének csekélyebb mérve.........(1882. évi junius 1-én. —
4099. sz. a.) (B. J. T. IV. kötet 202, 203. lap.)

Á ltalában  a k ir. Curia a lopást bevégzettnek tek in ti az elvétel 
p illan a táb an  3), és azt, a k i a k iad o tt tá rg y a k a t átveszi, m ár csak segéd
nek m inősíti. Ily en  esetek a következők :

4. Tényállás : Kienes János felszólítására és előzetes megbeszélés 
után Szabó János és Lengyel Pál, Kienes Jánossal 1880. november 26-án 
éjjel elmentek özv. Wieser Alajosné házához. Itt Kienes János és Len
gyel Pál a kamara ablakát feltörték, és azon keresztül a kamarába be
másztak. Szabó János az udvaron várt társaira. A benlevők a kamarában 
talált ételnemüek és bor egy részét elfogyasztották, míg más részét a 
kivü álló Szabó Jánosnak adták át az ablakon keresztül elfogyasztás 
végett. Majd Kienes és Lengyel több zsákot töltöttek meg gabonával, 
azt az ablakon Szabó Jánosnak kiadták és a helyszínéről mindhárman

’) Későbben a kir. Curia már másként határozott. Kimondta, hogy 
a lopás bevégzéséhez szükséges, hogy a dolog a meglopott személy ren
delkezése alól olyképen elvonassék, hogy ez utóbbira nézve megszűnjék 
a dolog feletti rendelkezés tényleges lehetősége. (1882. évi 16251. sz. 
Ítélet. B. J. T. YI. kötet 19. sz. ; továbbá 1882. évi 14914. sz. B. J. T. 
YI. kötet 4. sz.) Azt is kimondta a kir. Curia, hogy a lopás be van vé
gezve, mihelyt a tolvaj a dolgot a meglopott személy házában elrejtette 
(1882. deczember 5. B. J. T. Ÿ. kötet 21. sz.)
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közösen elszállítottak Fried Farkashoz, ki tudva azt, hogy a gabona mi 
módon került a három társ birtokába, azt tőlük átvette.

A kir. Curia Ítélete következőleg szól: Szabó János másodrendű 
vádlott irányában mindkét alsóbirósági Ítélet részben megváltoztatok, és 
ezen vádlott a B. T. K. 333. §-ba ütköző, és a 336. §. 3. pontja szerint 
minősülő lopás bűntettében a 69. §. 2. bekezdése alapján mint bűnsegéd 
mondatik ki bűnösnek és a B. T. K. 72. 66. §-ok nyomán egy és fél évi 
börtönre Ítéltetik. Ezen változtatással ezen vádlottra vonatkozólag egyéb 
részében, úgy az első- és harmadrendű vádlott irányában a kir. Ítélő 
táblának ítélete helybenodiagyatik.

Az időközben elhalt Fried Farkas negyedrendű vádlott ellen a 
további bűnvádi eljárás beszüntetik.

Indokok : A vizsgálat során kiderített adatok által be van bizo
nyítva az, hogy másodrendű vádlott Szabó János, akkor, a midőn Kienes 
János első- és Lengyel Pál harmadrendű vádlott özv. Wieser Alajosné- 
nak kamarájába, annak feltörött ablakán át behatoltak, és először is az 
ott talált étkeket elfogyasztották, azután pedig a gabonát zsákokba fel
mérve azt jogtalanul eltulajdonították, Szabó János nem volt bent a 
kamarában, hanem az ablak előtt tartózkodott, a neki kiadott ételneműe- 
ket így fogyasztotta, a kiadott gabonát pedig szinte az ablak nyíláson 
keresztül első- és harmadrendű vádlottól vette által és már az így kihe
lyezett gabonát a másik két vádlottal együtt elhordotta.

Ámbár ezen lopás elkövetésére nézve mindhárom előzetesen ösz- 
szebeszélt és ennek folytán a csakugyan véghezvitt lopás elkövetésére 
az akarategység fennállott, mégis, minthogy a B. T. K. 333. §. szerint 
arra, hogy valaki a lopás tettese legyen, szükséges, hogy az idegen ingó 
dolgot másnak birtokából a birtokos akarata nélkül jogtalan eltulajdo- 
nítási szándékkal vette légyen el ; .minthogy azonban Szabó János özv. 
Wieser Alajosné birtokából a tárgyakat nem vette el, hanem azok a 
kamarába behatolt ihásik két vádlott által elvéve, azok a tárgyakat jog
talan eltulajdonitási szándékkal már birtokukba vették, és azokat az 
ablakon át adták ki azon czélból, hogy ő azokat átvegj’e, a mikor tehát 
Szabó János ezt teljesítette, a lopás a másik két vádlott által már bevé
gezve volt, ő tehát a már ezek által bevégzett lopásnak szinte tettese a 
B. T. K. 333. §. értelmében nem lehetvén, őt ezért ezen lopásban mint 
tettest elitélni nem lehetett. (B. J. T. IV. kötet 141. lap.)

5. Tényállás : Csókán Alexáné Györgye Juonnéval összebeszélve 
vásári lopásokat terveztek. Együtt mentek be egy vásári sátorba, hol 
Csókán Alexáné árúkat nézegetvén, egy darab vásznat észrevétlenül a 
mellette álló Györgye Juonné kezébe csúztatta, ki. azzal feltűnés nélkül 
eltávozott. Később Csókán Alexáné is távozott.

A kir. Curia ítélete következőleg szól : Mindkét alsóbirósági Ítélet 
másodrendű vádlott Györgye Juonnéra nézve részben megváltoztatik, 
és ezen vádlott a lopás vétségében nem mint tettes, hanem a B. T. K. 
69. §-ának 2. pontja alapján mint bűnsegéd mondatik ki bűnösnek ; a 
büntetés kiszabását illetőleg azonban, úgy egyéb részeiben is a kir. ítélő 
táblának ítélete helybenhagyatik.

Indokok : Mert elsőrendű vádlottnak saját beismerése szerint a 
vásznat a sátorba észrevétlenül ő vette kezébe és tovább adta. E szerint 
ö már ez által azt jogtalanul eltulajdonitási szándékkal birlalatába ke
rítvén, a lopás ténye ez által már befejeztetett, és így másodrendű vád
lott ennek eltávolításában közreműködése által a cselekmény elköveté
sénél csak segélyt nyújtott, minélfogva őt az idézett 69. §. 2. pontja 
alapján mint bűnsegédet kellett elmarasztalni. (B. J. T. IV. kötet 
156. lap.)
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A segélyre nézve érdekes a kir. Curiának azon gyakorlata, melyet 
a biróilag lefoglalt tárgyak eladása által megállapított sikkasztásnál 
követ. Ezen sikkasztást csak az követheti el, a kire a lefoglalt dolgok 
reábizattak, a kinek a lefoglalás alkalmával átadattak, vagy a kinek 
kezén az előszabott figyelmeztetéssel hagyattak, mert csak ennek birto
kában vagy birlalatában vaunak a tárgyak. Igen gyakori az eset, hogy 
nem ezen egyén adja el a lefoglalt tárgyakat, hanem az ö beleegyezésé
vel laktársa, házastársa, rokona stb., ki ellen a végrehajtás nem vezette
tett, s kire a lefoglalt dolgok nem bizattak. A kir. Curiának négy Íté
letét J) közli a B. J. T. IV. kötetének 12. száma, melyekben kimondta a 
kir. Curia, hogy az ekképpen közreműködő társ a sikkasztásban mint 
segéd válik bűnössé.

Az ezen Ítéleteket közlő B. J. T. azoknak elvi jelentőségét nem 
emelte ki. Pedig fontos elv van itt kimondva. Azt már többször említet
tem, hogy az objectiv elmélet társtettesi fogalma nem minden bűntettre 
alkalmas. Kijelöltem az elméleti tárgyalás során főbb vonásokban a bűn
tettek azon csoportját, melyekre a társtettesség objectiv fogalmi felosz
tása általában nem alkalmazható.

A B. T. K. 359. §-ábau meghatározott sikkasztás is olyannak bizo
nyul, melyben mindenki társtettes nem lehet. Az »extraneus«, ha szabad 
e kifejezéssel élnem, ezen sikkasztásnak társtettese nem lehet. Ha két- 
három tulajdonosnak van lefoglalva vagyona és ezek adják el a lefoglalt 
vagyont : úgy ők társtettesek. De ha »extraneus«-t használnak fel e 
tényre : úgy ez, daczára, liog3r látszólag a bűntett tényálladékának phy- 
sikai ismérvét valósítja meg, hisz ő idegeníti el a tárgyakat : még sem 
minősíthető társtettesnek.

A kir. Curia azzal, hogy a közzétett négy esetben segédnek minő
sítette azokat is, a kik látszólag a bűntett tényálladékának physikai ismér
veit valósították meg, elvileg elismeri azon tételt, melyet Geyer, Glaser 
tanítanak, hogy társtettese valamély büntetendő cselekménynek csak 
az lehet, a ki tettese. Ezen elvnek nevezetes következményei vannak. 
Egy egész csoportja van így a bűntetteknek, melyeknél a társtettesség 
objectiv fogalma semmi esetre sem nyerhet alkalmazást. ítészemről he
lyeslem a kir. Curia gyakorlatában kifejezésre jutott elvet, mert a ki 
következetesen akarja a társtettesség objectiv fogalmi felosztását keresz
tülvinni : az fictiót nem tetézhet fictióra, és nem minősítheti társtettes
nek azt, a kinél ki van zárva annak lehetősége, hogy tettes lehessen, 
hogy a bűntett végrehajtását megkezdhesse. De midőn ezen gyakorlatot 
helyeslem : akkor fölteszem újólag a kérdést : helyes-e, igazságos-e a 
társtettesség objectiv fogalmához föltétlenül kötni a tettesre szabott 
büntetési maximum alkalmazhatását ? Vájjon kisebb bűnössági súlylyal 
bir-e valamely physikai közreműködés pusztán csak azért, mert az 
objectiv elmélet szerint nem lehet társtettesnek nevezni ?

En alig hiszem. És ez is egyik lényeges oka annak, hogy nem 
tudok az objectiv elmélet azon követelményéhez ragaszkodni, mely sze
rint kizárólag csak azon physikai közreműködés sújtható a tettes bün
tetésével, mely az elkövetési cselekedet elmélete szerint társtettességnek 
minősíthető.

6. A következő esetben a kir. Curia v o lt kénytelen  a budapesti 
k ir. táb la  tú lzo tt objectiv íté le té t helyre igaz ítan i. A k ir. táb la  oly messze 
m ent, hogy még az t is segédnek m inősítette , a ki a m eg tám ado tta t, m íg 
v ád lo tt-tá rsa  te ttleg  bán ta lm azta , megfogva és védelem re képtelen  álla-

') Ezen ítéletek számai : 1881. évi ápril 21-én 11764. sz. ; 1882. 
évi ápril 22-én 12923. sz. 1882. évi 647. sz. — 1882. márczius 28-án 
elintézve; 1882. évi február 25-én elintézett 1881. évi 8754. sz.
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pótban tartotta. A királyi Curia Ítélete következőleg szól : A kir. Ítélő 
táblának Ítélete azon változtatással, hogy elsőrendű vádlott Vasza An
drás nem mint bűnsegéd, hanem mint tettestárs ítéltetik bűnösnek, egye
bekben az abban vonatkozólag elfogadott elsőbirósági ítélet indokainál 
fogva helyben hagyatik.

Indokok : Az eljárási adatok által bebizonyítva lévén, hogy a 
hogy a sértett mindkét vádlott közös akaratából verettetvén meg, mint
hogy ezen felül Vásza András azt nemcsak megfogta, hanem az alatt, 
míg vádlottársa tettleg bántalmazta, megfogva és védelemre képtelen 
állapotban tartotta : ez által a most nevezett vádlott a közös szándékon 
kívül, még a testi sértés vétségének anyagi tényálladékát képező egyik 
ismérv tettleges megvalósítását is foganatosította.

Minthogy pedig az esetben, ha a büntetendő cselekmény elköve
tését két vagy több személy határozza el, és annak véghezvitelénél lega
lább ketten együtt, illetőleg közösen akként működnek közre, hogy 
közülök mindegyik a cselekmény tényálladékát képező anyagi ismérvek 
körűi legalább egyet azon tudattal fognatosít, hogy a többi ismérv társa 
által foganatosíttatván, a büntetendő cselekmény e közös cselekvés által, 
minden ismérvei szerint végrehajtatik, ezen közreműködők mindegyike 
tettestárs és nem segéd ;

minthogy továbbá a fenforgó esetben, Vasza András a kiemeltek 
szerint a vétség elkövetésében való beleegyezésén kívül, annak tettleges 
végrehajtásánál is a kiemelt módon közreműködött :

ez okból ő reá vonatkozólag a másodfokú bíróság ítéletében meg
állapított minősítés megváltoztatásával a B. T. K. 70. §-a alapján a 
tettestársaság volt kimondandó. (1881. évi 12375. sz. a. — 1882. már- 
czius 17-én.)

7. Ellenben a következő esetben mindhárom bíróság igen helye
sen alkalmazta a B. T. K. 70. §-át : Jung János segény sorsú vejeinek 
vonakodott a leányainak megillető osztályrészt kiadni. Szegénységük 
felett elkeseredve, Auber András és Láng György elhatározták, hogy 
ipjukat Jung Jánost, miután az osztályrész kiadására többször hasztala
nul kérték, megfojtják. Ezen összebeszélés folytán 1881. julius 10-én 
éjjel elmentek Jung János házához, itt Xüber András a folyosón fekvő 
és ébren talált Jung János subáját annak arczára húzta, Láng György 
pedig egy kendővel ipját fojtogatni kezdte. Jung János vejeinek kezei 
közül kiszabadulva, magát védelmezni kezdette, mire Nuber és Láng a 
helyszínéről elmenekültek.

8. Az egyik társtettes túllépésére nézve érdekes a következő eset : 
Koszilkov János, Ruszinov Borza és az időközben elhalt Csókán Deme
ter 1881. julius 21-én éjjel, megelőző egyetértés alapján elmentek Grosz 
Anna szántóföldjére, hogy onnan búzakévéket lopjanak. Midőn a kévéket 
javában rakták a szekérre, hirtelen megjelent két csősz, Dísztér János és 
Gantner Mátyás, kik a lopást ellenezték. Koszilkov János erre revolvert 
rántott elő, melyet társainak tudta nélkül hozott magával és többszőr 
lőtt, de nem sértett meg senkit ; miután kisütögette töltényeit, vasvillá
val fordult Dísztér János csősz ellen, ki azonban Gantner Mátyás segé
lyével mind a pisztolyt, mind a vasvillát kicsavarván kezéből, elfogta őt. 
Ruszinov Borza és Csókán Demeter felhasználva a dulakodást, elhajtot
tak a kévékkel megrakott szekéren. (B. J. T. V. kötet 314. lap.)

A jelen esetben két irányú túllépés forog fönn. A három tolvaj 
előleges egyetértése egyszerű lopásra irányult. Koszilkov János azonban 
többet tett, mert először a lopás elkövetésekor fegyvert viselt (B. T. K. 
337. §.), másodszor, mert tetten kapatván, a lopott tárgy megtartása 
végett erőszakot használt. (B. T. K. 345. §.) A kir. Curia kimondta, hogy 
a fegyverviselést nem lehet a társtettesnek beszámítani, mert nem volt
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róla tudomása ; ellenben az erőszak használata terhére rovandó, mert 
tudomást szerezvén a szeme láttára történt erőszakoskodásról, abba bele
egyezett az által, hogy azt közös tervök megvalósítására használta fel. 
Igen helyes álláspont. A társtettes tudomásától van föltételezve a beszá
mítás. Soha nem szabad a részesnek beszámítani a másik túllépését, ha 
eri’e nézve legalább is eshetőleges szándékosság nem terheli. De nemcsak 
a túllépést, hanem az objectiv súlyosító körülményeket is csak ezen föl
tétel mellett szabad beszámítani. A mi judicaturánk e tekintetben messze 
fölötte áll a belga és franczia judica túrának, hol mint láttuk, az objectiv 
súlyosító körülményeket (pl. bemászás, betörés, éjjel való elkövetés, 
hamis kulcs használata) a részeseknek akkor is beszámítják, ha tudomás
sal sem birt arról, hogy a cselekmény ily súlyosító körülmények között 
követtetett el.

Ezzel bezárom a hazai judicaturánk fölötti szemlémet, és áttérek 
ezen igénytelen tanulmány utolsó fejezetére, a büntethetőség kérdésére.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

A részesség büntethetősége.

A részesség történetében előadtam azon elveket, melyek 
a büntethetőség szempontjából a római, canon- germán jogok
ban, valamint a régi franczia, angol, úgy hazai jogunkban 
uralkodtak. Rámutattam az olasz practikusoktól kezdve nap
jainkig az egyes fejlődési mozzanatokra, melyeken keresztül 
a büntethetőség kérdése a mai színvonalig emelkedett. Láttuk 
a részesség fajainak fejlődési történetéből, hogy mind inkább 
fölismertetett azon igazság, mely szerint a büntetőjogban a 
nagy keretek rendszerint a legnagyobb igazságtalanságot jelen
tik. Láttuk a kérdés történetén keresztülhuzódni azon irányt, 
mely a részesség nagy csoportjában különféle categoriákat 
kívánt megállapítani és a czél el is éretett. A mindent össze
foglaló rideg parificationalis rendszer árnyoldalait már korán 
fölismerték a büntetőjog tudományos mivelői. S e rendszer 
ellen folytatott küzdelem képét mutatja kérdésünk története 
bosszú időn keresztül a mai napig. Hisz a polgáriasultság élén 
álló nemzetek : mint Francziaország törvényhozása még ma is, 
és Poroszország utolsó büntető törvénykönyve a parificatio 
igazságtalan rendszerének hódol. Láttuk Rossi, Boitard, Orto
lan, Chauveau, Hélie erélyes támadásait e rendszer ellen, azt 
hittük, hogy ezen támadások után a parificatiónak nem fog 
akadni védője és mégis föltűnik Voisin értekezése (Thes. de 
la complicité, Paris 1858.), melyben egész fanatismussal vau 
védve a parificatio rendszere. Történelmi alapon igyekszik 
Voisine bizonyítani az assimilatio elvének helyességét. Szerinte
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a görögök és rómaiak korától kezdve a jeleukorig majdnem 
minden törvényhozásban ezen elv birt tulsulylyal. Természe
tesen Voisin a tárgyára nézve kedvező forrásokat állította 
össze. Es a mit a büntetőjog kérdéseinek történelmi tárgyalá
sánál majd mindig tapasztalhatunk, azt Voisin sem mulasz
totta el, a mennyiben ő is sietett az egyes különös intézkedé
sekből általános érvényű érvet alkotni. Erre mondja Carrara 
az ő erélyes modorában : »Nekünk is vannak a brigantag- 
gióra vonatkozólag különös törvényeink, melyek a részese
ket a tettesekkel és a kísérletet a bevégzéssel azonosítják. 
Az utókor tehát azt fogja következtetni e törvényekből, hogy 
azon négy codex, mely jelenleg (1867.) érvényben van Italiában, 
a parificatio elvét követte.« (Programm 471. §.)

Egyébiránt tagadhatatlan, hogy a régi jog-források a 
parificatio rendszerének inkább kedveznek, de ez nem bizonyít 
semmit az elv helyessége mellett. Bármennyire legyünk is a 
jogtörténeti fejlődés fontosságától áthatva, valamit azért, mert 
a letűnt századok hagyományának varázsa kiséri, még helyes
nek és czélszerftnek nem tarthatunk. A történelmi tekintélynek 
háttérbe kell vonulnia ott, hol az ész elveivel jő ellentétbe. 
Hisz ha nem így volna, nem lehetne szó haladásról. Voisin 
értekezésének valódi ellensúlyozására szolgált a hires toulouse-i 
tanárnak »Foursac«-nak »De la complicité« czimű műve, 
melyben — mint egy nagy nevű bírálója szépen jellemzi — 
»bátran támadja meg a történelmi tekintély fanatismusát, kimu
tatva annak csekély értékét, midőn az ész elveivel jő ellentétbe ; 
s joggal kárhoztatja azon áramlatot, melyben megfontolatlanul 
vetették magukat a jogászok, midőn vakon elfogadták a leg
képtelenebb elveket nem azért, mintha okuk lett volna azok 
elfogadására, hanem csak azért, mert egyik vagy másik jogász 
tanította azokat.«

A parificatio rendszere ma már, azt hiszszük, Franczia- 
országban sem talál sok »Voisin«-re. A franczia parificatio 
rideg igazságtalan tulszigorán egyébiránt sajátszerű módon 
ugyan, de az 1832-diki törvény az enyhítő körülmények alkal
mazásával mégis csak segített.

Midőn azonban a franczia code-ot tárgyalták: akkor 
javában uralkodott az egyenlő büntethetőség elve. Target a 
törvényjavaslat elveit összegezvén következőleg szólt: »Mind
azok, a kik valamely bűntettben mint felbujtók vagy részesek 
működtek közre, ugyanazon büntetést érdemlik mint a tettesek 
és társtettesek. Ha a tettes büntetésének a súlyosító körül
mények következtében a legszigorúbbnak kell is lenni : igaz
ságosnak látszik, hogy ezen szigorított büntetés mindazokat 
érje, a kik a bűntettet előkészítették, segítették és könnyítették,
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mert ezek alávetették magukat miiuleu esélynek, beleegyeztek 
a bűntett minden következményébe.« (Tous ceux, qui ont par
ticipé au crime par provocation ou par complicité, méritent 
les mêmes peines que les auteurs ou coopérateurs. Quand la 
peine serait portée à la plus grande rigueur par l'effet des 
circonstances aggravantes, il paraît juste que cet accroisse
ment de sévérité frappe tous ceux qui ayant préparé, aidé ou 
favorisé le crime, se sont soumis à toutes les chances des évé
nements et ont consenti à toutes les suites du crime.) *)

Egyébiránt ezen általános szabály alól is voltak kivé
telek, mert hisz az 59. §. rendelte: »sauf les cas ou la loi en 
aurait disposé autrement« 2)

A szabály azonban kétségen kivűl a parificatió volt. E 
rendszer igazságtalanságát nem kell bővebben bizonyítani. Ha 
igaz, hogy mindazok, kik valamely bűntett elkövetésénél részt 
vesznek, egyenlő alanyi és tárgyias bűnösséggel nem bírnak : 
akkor már igazolt azon irány, mely a részesek különböző és 
nem egyenlő büntethetősége mellett foglal állást. Igaz, hogy a 
feladat nem könnyű. Oly fogalmi felosztást, mely a büntethe
tőség mértékét minden kivétel nélkül magában foglalná, a 
tudománynak eddig nem sikerült létrehozni. De ez nem ok 
arra, hogy visszasülyedjünk a parificatió örvényébe. Ellenke
zőleg oly büntetési rendszer után kell törekednünk, mely módot 
nyújt arra, hogy a büntetés a részes bünösségi mennyiségével 
és minőségével kellő arányban álljon. Azon tévhitből, hogy 
az emberi igazságszolgáltatásnak az akaratot kell büntetni, ki 
kell bontakoznunk. 3) S mihelyet ebből kibontakozunk, akkor

’) Observations sur le projet de code criminel par M. Target ; 
Loci’e, Chauveau Hélie »Theorie du code pénal« I. kötet 446. lap.

2) Az »Exposé des motifs, pas M. Riboud ; Locré« szerint a kor
mány képviselője erre nézve így nyilatkozott : »Presque toutes les parties 
du code pénal indiquent des cas de cette espèce, et portent des disposi
tions pénales dont les nuances et les différences attestent qu’ il est reconnu 
en principe que les peines à infliger aux complices peuvent n’être pas 
semblables. Ces exemples réunis à la disposition de l’article 59. suffisent 
pour prouver que la loi nouvelle contient une grande amélioration sur 
ce point« (Chauveau Hélie du code pénal I. kôt£t 446. lap.)

Azon esetek, midőn a törvény a részeseket nem bünteti a tettes 
büntetésével a 63, 67, 100, 102, 107, 108, 114, 116, 138, 144, 190, 213, 
267, 268, 284, 285, 288, 293, 415, 438 és 441. §§-okban vannak fel
sorolva.

3) Helyesen mondja Haus : »Frapper de la même peine tous ceux, 
qui ont coopéré d’une manière quelconque à l ’infraction, c’est mesurer 
la gravité de celle-ci d’après l ’intention seule qui a inspiré l ’agent, sans 
tenir compte du dommage qu’ il a causé, du danger et de l ’alarme, qu’ il 
a produits ; c’est oublier que la justice sociale n’a pas la missiou de punir 
la résolution criminelle révélée par des faits, mais de réprimer les faits 
préjudiciables ou dangereux pour la Société, en tant qu’ ils sont le résul
tat d’un mauvais dessein ou d’une faute plus ou moins grave ; enfin c’est
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a részesség területén nem hódolunk az egyenlő bünösségi elv
nek. A szövetség és bűntársaság ezen tévhitből indult ki, a 
közös terv, az összakarat a közös elhatározás elvein keresztül 
jutott el az egyenlő büntethetőség eredményéhez. Pedig csak 
a bűntett alanyi és anyagi elemének egyensúlya nyújtja a bün
tethetőség helyes mértékét. E tényezők egyenrangúságának 
elismerése nélkül sohasem tarthatjuk szilárdan kezünkben az 
emberi igazságszolgáltatás mérlegét. Mert a mily végzetes 
tévedésekre vezethet az alanyi mozzanat túlbecsülése, oly végze
tes tévedést rejthet magában az anyagi mozzanat túlságos 
előtérbe állítása is.

AJ A felbujtó büntethetősége.

Csaknem vitán kivűl áll azon tétel, hogy a felbujtó a tet
tessel egyenlően büntetendő. Tudományban és törvényhozásban 
egyaránt ez az uralkodó tan. Az, a ki a bűntettet teremtette, 
annak gondolatát adta, csak úgy büntetendő mint az, a ki 
végrehajtotta. (Természetesen midőn az egyenlő büntethető
ségről szólunk, ez elvontan értendő. A tettesre szabott bünte
tési tétel korlátái között in concreto különféle lehet a bün
tetés.) Nincs ok arra, hogy akár egyik, akár másik enyhébben 
vagy szigorúbban bűntettessék. De mégis két irányban találunk 
eltérő nézetre is. Az egyik irány szigorúbban kívánja biintet- 
tetni a tettest mint a felbujtót, a másik pedig szigorúbb 
büntetésre méltónak tartja a felbujtót mint a tettest.

Az első irány az olasz practikusoknál leli kiindulási 
pontját és első rangú képviselői Beccaria (Dei delitti e Delle 
pene) Carmignani (Theoria déllé leggi della sicurezza sociale) 
és Mittermayer (N. Archiv. I II . 143. lap) : Érvelésük abban 
összpontosítható, hogy a tettes bűnös szándéka sokkal belter- 
jesebb, mint a felbujtóé. Ez irtózik a tett elkövetésétől, mig a 
tettes megmutatja tettével, hogy legyőzött minden irtózatot, 
minden akadályt, a mi elébe tornyosult. Beccaria különösen 
hangsúlyozza, hogy hasznos a részeseket kevesbbé büntetni, 
mert így a részeseknek nehezebb tetteseket találniok. Erre 
nézve azonban azt felelték Beccariának, hogy e hasznossági 
érvet meg is lehet fordítani és azt is lehet állítani, hogy ha 
pedig a részeseket büntetik enyhébben, úgy a tettesek akadnak 
könnyebben részesekre. »A válasz lerontja az érvet — mondja 
Carrara — de mind az érv, mind a válasz hibás, mert mind-

blesser à la fois les principes de la justice et les régies de la prudence« 
(Principes Généraux I. kötet, 441. lap. — Ugyanez van a kamarai jelen
tésben is szó szerint — Législation Criminelle de la Belgique etc. Nypels. 
I. kötet 152. lap).
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kettő a hasznosság téves álláspontjára viszi azon kérdést, 
melyet az igazság elvei szerint kell eldönteni.« Valóban ily 
érvek éppen nem alkalmasak arra, hogy a büntethetőség mér
tékének elvi alapájul szolgáljanak. Azon okok nézetem szerint, 
a melyek Beccaria, Carmignani, Mittermayer álláspontjának 
igazolására felhozattak, inkább oly természetűek, a melyek a 
büntetési tétel korlátái között érvényesülhetnek. Azok nem 
általános természetűek. Kiben volt több irtózat, ki győzött le 
több akadályt, mert ez nemcsak physikai, de erkölcsi is lehet : 
azt nem lehet elvontan, csak in concreto megállapítani. Midőn 
Carmignani azt mondja, hogy a tettes »nagyobb merészséget 
és szemtelenebb romlottságot tanúsít, mint maga a felbujtó, 
a ki talán a szenvedély hatása alatt cselekszik« : valóban oly 
érvet hoz fel, mely nem általános természetű. Megfordítva is 
állhat a dolog : a nyomor, a kétségbeesés között lézengő család
apa, hogy éhező gyermekeinek betevő falat kenyérre pénzt
szerezzen.........azért, és csak azért fogadja el az elvetemedett
felbujtó gaz ajánlatát, ki nyerészkedési vágyból akart egy 
emberéletet kioltatni. Vájjon itt is szemtelenebb romlottságot 
tanúsít a tettes mint a felbujtó? Vagy ha a felbujtott kétszer 
háromszor visszalép tervétől, már a tett pillanatában hagyja 
el a színhelyet és a felbujtó újra rábeszéli, a jövő csábító képét 
tárja elé és a tettes ingadozva habozva ugyan, de végre mégis 
megteszi a végzetes lépést : ugyan itt is nagyobb merészséget és 
elszántságot tanusított-e a tettes mint a felbujtó? .De nem 
akarok több példát felhozni. Világos, hogy számos esetben a 
nyomort, a könnyelműséget, a szenvedélyt, a kétségbeesésig 
fölingerelt helyzetet zsákmányolja ki a felbujtó, hogy bűnös 
tervének foganatosítása czéljából emberére találjon. Nem 
indokolt tehát in thesi a felbujtónak enyhébb büntethetősége, 
mint a tettesnek.

Mittermayer pedig azt ajánlotta,hogy a tettes és felbujtó 
csak azon esetben büntettessenek egyenlően, ha a fölbujtónak 
volt egyedül érdeke a bűntettben és a tettes puszta eszközül 
használta, vagy a hol a fölbujtó tevékenysége és a mellékkö
rülmények olyanok, melyek a fölbujtó meggyökeresedett gonosz 
szándoka mellett tesznek bizonyságot, és végre a hol a fölhaj
tónál mindazon ismérvek fönforognak, melyek a tettes teljes 
büntethetőségét megállapítják.

Ezért azt ajánlja Mittermayer, hogy a törvényhozás ne 
általános elvben fejezze ki a fölbujtónak a tettessel egyenlő 
büntethetőségét, hanem a különös részben csak néhány bűn
tettnél ott, a hol az egyenlősítés igazolva van, határozza meg 
az egyenlő büntethetőséget.

Főérve Mittermayernek az, hogy az objectiv elvvel nincs
A bünkisérlet és a be végzett bűncselekmény. 3G
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kellő összhangban a fölbujtónak a tettessel való egyenlő bün
tethetősége. »Eine Gesetzgebung — mondja — die den Gehil
fen gelinder straft, als den Urheber, die die Strafe des Ver
suches darnach abstuft, je mehr das verübte Verbrechen den 
gesetzlichen Thatbestand enthält, welche nach der Zahl der 
Tage, die die Kur des Verwundeten dauert, die Strafe bemisst, 
handelt nicht consequent, wenn sie bei dem Urheber den blossen 
bösen Willen ohne die Verübung der Thath eben so straft, 
wie jemand wegen der verübten That selbst gestraft wird.«

Ámde mindez nem bizonyít semmit a fölbujtó csekélyebb 
büntethetősége m ellett1). Ez csak azt bizonyítja, hogy az ob- 
jectiv szempontot puszta következetességi tetszelgésből nem 
szabad azon túlzásig vinni, hogy esetleg még a fölbujtót is 
absolute enyhébb büntetés érje azon okból, mert pbysikai cse
lekményt ő maga nem követett el. Ott vau az ő pbysikai tette 
a tettes cselekményében. O adott annak igazi létet. Benne 
fogamzott meg a bűnös gondolat, ő ültette azt át más leikébe, 
ő érlelte itt tetté és így visszaszáll reá a tett egész súlyával.

Természetes, ha valaki az indeterminismus bölcsészeti 
álláspontjára helyezkedik, a ki tagadja, hogy szabad akaratú 
lényt más, elhatározásra bírhat : az akár a fölbujtót teljesen 
föl is mentheti minden büntetés alól. Azt biszszük azonban, 
hogy büntetőjogunk a philosophia ezen irányú betörésétől meg- 
kimélve marad.

A másik irány ismét az ellenkező túlzásba esik. E sze
rint a fölbujtó büntetendő súlyosabban, mint a tettes. E cso
portban oly nevekre hivatkozhatunk, mint Feuerbach, Hälsch- 
ner, Tittman, Salchow. Ezek — helyesen mondja Geyer, ki 
pedig maga is »Erörterungen etc.« czimű'művében ezen irány 
felé hajlott, de később az egyenlő bűntethetőségi elv buzgó 
hive lön — folyton azt hordozzák szemük előtt, hogy a felbujtó 
a tettes csábítója, hogy a fölbujtó önmagából meríti az elhatá
rozást, míg a felbujtottra más van hatással, és talán ez soha 
sem követte volna el a bűntettet, ha más föl nem hívja stb. 
Pedig a csábítás nem egyedüli alakja a fölbujtásnak. Közös 
tanácskozások folyhatnak és így érlelődik meg az elhatározás. 
Lehet, hogy azonnal kész a fölbujtott a tett elkövetésére stb.

Ezen felfogáson észrevehető a canon-jog befolyása, mely 
szerint a fölbujtó nemcsak magát, de még mást is bűnössé 
tett. Feuerbach egyébiránt az objectiv causalités elméletének

P Megjegyzem egyébiránt, hogy Mittermayer a N. Archiv VIII. 
kötetében megjelent értekezésében félig visszavonta véleményét. A Feuer
bach tankönyvében a 46. §-hoz irt jegyzetében így’ szól : »Ob immer der 
Anstifter gleich strafbar sei, als der Thäter ? dies ist in der Regel anzu- 
nehmen richtig, wie auch alle neuen Gesetzbücher aussprechen etc.«
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szoros következményéül tekinti ezen tanát. Első és főoka a 
tettnek a fölbujtó : következőleg ő sújtandó a legsúlyosabb 
büntetéssel.

Ezen fölfogás az osztrák törvényben is érvényesült (44. §. 
d. e. és 263. §. k.) Nálunk is számos követője van e tannak 1).

Részemről azon nézetben vagyok, bogy in tbesi semmi 
esetre sem lehet felállítani azon elvet, hogy a fölbujtó súlyo
sabban büntetendő, mint a tettes. A positiv jog akkor jár el 
helyesen, ha az egyenlő büntethetőség elvét mondja ki. A 
többi körülmények méltatása a bíró feladata.

A mi az újabb büntetőtörvényeket illeti, azok az ural
kodó elméletet érvényesítették. Az egyenlő büntethetőség elve 
érvényesült mindenütt.

1. A franczia code 59. és 60. §§-ai szerint, melyeket már 
többször idéztem, a fölbujtó épen úgy büntetendő mint a 
tettes.

2. A belga törvény 66. §-a szerint: »Serontpunis comme
auteurs d’un crime ou d’un délit : ........................... Ceux, qui
par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, 
machinations ou artifices coupables auront directement provo
qué à ce crime ou à ce délit« 2).

3. A luxemburgi törvény 66. §-a szó szerint úgy szól, 
mint a belga törvény.

4. A genfi törvény 43. §-a így szól: »Serontpunis comme
auteurs d’un crime ou d'un d é l i t ..................... 2. Ceux, qui
ont donné mandat pour le commettre. 3. Ceux, qui par dons, 
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir auront 
directement provoqué a ce crime ou à ce délit.«

5. A zürichi törvény 37. §-a így szól: »Wenn hinsicht
lich der Verübung einer strafbaren Handlung mehrere Perso
nen zusammengewirkt haben, so trifft die Urheber die volle 
Strafe des Verbrechens.«

9 Legközelebb a Mailáfch országbírón elkövetett gyilkosság alkal
mából különösen bangsúlyozta ezt a közvád.

2) A belga törvényjavaslat előadói jelentéséből idézem a követke
zőket : »Nous soutenons également que la iustice et l ’intérêt social s’op
posent à ce que le provocateur direct, l ’auteur moral, soit puni d’une peine 
moins forte que l’auteur par acte physique ; car si l ’un a exécuté le 
crime, l ’autre, sans y contribuer matériellement, en a cependant été la 
première cause, en donnant naissance à la résolution de l’exécuter. Sans 
les moyens de provocation qu’il a employés, le crime n’aurait point été 
commis, ou il ne l’aurait pas été de la même manière. Les exceptions à 
cette règle seront appréciées par les juges, auxquels appartient la déclara
tion des circonstances atténuantes.« (Nypels : Législation Criminelle De 
La Belgique T. kötet 152. lap.)

36*
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6. A német birodalmi büntetőtörvénykönyv 48. §-a kö
vetkezőleg rendelkezik :

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze 
festzusetzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu 
welcher er wissentlich angestiftet hat.

7. Az osztrák javaslat 53. §-a (a törvényt már idéztem)
következőleg szól : »Die Strafe des Anstifters (und des Gehil
fen) richtet sich nach jenem Gesetze, welches auf die Hand
lung Anwendung findet, au welcher sie wissentlich theilge- 
nommen haben.........

8. Az uj olasz javaslat 74. §-a a fölbujtót általában a 
tettessel egyenlően bünteti, de ha a tettes »per motivi propri« 
követi el a bűntettet: úgy a fölbujtó büntetése egy fokkal 
leszállítható: »1. §. I  complici iudicati nel numero 1. dellarti- 
colo 73.a) sono puniti con la pena stabilita per l’autore ; se 
questi ha commes so il reato anche per motivi propri, la pena 
dei complici puè essere diminuita di un grado« 1 2).

9. Az 1843-diki magyar büntetőtörvényjavaslat intézke
dései következőleg szólnak: 52. §. A ki mást az 51. §-ban 
körülirt módon valamely bűntettre felbujtott, mind azokra 
nézve, miket a tettes az ő felhajtása szerint elkövetett, úgy 
szintén azokra nézve is, mik ezen bűntettnek elkövetésére mint

1) »Sono complici del reato :
1. coloro clie per mezzo di mandato, di ricompense, di promesse, 

di minacce, di abuso di autorité o di potere, o di artifici colpevoli, lianno 
determinato altri a commetterlo.«

2) A törvényjavaslat hivatalos indokolása erre nézve így szól : 
»Pure avvi un caso in cui questa prima eccezione si limita, perché viene 
a mancare la ragione, d’ onde essa scaturisce.

Ed in vero, se accada, ehe l’esecutore abbia commesso il reato 
anche per motivi propri, vuol giustizia, ehe al complice si concéda una 
diminuzione di pena. Poichè non pub più dirsi allora ehe egli sia stato 
il primo ed unico motore del maleficio, quando nell’ animo di chi in- 
frange materialmente la legge coesisteva una causa a delinquere. Forse 
senza 1’impulso dei complice il reato non sarebbe stato commesso : forse 
questo impulso fu quello ehe rese ferma una volonté tuttora irresoluta ; 
ma certo è che quell’ impulso non fu la causa unica e prima dell’ azione 
delittuosa ; e ehe duo furono le forze le quali determinarono il colpevole 
a commetterla.

Inspirato da queste considerazioni, il Progetto aggiunge nel para- 
grafo 1. dell’ articolo 74, ehe se 1’autore ha commesso il reato anche per 
motivi propri, la pena dei complici pub essere diminuita di un grado. 
Questa diminuzione non è poi precettiva, ma facoltativa ; e cosi mentre 
al giudice vien fatta potestà di punire menő il complice, quando coi sia 
conforme a giustizia non gli è impedito di trattarlo con pari rigore dell’ 
esecutoi’e, quando cio sia consigliato dalle speziali circostanze e dalla 
perversité del colpevole.« (Progetto Del Codice Penale Del Regno I)’ Italia 
(Mancini) 201, 202. lapokon.)
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eszközök szükségesek voltak, vagy abból műlhatatlanúl követ
keztek. bűnszerzőnek tekintetik, s úgy büntettetik, mintha azo
kat maga követte volna el.

53. §. »Ha tehát a tettes a felhajtás következtében a bűn
tettet bevégezte, a felbujtó az elkövetett bűntettnek bevégzé
sére rendelt büntetésnek teljes mértékéig büntettethetik.«

10. A magyar büntetőtörvénykönyv 71. §-a velős rövid
séggel csak ennyit mond : »A tettesek és azok felbujtói az 
elkövetett bűntettre vagy vétségre határozott büntetéssel bün
tetendők.«

Mindenütt tehát a fölbujtó és tettes egyenlő büntethető
ségének elve érvényesült. Ez az egyedül helyes. Az, a ki a bűn
tett megteremtője, a ki mást tettessé tett, ép oly büntetést 
érdemel, mint az, a ki saját elhatározásából a tett elkövetésére 
vállalkozott. A fölbujtó büntethetősége a közös szándék által 
vont korlátokon belül a tettes kísérleti cselekményével veszi 
kezdetét és tetőpontját a bevégzéssel nyerix). De azért, mint 
azt más helyütt körülményesen kifejtettem, a fölbujtó büntet
hetősége nem függ attól, hogy a fölbujtott valóban meg is bün- 
tettessék. A viszonylagosan határozott büntetési tétel korlátái 
között a fölhajtót és tettest illető súlyosító és enyhítő körül-

’) John az »Entwurf mit Motiven zu einem St. G. B. für den 
Norddeutschen Bund« czimű müvében azon nézetének ad kifejezést, 
hogy a felbujtót épen úgy kell büntetni, mintha a felbujtása következ
tében elkövetett bűntettet maga hajtotta volna végre. (»Man soll sich 
vorstellen, der Anstifter hätte das vom Thäter wirklich begangene Ver
brechen selbst begangen, aber ohne die thäterische Ausführungsart ; die 
aus dieser sich ergebenden Strafzumessungsgründe sollen nämlich unbe
rücksichtigt bleiben.«) — Mot. 246. lap.

John ezen véleményére Schütze a következő igen hetyes megjegy
zéseket teszi : »Also der Anstifter hat das vorliegende Delict nicht be
irangen, allein man soll sich vorstellen, er hätte eben dieses thäterische 
Verbrechen verübt, indess ohne die Ausführungsart des Thäters ; folglich 
ohne irgend welche Ausführungsart. Freilich, nicht das abstracte begriff
liche Verbrechen, sondern das in concreto nicht von ihm, vielmehr vom 
Thäter begangene soll den Anhalt bieten ; dieses aber abgesehen von 
der concreten Begehungsweise. Gesetzt einmal — solche Gedankenopera
tion — wir wollen es bereitwillig so nennen und nicht : Fiction — gesetzt 
si wäre praktisch möglich, ausführbar, dann wäre sie jedenfalls unstatt
haft, denn : 1. der Begriff des Anstifters ergibt ohne Weiteres, dass der
selbe das vorliegende Verbrechen weder begangen hat, noch begehen
w ollte......... 2. John straft den Anstifter für das, was er nicht begangen
hat und nicht begehen wollte, was überall gar nicht geschehen i s t ..........
3. Das concrete thäterische Verbrechen ist es, und zwar mit der vom 
Anstifter beabsichtigten Ausführungsart, welche der Thäter sich ange
eignet und in Vollzug gesetzt h a t .......... dieses thäterische Verbrechen
ist es, an welchem der Anstifter lediglich schuldhaft betheiligt genannt 
werden muss, aber als Nichtthäter stb. stb. (Nothwendige Theilnahme 
407, 408. lapokon.)
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ményeket mindig kellő figyelembe veheti a biró. A büntethető
ség elvi egyenlősége nem jelenti semmi esetre sem a büntet
hetőség feltétlen egyenlőségét in concreto. Ezt nem értette így 
soha senki és nem is fogja érteni. A hol azonban a büntetési 
tétel halál vagy életfogytig tartó fegyház. tehát olyan büntetés, 
a mi nem minimum és maximum korlátái között mozog : ott 
csak a rendkívüli enyhítő körülmények azok, melyek in con
creto a büntetés egyenlőtlenségét eredményezhetik. De ez nem 
annyira az egyenlő büntethetőség szabályának erejét gyöngíti, 
mint inkább az említett büntetési nemek oszthatatlanságának 
árnyoldalaira mutat.

Tj) A  segéd büntethetősége.

A büntetőjogtudomány haladásának egyik legszebb vív
mánya azon elv érvényesülése, hogy a részesek azon arányban 
büntettessenek, a melyben a bűntett létrehozásához akár ér
telmi, akár physikai közreműködésükkel hozzájárulnak. A tár
sulás, mely közös czélért alakul, és munkál, a közös akarattal 
elért eredményt magáénak ismeri. De a tagok elismerik azok 
érdemeit, a kik az első sorokban küzdöttek, kik megfeszített 
tevékenységgel harczoltak. Készséggel engedik át a közmunká
sok a dicsőség osztályrészét a felelősség terhével együtt a veze
tőknek. a főszemélyeknek.........

A gonosztevők világának eszméi is csak ilyenek. I t t  is 
elismerik maguk a gonosztevők társukban az erély nagyobb 
fokát, elismerik, kié a gonosz tett főérdeme, kik állanak az 
első sorban, kik érdemelnek többet a bűntett által szerzett 
előnyökből és kik azok, kik csak másodrendű tevékenységet 
fejtettek ki a »gonosz ügy« érdekében. A gonosztevő világ 
lélektana nem utolsó tényező a büntetőjogász kezében. Ok 
magok nem parificalják magokat. Midőn a zsákmányon osztoz
nak : előáll a kérdés : ki mit tett, ki tett többet, és úgy osztják 
ki a prédát.

A büntetőjogász pedig, a ki elméletek hosszú sorozatán 
keresztül fejlesztette tudományát, philosophait és búvárkodott, 
hosszú időn keresztül hirdette : »valamennyi egyenlő ; nincs 
azok között különbség, kik együtt követnek el büntetendő cse
lekményt.« Évszázadokon keresztül hittek e tannak. Lerakták 
számára a complott-banda-bűntársaság alapját, és azt hitték, 
Kóma és Görögország tekintélyére hamisan hivatkozva, az ezen 
alapokra épített kártyaházat megvédik az idők fejlődésének 
vihara elől. Hitökben sokáig nem csalatkoztak. Hisz Franczia- 
ország, Poroszország, Ausztria még e században is a parificatió 
rendszerét iktatták törvénykönyveikbe. De most már elbukott-
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nak tekinthető e rendszer örökre. Francziaország — nem helye
selhető utón ugyan — de 1832-ben a »circonstances atténuan
tes« segélyével bebizonyította, miként vélekedik a code alap- 
rendszeréről. Poroszországban a német birodalmi büntetőtör
vénykönyv bir ma érvénynyel, mely az egyenlőtlen büntetési 
rendszert tette magáévá. Ausztriában csak rövid idő kérdése, 
hogy a Glaser által szerkesztett javaslat törvényerőre emelkedése 
elfeledtesse velünk az osztrák »bűntársaság« szörnyszülöttét.

A tudományban újabban, kivéve Voisint a francziáknál, 
Sakiracht, Stübelt, Dolmant a németeknél, kik közül is a két 
utóbbi inkább a szövetségelmélet befolyása alatt csak hajlan
dóságot mutat a parificatió iránya iránt, tudtommal senki se 
találkozott, ki a parificatió rendszerének védelmére kelne. A 
tudományban ma mint általános elv el van ismerve azon tétel, 
hogy a segély enyhébben büntetendő, mint a tettes és felbujtó. 
Ebben találkozik az objectivismus a subjectivismussal. Nagyon 
természetes, mert amaz alárendeltebb tevékenységnek tekinti 
általában a segélyt, mint a fölbujtást vagy tettességet, emez 
pedig az érdek szempontja szerint a segédet csak más érdeké
ben működő részesnek tartván, az enyhébb büntethetőséget 
a szándék-mozzanat csekélyebb foka miatt igazoltnak tekinti. 
Csak hogy ismét nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy 
egészen másnemű jellegű tevékenység képez segélyt az egyik, 
és másnemű a másik elmélet szerint. Midőn tehát a sub
jecti v elmélet köréből hangzik fel : »a segéd enyhébben bünte
tendő mint a tettes és fölbujtó«, úgy ezen elmélet nem azon 
tevékenységet bünteti mindig enyhébben, a melyet az objectiv 
elmélet akar az említett általános kijelentéssel enyhébben bün
tetni. Ez a két irány elvi különbségének természetes következ
ménye. Abban azonban megegyeznek, hogy a saját elméletük 
értelmében construalt fogalmak szerint a segély általában min
dig enyhébben büntetendő . mint a fölbujtó és tettes. Minő 
különbség van a fősegély fogalmára nézve, azt bővebben fejtet
tem ki azon szakaszban, mely a segély fajairól szól. Kifejtettem, 
hogy elméletileg nagyon nehéz oly fogalmat alkotni, mely biz
tosan volna képes meghatározni a lényeges segély fogalmát. Sőt a 
fogalom lényegére nézve akármilyen nélkülözhetlen legyen is a 
lényeges segély, nem változtat ezen tulajdonság semmit. S a  leg
helytelenebb a tettesség fogalmi körébe vonni oly cselekményt, 
melyet a fogalmak természetes állása szerint túlságos fictio 
nélkül tettesnek, társtettesnek tekinteni nem lehet. Kifejtettem 
azonban azt is, hogy azon irányt, mely a társtettesség és egy
szerű segély között egy harmadik Jogalom megállapítására 
törekszik, jogosultnak ismerem el. Épen ha a fogalmakat az 
objectiv elmélet szerint osztályozzuk és az elkövetési cselekedet
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fogalmi körébe nem illő physikai közreműködést társtettesség
nek minősítenünk nem szabad : akkor nehogy elmosódó subti- 
litások képezzék gyakran a büntethetőség merev általános 
szabályát, szükségesnek mutatkozik oly módról gondoskodni, 
mely a jogérzet és társadalmi védelem ezen irányú követelmé
nyeit kielégíti. Ezért becsülöm többre Carrara »correus«-át, 
kit a társtettessel egyenlően lehet büntetni ; mint azon merev 
elméleti következetességet, mely további osztályozást nem tűr, 
hanem puszta elméleti következetességből minden áron reá 
akarja a jogérzetre octroyalni azon elvet, hogy azon physikai 
közreműködés, mely a bűntett physikai tényálladékának leg
alább egy töredékét nem hordja magán, soha sem érdemli meg 
a tettes teljes büntetését. Nem győzöm e tekintetben eléggé 
ügyelemre méltónak jelezni a tettességet legtisztább objectiv 
alapon meghatározó Mancini-féle olasz javaslatot, mely szintén 
nem zárja el az utat a biró elől. hogy bizonyos föltételek mel
lett a tettesre törvényileg szabott teljes büntetésig emelked- 
liessék akkor is, ha az a közreműködés nem is képezi a physikai 
tényálladék egyik ismérvének megvalósítását. — Tudom, hogy 
elméleti szempontból mekkora vitát lehet az általam hirdetett 
tan ellen zúdítani. Különösen a néhány német tanszéken hir
detett doctrinar elveket forgalomba lehet az ellen hozni. A kö
vetkezetlenség vádját is lehet emelni. Mala üde akár a pariü- 
catió kisértetének felélesztését is fejemre lehet zúdítani. 
Ellenem fogják vetni, hogy az objectiv causalitás 1) törvényeit *)

*) Ezen igénytelen tanulmány keretét messze túlhaladná, ha e 
század egyik sokat vitatott philosophiai és természettudományi elemekkel 
saturait szövevényes kérdését a causalitas tanát egész terjedelmében föl- 
ölelném. A természettudomány és bölcsészet kölcsönözték a jognak e 
fogalmat. Stuart Millnek a deductiv és inductiv logikáról irt nagy műve 
(I. rész 5-dik fejezet, 6-dik fejezet) Schoppenhauer, Sigwart és Herbart 
bölcsészeti munkái képezik majd minden büntetőjogász ezen irányú 
vizsgálódásának alapját. Stübel, Krug, Luden, Pernice művei kiterjesz
kedtek a causalitas problémájára. Beható tanulmányt irt Bar (Die Lehre 
vom Causalzusammenhange im Rechte besonders im Strafrechte). Buvi 

Eber Causalität und deren Verantwortung« czimű műve, mely annyi 
bírálat tárgyává tétetett, mindeneseti-e nagy irodalmi jelentőségre emel
kedett. Érdekes fejtegetéseket találunk (feyernek a Goltdammer Archiv. 
XIII. kötetében (1865) közzétett tanulmányában (»Zur Lehre vom dolus 
generalis und vom Causalzusammenhang), ki Hälschner (Das gemeine 
deutsche Strafrecht (1881) 104. §., Liszt (Lehrbuch des deutschen Straf
rechts) és Glaserrel (Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht), 
együtt azon elméletet fejtegetik, hogy minden eredmény föltétele annak 
oka is. Janka (Das österreichische Strafrecht (1884) 39. §., Berger (a Grün
hut folyóiratában IX. kötet 735. 736. lapok), Hertz (»Das Unrecht und 
die allgemeinen Lehren des Strafrechts«) szintén ezen iskolához tartoz
nak. Maga Buri több helyütt úgy njúlatkozik, hogy elméletét a Köstlin, 
Berner és Hälschner által tanított azon tételből származtatja, mely
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nem értettem át. Mindazon érveket, melyek a szükséges és nem 
szükséges segély régi osztályozása ellen íróról íróra szálltak, 
újra csatarendbe lehet állítani. A »Feuerbark« fősegélye ellen 
folytatott vita anyagát föl lehet tárni. Mindezt tudom. Bár

szerint minden erő, a melyekből a bűnös eredmény keletkezik, az ered
ményre nézve egyenlően lényeges és egyetlen erő sem mellőzhető a 
nélkül, hogy az eredmény concret léte kérdésessé ne váljon. »Hieraus 
glaubte ich — mondja — (Gerichtssaal XXIX. kötet »Zur Causalitäts- 
l'rage« 269. lap) als Consequenz ableiten zu dürfen, dass jede Mitwirksam
keit den ganzen Erfol»- verursacht.« Buri a bűnösséget azon határig 
vezeti vissza, a meddig az okozatosság terjed. Az említetteken kivűl 
számos értekezésben védi álláspontját. A Gerichtssaal XXXII. kötetében 

Verursachung und unterlassene Verhinderung« (93. lap) »Versuch und 
Causalität« (372. lap) czim alatt irt. Magára a részességre vonatkozólag 
a »Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft« czimű folyó
iratban »Über Causalität und Tlieilnahme« czimű értekezése jelent meg. 
Meyer tankönyvének általános részéről a Gerichtssaal XXVIII. kötetében 
irt bírálata szintén e kérdésre kiterjed. Bar szerint pedig az okozatosság 
csak addig terjed, a meddig a bűnösség, mert valamely bűnös eredmény
nek okát akkor képezi az emberi tevékenység, lia ez az élet szabályait 
megsértő módon a különben rendszerint lefolyó okozatosság útjába vág 
és ennek következtében az okozatossági folyamatot megváltoztatja. Az 
élet szabálya azonban a törvény. Szabályellenesen cselekedni ennélfogva 
annyit jelent mint törvényellenesen cselekedni. És mivel törvény ellen 
vagy dolo vagy culpa lehet véteni, ennélfogva csak a szándékos vagy 
gondatlan cselekvő lehet valaminek oka ; a szándék ugyanis közvetlen, a 
gondatlanság pedig közvetett okozatosság. Bar elmélete éles bírálat 
tárgyává tétetett. Binding a »Normen« czimű éles elméjű művében, 
Ortmann a »Zur Lehre vom Causalzusammenhang« czimű értekezésében 
(Goltdammer Archiv XXIV. kötet (1876), Lammasch a Grünhut folyó
iratának IX. kötetében (Handlung uird Erfolg), Liszt (Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts 1884. második kiadás 30. §. 6. sz.), Wächter (Vor
lesungen über deutsches Strafrecht 1881. 78. §.), Hälschner (Gemeines 
Deutsches Strafrecht I. (1881.) erős kritika tárgyává tették Bar elméletét. 
Szemére lobbantották, hogy az élet szabályát a törvényszerűséggel azo
nosítja. Pedig a statistica és sociologie tanítják — úgymond Lammasch 
— hogy a bűntettek bizonyos száma az élet közönséges folyamatához 
tartozik. Binding, Buri, Hertz azon megjegyzéssel akarták tanát ad absur
dum vinni, hogy Bar elmélete szerint törvényszerű jelenségek sohasem 
volnának okozhatok, hanem csak jogellenességek. Bar elmélete mind
inkább háttérbe szorul. A causalitas és a bűnösségi kérdés összezavarása 
nem is veze?ett a kellő eredményre. Különösen messze elesünk a problema 
megoldásától, ha a philosophia okozatosságát akarjuk teljesen érvénye
síteni. Minden előzmény összessége képezi valamely eredmény okát. Ez a 
philosophia! okfogalom. Ezen okozatossági fogalom azonban teljesen 
használhatatlan a büntetőjogban és az életben. A világ kezdetéig, sőt a 
végtelenség fogalmáig vezet a bölcsészeti okozatosság fogalma. Az 
egyedül kézzelfogható, a mit — mondja a tudós rostocki tanár : Birk- 
meyer, kinek értekezése e mű sajtó alá rendezésekor jelent meg a 
Gerichtssal XXXVII. kötetében (257-—357. lapok) — a bölcsészeti 
okfogalom a büntetőjognak nyújt, azon tételbe vonható össze, hogy azt 
valamely bűnös eredményért semmi esetre sem lehet büntetőjogi felelős
ségre vonni, a ki legalább annak egy föltételét nem teljesítette. Igen 
természetes, hogy a büntetőjog nem elégedhetik meg a bölcsészeti oko-
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mindezekkel nem egy és ugyanaz, a minek igénytelen tanul
mányom során kifejezést adtam, de azért nincs kizárva, hogy 
az említett érveléssel találkozni fogok. Mindez azonban nem 
rettent engem vissza elfoglalt álláspontomtól. Ha majd bebi
zonyítják, bogy a társtettesség objectiv fogalma föltétien és 
kizárólagos mértéke a büntethetőségnek is, ha bebizonyítják, 
hogy az elkövetési cselekedet körén innen az élet ezernyi vál
tozatai között nincs, nem lehet oly pbysikai közreműködés, 
mely ok-batályosságánál fogva a tettesre törvényileg szabott 
teljes büntetést megérdemli ; ha bebizonyítják, hogy azon jog
érzet hamis, mely ma — nem is szólva Francziaországról és 
Ausztriáról — Amerikában, Angliában, Belgiumban, Olasz
országban, Németországban a törvényekben és birói gyakor
latban nyilvánulva, megengedi, hogy az objectiv elmélet társ- 
tettesi fogalmának meg nem felelő pbysikai közreműködést is 
lehessen bizonyos föltételek mellett a tettesre törvényileg sza
bott teljes büntetéssel sújtani ; ha bebizonyítják, hogy a hazai 
judicatura előtt még csak a kétely .árnya sem lebeg arra nézve ; 
helyes-e a pbysikai közreműködés büntethetőségének mértékét 
kizárólag a tényálladék pbysikai ismérvének megvalósítására 
alapítani, és hogy a gyilkosságot bevégző tettekben támogató

zatosság fogalmával. Oly okfogalom után kell törekednünk, mely a bűnös 
eredmény okát beszámítható emberi tevékenységre vezeti vissza. Az egész 
tan súlypontját a büntetőjog szempontjából az képezi, hogy az eredmény- 
egyes előzményei, föltételei közül mi tekintessék büntetőjogi értelemben 
oknak ? Sem azon elmélet, mely szerint okul az eredmény azon föltétele 
tekintendő, mely az eredményt szükségképen előidézi (ezen elmélet már e 
század elején Stübel sikeres támadása következtében dűlt meg), sem azon 
elmélet, mely szerint okot képez minden együttműködés, mely valamely 
eredményt előidézett, tehát minden föltétel kielégítőnek nem tekinthető. 
Az első nem lehet kielégítő, hisz szükségszerüleg csak is valamennyi föl
tétel egyűitt idézi elő az eredményt. De nem lehet kielégítő a második 
elmélet sem. E szerint minden föltétel egymttal ok. Ez éppen úgy a 
végtelenig vezet, mint a philosophiai okfogalom. A föltételekből kell 
minden esetre kiindulnunk és kétségkívül a föltételek között mindig van 
olyan, mely hatályosabb a többinél, és itt van a büntetőjogi ok-fogalom 
csirája. Nem lehet azt tagadni, hogy minden föltétel befolyással bir az 
eredményre, de okul büntetőjogilag a leghatályosabb tekintendő. Nem 
lehet azt tagadni, hogy ily döntő föltételek, melyek a büntetőjogi okfoga
lom jelentőségére emelkednek, léteznek. Azt azonban absolut biztossággal 
igen nehéz meghatározni, hogy- a föltételek minő mérvben folytak be az 
eredményre, ezért szükséges, hogy valamely- concret cselekményénél az 
ok-minőség megállapításában a biró szabad mérlegelése döntsön. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy7 a büntetőjogi okozatosság tana nélkü
lözzön minden általános elvet. Ellenkezőleg az említett okfogalommal 
irányt szab a gyakorlatnak. Már most az akarat vagy a tényleges hatá
lyosság mérvének különbözősége nyujtsa-e azon mértéket, melylyel a 
föltételek súlyát mérjük és az okot mintegy kiválaszszuk, vezet el bennün
ket a subjectiv és objectiv causalitáshoz, melynek elveit tekintettel a 
részességre már többször előadtam.
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segély és a gyilkosság egy ismérvének megvalósítása között oly 
nagy különbség van, a minő különbséget jelent a 15 évi fegy- 
báz- és a halál-büntetés : akkor térjenek suverän nyugalommal 
napirendre Haus, Glaser, Carrara, Rossi. Chauveau, Hélie 
nagy szellemi hagyományai fölött, de a meddig ezt bebizonyí
tani nem képesek : addig a puszta elméleti következetesség 
magaslatáról nincs joguk kicsinyelni azon legislativ-iránvt, 
mely az igazságos büntethetőség czéljainak szolgálatában oly 
rendszer után törekszik, mely az igazán másodrendű részes 
tevékenységet kivánja csak másodrendű büntetéssel sújtani, és 
nem akarja kitenni a judicaturát azon gyakran tapasztalható 
kényszerhelyzetnek, hogy inkább tettesnek minősíti a fogalmi
lag tettességet nem képező cselekményt is, mintsem elnémítsa 
azon belső meggyőződésének sugallatát, hogy a bűnös cselek
mény méltán sújtható a tettesre szabott teljes büntetéssel.

Ezen kivétel éppen nem ingatja meg a segély enyhébb 
büntethetőségének ma már szilárdan álló elvét. Inkább a sza
bály erősítésére szolgál. Azok, kik az érintett kivételes intéz
kedés jogosultságát vitatják, első sorban r állanak a segély 
enyhébb büntethetőségének védői között. És ez természetes. 
Hisz ők csak a fogalmi categoriák merevségét akarják kiegyen
líteni a büntethetőség követelményeivel, csak az elmosódó sub- 
tilitások határán támasztják az egyenlő büntethetőség igényét, 
de a fogalmak nagy elválasztó vonalának épségben tartása 
fölött gonddal “örködnek. Senki se teheti azon szemrehányást 
p. Carrarának vagy Hausnak. hogy a segély enyhébb büntet
hetőségének elvét nem igazán szolgálja azért, mert az előbbi 
a »cormis«-t a tettessel (társtettessel) egyenlően büntethetőnek 
tartja, az utóbbi pedig a legbuzgóbb híve a belga büntetőtör
vény »fősegéd« fogalmának. Mindkettő hatalmasabb csapást 
mért a parificatió rendszerére mint azok, a kik az ellenkező 
túlzásba esve éppen azon ügynek tettek szolgálatot, melynek 
ártani akartak.

A segély általános enyhébb büntethetőségének elve, mint 
említettem, ma már elméletben és törvényhozásban egyaránt 
elismerésre talált. A büntetési rendszerre nézve általánosan 
elfogadott elv az, hogy a bűnsegéd a tettesre szabott bünte
tésnek csak egy részével sujtassék. Mint másodrendű részesség, 
mint accessorium a tettes büntetésének bizonyos hányadával 
büntetendő. Ámde melyek azon elvek, melyek szerint a büntetés 
helyesen megállapítható ? Többen a skalarendszert tartják a 
helyes megoldásnak. Maximumot és minimumot állapítanak 
meg a segéd büntetésére nézve is. Vagy 2/3 vagy 3/4 része a 
tettesre szabott büntetésnek képezi szerintük a büntethetőség
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maximumát és 1 4 rész a minimumot. Mi részünkről ezen quoti - 
tások megállapítását helyesnek nem tarthatjuk. Sem a mini
mum tekintetében nem szabad korlátokat felállítani, mert a 
segély oly alárendelt természetű lehet, hogy a tettesre szabott 
büntetés 1/4-ed része is túlságos szigorú volna, de részemről épp 
oly elhibázottnak találom a maximumnak hányad alakjában 
való meghatározását, mert a segély oly súlyosító körülmények 
között követhető el, hogy az méltán magasabb büntetéssel 
sújtható, mint a tettesre szabott büntetés 3 4 része.

A leghelyesebb rendszer az. a mely általában a segély 
büntetésére nézve minimumot nem állapít meg, a maximum 
tekintetében pedig negativ irányban nyilatkozik, a mennyiben 
nem mond egyebet, mint azt, hogy a segély a tettesre szabott 
büntetésnél enyhébben büntetendő. Ha valahol jogosult az 
»arbitrium indicis«, úgy bizonyára a kisérlet és a segély terü
letén az. Mindkettő oly különböző fokán állhat a büntethető
ségnek : hogy vagy túlságos szigor vagy túlságos enyheség 
veszélye nélkül a maximum és minimum korlátái közé a bírót 
szorítani nem lehet. Az újabb büntetőtörvények, minő a német 
birodalmi büntetőtörvény s a mi törvényünk, nem is követték 
a belga vagy olasz skalarendszert, melynek hátrányai szem
betűnők.

De tekintsük a törvényhozásokat közelebbről.
1. Fraucziaországban mint láttuk a parificatió rendszerét 

fejezik ki a code 59’—62. §§-ai. melyeket már többször idéztem, 
ámbár mint föntebb kimutattam az általános rész szigorát 
nagyban enyhítették a törvény különös részében megállapított 
kivételek. Az 1832-diki törvény az enyhítő körülmények rend
szerével segített a tulszigoron. Csak hogy ez a leghelytelenebb 
mód. a mivel a bajon segíteni lehetett. Az enyhítő körülmények 
rendkívüli és nem rendes viszonyokra illenek. A bíróság arra 
van kényszerítve, hogy a segélynél rendszerint használja a 
»circonstances atténuantes« kedvezményét, és ott is enyhítő 
körülményeket fogadjon el, a hol olyanokról tárgyilagosan szó 
sem lehet. De hogy a büntetés tulszigora alól meneküljön a 
vádlott, az esküdtek a bűnsegédekre a »circonstances atténu
antes« kedvezményét rendszerint alkalmazzák.

2. Az osztrák büntetőtörvénykönyv (5. 239. §§.) vala
mennyi bíintárst és részest egyenlő büntethetőségi vonalba 
állítja a tettessel, de a segély mint enyhítő körülményt kívánja 
tekintetbe vétetni (44. §. <■) 263. k) pontok.)

Egyébiránt a különös részben több bűntettnél a segély 
enyhébb büntethetőségét mondja ki.

Ugyanezen rendszert követte a Theresiana, (III. 6. 8.
11. §§.) a József-féle büntetőtörvény (7. §.).
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A részesség rendszerére nézve az 1852-diki és 1803-diki 
osztrák büntetőtörvény között semmi különbség.

3. A belga büntetőtörvény, mely a fősegélyt, valamint a 
bűntett, elkövetésénél való közvetlen közreműködést bűnszer
zőségnek tekinti »(Nous sommes d'accord — mondja a kamarai 
bizottsági jelentés — avec le code français sur ce point, que 
tous ceux qui ont exécuté le crime, qui ont coopéré à son 
exécution par un fait immédiat et direct, qui ont prêté pour 
son exécution une aide telle, que sans leur secours le crime 
n’aurait pas été commis, en un mot, tous ceux, que nous appe
lons auteurs physiques, méritent d'être punis de la même 
peine« Nypels: Législation etc. I. kötet 152. lap) a segédek 
büntethetőségére nézve 69. §-ában következőleg intézkedik: 
»Les complices d’un crime seront punis de la peine immédia
tement inférieure à celle, qu‘ ils encourraient s’ils étaient 
auteurs de ce crime, conformément aux art. 80. és 81 .x) du 
présent Code.

La peine prononcée contre les complices d’un délit 
n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée 
s’ ils étaient auteurs de ce délit.«

A belga büntetőtörvény a bűntett részeseire nézve az 
enyhítő körülmények által indokolt büntetési rendszert alkal
mazza, a vétségek részeseire nézve pedig kimondja, hogy a 
büntetés a tettesre szabott büntetés két harmadánál fölebi) 
nem mehet.

4. Németországban a franczia code-ot több országban 
utánozták. Poroszországban nagy befolyása volt a franczia

]) 80. § : La peine de mort sera remplacée par les travaux forcés 
à perpétuité ou les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

La peine des travaux forcés à pei’pétuité, par les travaux forcés 
de quinze ans à vingt ans, ou de dix ans à quinze ans.

La peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans par les 
travaux forcés de dix ans à quinze ans ou la reclusion.

La peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans par la réclu
sion ou même par un emprisonnement qui ne sera pas au dessous de 
trois ans.

La peine de la reclusion, par un emprisonnement de trois mois 
au moins.

81. §. La peine de la détention perpétuelle sera remplacée par la 
détention extraordinaire ou par la détention de dix ans à quinze ans.

La peine de la détention extraordinaire par la détention de dix 
ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans, par la détention 
de cinq ans à dix ans, ou par un emprisonnement qui ne sera pas au 
dessous de deux ans.

La détention de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement qui 
ne sera pas au dessous de deux mois.«-
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pai’ificaló rendszernek. A porosz büntetőtörvénykönyv 35. §-a 
minden részesre a tettesre szabott büntetést rendeli alkalmazni.

De azután így folytatja : »Wird festgestellt, dass im Falle 
des §. 24. Xo. 2. (itt azon részességről van szó, mely segélyt 
képez) die Tkeilnakme eine nicht wesentliche war, so sind 
nachstehende Bestimmungen massgebend :

1. Statt der Todesstrafe oder ausschliesslich lebens
länglichen Zuchthausstrafe trifft zeitige Zuchthausstrafe von 
mindestens sechs Jahren und Stellung unter Policeiauf- 
sicht ein.

2. In allen übrigen Fällen kann die Strafe bis auf die 
Hälfte des niedrigsten Masses der auf das Verbrechen oder 
Vergehen angedrohten Freiheitsstrafe und Geldstrafe ermäs- 
sigt werden etc.

Az 1859-diki május 30-diki törvény a büntetés enyhí
tését a nem lényeges segélyre nézve általában elrendelte.

A német particularis törvények legnagyobb részén a fran- 
czia törvénynek befolyása különböző mérvben ugyan, de észre
vehető.

Az 1849-diki würtembergi büntetőtörvény 13. §-án. a 
bajor törvény 55. §-án, a lübecki törvény 33. §-án észreve
hető a franczia befolyás, de a tulszigoron segítve vau az által, 
hogy mindezen törvények a segélyt mint enyhítő körülményt 
tekintik.

A másik rész a szövetségelmélet elveinek befolyása alatt 
állott. Akár a thüringiai (31. 35. §§.), akár az altenburgi (33. 
37. §§.), vagy a braunschweigi (42—46. §§.), büntetőtörvényeket 
tekintsük : mindenütt ott találjuk a szövetségelmélet tanainak 
érvényesülését. Úgy hogy tulajdonképen az enyhébben bünte
tendő segély alatt csak azon közreműködést lehet érteni, mely 
előleges megbeszélés nélkül nyujtatott és pedig az elkövetés 
előtt, mert az elkövetés alatt kifejtett közreműködés már a 
»Miturheberschaft« fogalma alá vonatott.

A badeni (134— 136. §§.), hesseni (73. 83. 84. §§.), ham
burgi (44. 45. §§.) büntetőtörvények általában helyesen külön
böztetik meg a »bűnszerzőséget« (Urheberschaft) a segélytől, 
és enyhébben rendelik büntetni a segédet, de a szövetség még 
mindig külön tekintet alá jött és igen szigorú büntetéssel 
sujtatott. A szász büntetőtörvénykönyv (53—55), mely mint 
már többször érintettem, a subjectiv elmélet alapján áll, szin
tén enyhébben rendeli büntetni a segédet, csakhogy éppen úgy, 
mint a badeni, hesseni. stb. büntetőtörvények a szövetségeseket 
oly szigorúan bünteti, hogy a puszta jelenlét is »bűnszerzősé
get« képez.
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Daczára, hogy az elkövetésnél együtt közreműködők 
hűnszerzőknek tekintettek ; továbbá, bogy a szövetség oly tág 
teret adott a bűnszerzőség fogalmának : a würtembergi és hes- 
seni büntetőtörvények még külön megkülönböztették a főse
gédet és ezt szintén a tettessel egyenlő büntethetőség alá 
helyezték.

Ily törvényhozási kép előzte meg a német birodalmi 
büntetőtörvénykönyvnek 49. §-át, mely így szól : Die Strafe 
des Glebülfen ist nach demjenigen Gesetze festznsetzen, wel
ches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er 
wissentlich Hüfle geleistet hat, jedoch nach den über die 
Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätzen zu ermäs- 
sigen.« *)

A segélyt a kísérlettel egyenlő tekintet alá vonni igen 
helyes felfogás. A kisérletet elkövető nem végzi be a bűntettet, 
valamint a segéd is csak közreműködik a bevégzésre, de maga 
azt nem hajtja végre, nem teszi teljessé. »Versuch und Bei- 
hülfe — mondja találóan Geyer — kann man also »unvoll
kommene Verbrechensformen» nennen.

5. A zürichi büntető törvénykönyv 39. §-a következőleg 
rendelkezik: »Die Theilnehmer, welche durch Bath oder That 
die Verübung des Verbrechens wissentlich erleichterten oder 
beförderten, oder eine nach der That zu leistende Hülfe oder 
Unterstützung vorher zusagten (Gehülfen). werden nach dem 
Masse, in welchem sie zur Vollbringung des Verbrechens beige
tragen haben, mit Strafe belegt (37. §.), bei deren Ausmes
sung der Bichter unter das Minimum der für den Thäter 
festgesetzten Strafe hinabgehen, sowie auch eine mildere Straf- 
art wählen kann.«

A zürichi törvény szerint tehát a segédekre a tettes teljes 
büntetésének alkalmazása sincs kizárva, de egyúttal a legkisebb 
minimumig szálhat a biró. Valóban az arbitriumra van tisztán 
bízva a zürichi törvény szerint a részesség büntethetősége.

9 A kísérlet büntetésére nézve a német birodalmi büntetőtörvény 
következőleg intézkedik : 44. § : Das versuchte Verbrechen oder Vergehen 
ist milder zu bestrafen, als das vollendete.

Ist das vollendete Verbrechen mit dem Tode oder mit lebensläng
lichem Zuchthaus bedroht, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter drei 
Jahren ein, neben welcher auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt 
werden kann.

Ist das vollendete Verbrechen mit lebenslänglischer Festungshaft 
bedroht, so tritt Festungshaft nicht unter drei Jahren ein.

In den übrigen Fällen kann die Strafe bis auf ein Viertheil des 
Mindestbetrages der auf das vollendete Verbrechen oder Vergehen ange
drohten Freiheits- und Geldstrafe ermässigt werden. Ist hiernach Zucht
hausstrafe unter Einem Jahre verwirkt, so ist dieselbe nach Massgabe 
des §.21. in Gefängniss zu verwandeln.«
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. 6 . A genfi törvény, mely az elkövetésnél való közvetlen 
közreműködést a tettesség fogalmi körébe vonja, a »complices« 
büntetéséről a 44-dik §-ban következőleg szól : »Les complices 
d’un crime, d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit 
sont punis de la manière suivante :

1. Si la peine portée contre l’auteur principal est la 
reclusion à perpétuité, le complice est puni de la réclusion de 
dix ans à vingt ans.

2. Si la peine est divisible, le complice est puni du quart 
au moins et des trois quarts au plus, de la même peine.«

A genfi törvény tehát szintén a skála-rendszert követi, 
melyet mi a segély legkülönbözőbb fokú bűnösségével össze
egyeztetni nem tudtunk. A tettesre szabott büntetés egy negyed 
része majd tulszigoru és a három negyed rész büntetés majd 
tulenyhe.

7. A németalföldi büntetőtörvény 49. §-a szerint a »bűn
tettre rendelt főbüntetés legmagasabb tétele a részesek bünte
tésénél egy harmad részszel kevesbíttetik. Az életfogytig tartó 
fegyházbüntetéssel sújtott bűntettnél legfölebb 15 évig terjed
het a büntetés« stb.

I tt  a büntetés maximuma van csak meghatározva. De 
sokkal helyesebb, mely a maximumot azon általános negativ 
tartalmú szabályba foglalja, hogy a bűnsegéd enyhébben bün
tetendő, mint a tettes.

8. Olaszország törvénykönyveiről már többször megem
lékeztem és említettem, hogy a toscanai (49. §.) és sardiniai 
büntetőtörvények (102. §.) az elkövetésnél való közvetlen közre
működést tettességnek tekintették, ezen kívül a segélyt eny
hébben büntették mint a »bűnszerző«-séget.

A legújabb Mancini-féle olasz javaslat, mely a fősegédet 
a tettessel egyenlően rendeli büntetni, szintén a skalarendszert 
követi: »74. czikk 2. §: I  complici iudicati negli altri numeri 
del l’articolo 73. (már többször idéztem) sono puniti cas la 
pena stabilita per gli autori diminuita da uno a due gradi. La 
diminuzione non ha luogo, se il reato senza la loro complicita 
non sarebbe stato commesso.«

9. Az osztrák javaslat hasonlóképen a skala-rendszert 
követi ; 53. §-ában következőleg intézkedik :

»Die S tra fe ............... des Anstifters und des Gehilfen
richtet sich nach jenem Gesetze, welches auf die Handlung 
Anwendung findet, au welcher sie wissentlich theilgenommen 
haben, die Strafe des Gehilfen ist jedoch nach den Bestim
mungen des §. 48. Absatz 1. und 2. r) zu bemessen, ohne

9 Az idézett hety így szól : »Wenn das vollendete Verbrechen mit 
dem 'Tode bedroht ist, so tritt hei dem Versuche Zuchthausstrafe von
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Unterschied, ob von Seite des Thäters das Verbrechen oder 
Vergehen vollendet, oder nur versucht wurde.«

10. Az 1843-diki magyar büntetőtörvényjavaslat, mely 
70. §-ában a fősegédet, (»oly nemű segítséggel járult a bűn
tettnek elkövetéséhez, mely nélkül a bűntett a fenforgó körül
mények között el nem követethetett volna«) a bűntettre 
rendelt teljes büntetésével engedte büntetni, 69. §-ában a 
segéd büntetésére nézve következőleg rendelkezik :« A bűnse
gédet annál súlyosabb beszámítás terheli, minél inkább előse
gítette hozzájárulása által a bűntettnek elkövetését, de bünte
tése kisebb leend, mintha a bűntettet maga követte volna el.«

Az 1843-diki javaslat azonban az akkori particularis 
törvényekben uralkodó elvek szerint a szövetség külön alakját 
is ismerte (60. §.), e szerint pedig »ha a czélbavett bűntett 
csakugyan bevégeztetett, mindenik szövetkező, ki a szövetke
zésnek következtében a bűntettnek elkövetése előtt vagy alatt, 
vagy után arra együtt munkálódott, vugy pedig az által, hogy 
a véghezvitelnél szándékosan megjelent, készségét az együtt- 
munkálásra megmutatta, mint bűnszerző azon büntetés alá 
esik. melyet azon bűntettre rendel a törvény etc.«

Az uj magyar törvény a segély büntethetőségének kér
désében a német birodalmi büntetőtörvénykönyv rendszerét, 
utánozta,midőn 72. §-ában kimondta: »A bűnsegédek bünteté
sének megállapításánál a kísérletre vonatkozó szabályok (66. 
§ .)x) szolgálnak irányul.«

De annyiban eltért a magyar törvény a német birodalmi

drei bis zu zwanzig Jahren, und wenn es mit einer lebenslänglichen 
Freiheitsstrafe bedroht ist, die im Gesetze bezeichnete Strafe in der 
Dauer von drei bis zu fünfzehn Jahren ein. Neben der Zuchthausstrafe 
kann auf Zulässigkeit von Policei-Aufsicht erkannt werden.

In den übrigen Fällen beträgt das höchste Mass der zulässigen 
Strafe drei Viertheile des höchsten Masses der auf die Vollendung gesetz
ten Strafe und kann, wo das Mindestmass mit einem Jahre oder nach Jah
ren bestimmt ist, bis auf ein Viertheü des niedersten Masses der auf das 
vollendete Verbrechen oder Vergehen angedrohten Strafe herabgegangen 
werden. Wenn hienach Zuchthausstrafe unter einem Jahre einzutreten 
hätte, so ist dieselbe nach Massgabe des §. 16. in Gefängniss zu ver
wandeln.

9 66 §. A kisérlet enyhébben büntetendő, mint a véghezvitt bűn
tett vagy vétség.

A kisérlet büntetése a véghezvitt bűntettre vagy vétségre meg
állapított büntetés legkisebb mértékén alul is, sőt a megállapítottnál 
en3rhébb büntetési nemben is kiszabható.

Olyan esetekben, melyekben a véghezvitt bűntettre halál, vagy 
életfogytig tartó fegyházbüntetést határoz a törvény : a kisérlet bün
tetése határozott ideig tartó fegyház, mely azonban a halállal bünte
tendő bűntetteknél öt, az életfogytig tartó fegyházzal büntetendőknél 
három évnél enyhébb nem lehet.«

A bünkisérlet és a bevégzett bűncselekmény. 37
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büntetőtörvény rendszerétől, hogy minimumot a halál és élet
fogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott bűntetteknél megálla
pított ugyan, (öt illetve három évet — a német törvény csak 
három évet) de a többi esetekben nem állapított meg minimu
mot, mig a német birodalmi törvény 44. §-a a bevégzett bűn
tettre vagy vétségre hatott büntetési tétel legkisebb fokának 
egy negyed részét állította fel minimumul azon büntetendő 
cselekményeknél, a melyek halál vagy életfogytig tartó fegy
házbüntetéssel nem sujtatnak.

A bftnsegély általános büntetési rendszere ellen semmi 
kifogásunk. A skalarendszernél mindenesetre előnyösebb azon 
rendszer, mely a bírói arbitriumnak tágabb tért nyit. A kisérlet 
és bűnsegély területén czélszerű minimumot meg nem állapí
tani és a maximum határait közel vinni a tettes büntetéséig, 
mert azon alakulatok, melyek a bűnösség fokát nagyon ala
csonyra felállítják, és azon körülmények, melyek a bűnös
ség súlyát nagyon fokozhatják, a büntetőjog egy területén sem 
oly gyakoriak, mint a kisérlet és a bűnsegély területén.

Mittermayer, ki az 1843-diki javaslatnak azon rendszerét» 
hogy a minimumot mellőzte, komoly birálat tárgyává tette, 
kiemelendőnek tartotta ennek előnyét a kisérlet területén. E 
bírálatnak nem volt utolsó része abban, hogy az uj magyar 
törvény a bűnsegély és kisérlet területén mellőzte a minimumot. 
Helyesen és czélszerűen tette !

Vajha gondoskodott volna arról is, hogy a társtettesség 
fogalmának objectiv értelmezése mellett is lehetségessé volna 
téve a bírónak az elkövetési cselekedet töredékét magában nem 
foglaló, de a bevégző tettekben nyújtott hatályos és az előbbi
vel egyenlő bünösségi tartalommal bírható cselekményt is 
esetleg a tettesre törvényileg szabott teljes büntetéssel 
sújthatni !

Akkor nem jelennék meg annyiszor a skepsis árnya a 
magistratura termeiben és nem kérdezné : igaz-e, hogy a 
gyilkosság elkövétésénél a tényálladék egyik töredékének meg
valósítása és a bevégző tettekben nyújtott hatályos és nélkü- 
lözhetlen közreműködés között oly különbség van, a minő 
különbséget a büntetés területén a halál és a tizenöt évig tartó 
fegyházbüntetés jelentenek !

Akkor talán nem volna szükség arra, hogy a helyes 
fogalmi felosztáson ütött rés árán érvényesüljön a büntethető
ség igazságos követelményei és a társadalmi védelem igényei 
iránt táplált bírói meggyőződés !

Akkor nem volna szükség a felbujtó fogalmának dena-
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turalisalására és amiak oly mérvű kiterjesztésére, hogy tulaj
donképen a »lényeges segély« fogalmát takarja.

Akkor nem fordulna elő, hogy a társtettesség fogalmi 
köre oly cselekményre is kitérjesztessék, a mely a tényálladék 
anyagi alkatelemének egy árnyalatával sem bir.

Erős meggyőződésünk, hogy e sokat vitatott kérdés tel
jesen ki fog bontakozni a fictiók világából. A tettesség natural- 
jelentősége fog győzedelmeskedni, a mint győzött az olasz 
javaslatban és előmunkálatokban. A társtettesség össze lesz 
kötve a tettesség fogalmával. Társtettes csak az lesz, a ki 
tettes. Mindazon részesek, kik a bűntett bevégzésénél közre
működnek. de nem valóban tettesek, csak segítik a tettest. 
Segítik akkor is, ha működésük a physikai tényálladék egy 
töredékét képes fölmutatni. A kik a szobában fegyveresen álla
nak addig, míg társuk gyilkol, csak segítenek a gyilkosnak. 
A kérdés már ma is csak úgy van helyesen föltéve : kit lehet 
a részesek közül úgy büntetni, mint a tettest, azaz ki érdemli 
a cselekményre szabott büntetést úgy, mint ha a cselekményt 
egészen maga követte volna el ?

E kérdésre — eltekintve itt a fölhívj tótól — némelyek 
elég szerencsések, hogy categorice tudnak felelni, midőn azt 
mondják : csak azt lehet úgy büntetni, mint a tettest, a ki a 
tényálladék physikai töredékének egy részével járult a tetthez. 
Előttünk folyton ott lebeg azon részes, a ki a gyujtogatónak 
oda nyújtja az égő csóvát, folyton látjuk azon részest, a ki a 
dulakodók közül az egyiknek átadja az élesre fent kardot, hogy 
talán ennek döfése által legnagyobb ellenségétől meneküljön.

Szemünk előtt lebeg az esetek egész halmaza, midőn a 
hűség leple alatt a cseléd kicsalja a házból gazdáját, s ez alig 
lép ki, czinkostársai elkövetik a gyilkosságot. Ismerjük azon 
eseteket, midőn az egyik társ különféle ürügyek alatt vissza
tartja az áldozatot, míg társai megérkeznek.

Kiemelkednek azon esetek is, midőn a cseléd a gyilkos
ság és rablásra irányult összebeszélés következtében bűntársait 
heereszti és elhelyezi, s az elkövetés végzetes pillanatát ki
jelöli stb.

Előttünk látjuk mindig a cselekmények egész csoport
ját, a hol a társtettesség fogalma nem construálható, mert ha 
csak a fictiók világába nem akarunk az »elkövetési cselekedet« 
elméletével teljesen elmerülni, akkor csak társtettesnek még 
sem minősíthetjük az olyan részest, a ki lehetetlen, hogy tettes 
lehessen, kinél fogalmilag van kizárva, hogy kisérleti cselek
ményt elkövethessen. És mégis ki meri azt állítani, hogy a nő 
ki az erőszakos nemi közösülés tettese nem lehet, az által, 
hogy ő tette a védelemre alkalmatlan állapotba az áldozatot,
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vagy tartja lefogva azt : nem járult-e oly ténynyel a bűntett 
elkövetéséhez, mely a tettre szabott teljes büntetéssel lehessen 
sújtható ?

De mindezeken fölül csak nem a lehetetlenséggel hatá
ros a bűntettet bevégző mozzanatokban nyújtott részesség ok
hatályosságát kizárólagos categoriába foglalni. Egy concret 
eredmény ok-minőségét nem döntik el föltétlenül a bűntett 
physikai tényálladékának törédékei. Az erre alapított fogalmi 
meghatározás értékes szabály, de értéke csökken, ha a büntet
hetőség területén a kizárólagosság kiváltságát követeli. Ezért 
hiszszük mi, hogy azon törvényhozói álláspont, mely e hasznos 
elmélet mellett nem veti el azon gondolatot sem, hogy a be
végző tettekben nyújtott közreműködés lényeges volta, és 
okhatályossága fölött a concret körülmények birói mérlegelé
sének szabadabb tere legyen, mint a mennyire a birót az elkö
vetési cselekedet elmélete szorítja, a gyakorlati igazságszolgál
tatás igényeinek inkább megfelel. Talán nem oly szép ez az 
elméletben, talán könnyebben lehet ezt a »Begrifi’sjurispru- 
denz« etheri világából szőrszálhasogatni, de hogy a gyakorlatot, 
az életet, melynek minden elmélet szolgálni tartozik, inkább 
kielégíti, az abból is következtethető, mert a benne rejlő igazság 
a bírói ítéletekben oly gyakran vonul meg a »fölhajtó« és »társ- 
tettes« dénaturalisait fogalmának takarója alatt.

(Vége az első kötetnek.)
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