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Ez évi július hó 12-ikén töltötte he Angyal Pál professzor 
élete hatvanadik esztendejét. A júniusban lezárult egyetemi tanév
vel jogtanári működésének hetvenedik szemeszterét fejezte he. 
Tanártársainak ugyancsak június hóban megnyilvánult egyhangú 
bizalmából pedig az új tanévben elérkezik az egyetemi tanári pályán 
elérhető legmagasabb méltóságra: mint Rector Magnificus át fogja 
venni az ország első egyetemének kormányzatát.

Minden életnek a természetéhez tartozik, hogy nincs benne 
megállás és hogy nincsenek benne élesen elhatárolódó szakaszok. 
És mégis úgy érezzük, hogy egy munkában és eredményekben gazdag 
életnek olyan határkövéhez jutottunk most el, amelynél a rohanó 
élet hétköznapi zajában egy pillanatra ünnepélyes csendben meg 
kell állanunk.

Az életnek természetéhez tartozik az is, hogy el/mulik. 
És mégis úgy érezzük, hogy Angyal Pál életének most lezárult hat 
évtizede nem múlt el nyomtalanul, nem tűnt el az idő széjjelfoszló 
hullámain.

A hatvan év és a hetven szemeszter nem tűnt el nyomtalanul, 
mert Angyal Pál fényes tehetsége, lelkes munkakedve és hatalmas 
munkabírása sokat és jelentősét alkotott, s az alkotás a tovaszálló 
életévek után is tartósan megmarad.

A tanulmányoknak, monográfiáknak, kézikönyveknek és tan
könyveknek egész könyvtárat kitevő nagy kincsesháza őrzi azokat 
a szellemi alkotásokat, amelyeket a magyar tudományos irodalom, 
kiváltképpen pedig a büntetőjogtudomány Angyal Pálnak köszön
het. Irodalmi munkássága, de a törvény előkészítésben való közvet
len részvétele útján is, maradandó hatást gyakorolt a magyar jog 
fejlődésére, a bírói gyakorlatra és a törvényalkotásra.

És maradandót alkotott a szellemi hatásoknak egy másik terü
letén is: mint professzor, tanári működésének harmincöt esztendeje 
alatt. Annak a sok-sok ezer ifjúnak a lelke, amelybe ezen idő alatt 
tanításait bevéste, ércnél, márványnál talán kevésbbé tartós anyag, 
de ércnél, márványnál erősebb visszhangot ad. Nem túlzás, ha azt 
állítjuk, hogy a fiatalabb magyar jogászgeneráció jórésze Angyal 
Pál világos és élvezetes előadásainak alakító hatását hordozza gon
dolkodásában.

l*
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Amidőn a kiváló jogtudós és a nagyhatású professzor s az ő 
alkotásokban gazdag munkássága iránti őszinte tisztelettől vezetve 
születésének hatvanadik évfordulójára s egyúttal harmincöteszten
dős jogtanári működésének betöltése alkalmából ezt az Emlékköny
vet megjelentetjük, elsősorban mégsem a tudóshoz és nem a profesz- 
szorhoz, hanem Angyal Pálhoz, az emberhez, az ö kiegyensúlyozott 
lelkű, szeretetreméltó és rokonszenves emberi egyéniségéhez fordu
lunk. Arra kérjük, álljon meg ö is egy pillanatra életének e határt 
jelző fordulópontján és fogadja szívesen a tanulmányoknak ezen 
csokrát, amelyet barátai és tisztelői nevében nyújtunk át neki, 
s amelynek a virágai a szeretet és a ragaszkodás talajából fakadtak.

Budapest, 1933 július 12.
A szerkesztők.
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L
Adalék a jogellenesség problémájához.

Irta: Tomcsányi Móric dr-
egyetemi ny. r. tanár, felsőházi tag, a M. Tud. Akadémia 1. tagja (Budapest).

Értekezésemnek többféle címet is adhatnék. Ilyen volna: Közjogi 
vétség — magánjogi vétség. Vagy: magánjogi, büntetőjogi és közigaz
gatásjogi jogellenesség.

Mindebből láthatni, hogy vizsgálódásom tárgya a jogi határ
kérdések köréből való s megfigyelő állásunk az alkotmányjog, a köz- 
igazgatási jog, a büntetőjog és a magánjog érintkező határvonalán van.

A felmerülő kérdések kétségkívül a modem jogi dogmatikának 
legnehezebb problémái. Hozzászól a büntetőjogász,1 a magánjogász és 
a közjogász egyaránt. Részemről ez utóbbi minőségben kívánnék 
közös témakörünkhöz néhány szemponttal hozzájárulni. Ép ezért, s a 
kérdés természeténél fogva is, fejtegetésemet a közjogra (alkotmány- 
jogra), minden jogrendszer fundamentumára alapítom, illetőleg okfej
tésemet az idevonatkozó alaptétellel kezdem.

Az államhatalom a honpolgárok részére egyéni szabadságjogokat, 
ú. n. alapjogokat biztosít s ezzel védi és lehetővé teszi a magántulaj
don s általában az egyéni szabadság érvényesülését. Ez alapjogok, 
szabadságjogok tárgya: a magántulajdon sérthetetlensége, a személyes 
szabadság, a gyülekezési és egyesülési szabadság, a sajtószabadság 
tanszabadság, vallásszabadság, a nemzetiségi kisebbségi jog. Az állam
nak idevágó rendelkezése alkotmányjogi vonatkozású. Az egyéni sza
badságnak, vagyis az alapjogoknak ilyen elvi, intézményes biztosítása 
az alkotmány berendezéséhez tartozik; része, egyik pillére az alkot
mánynak. A szuverén államhatalom azonban a szabadságjogok elvi 
elismerése mellett is fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy nyo
mós közérdekű okokból, előzetes törvényi rendelkezések alapján, a 
szabadságjogokat egyes esetekben, mint alanyi jogokat korlátozza, ille
tőleg e jogok gyakorlatát feltételekhez kösse. Gondoljunk pl. a kisajá
tításra s a magántulajdon használatának különböző közérdekű korlá
tozásaira, vagy gyűlések tartásának rendőrhatósági engedélyezésére 
illetőleg tudomásulvételére. Az állam tehát a szabadságjogok 
érvényesülésének korlátokat, feltételeket szab, úgyhogy az alapjogok 
valójában csak ezen közérdekű korlátokon belül és feltételek mellett 
érvényesülnek. Az alapjogokkal az állam egyeseknek a jogi alapstatu
sát kívánja általánosságban meghatározni, még pedig elsősorban az 
államhatalommal szemben. Ezért hívjuk e jogokat alapjogoknak, az 
egyének kardinális jogainak.

Hogy az egyén már most az alkotmány által biztosított ezeken 
a szabadságkörökön belül él-e s miként él a valóságban, konkrét ese
tekben a jogával, mint alanyi joggal, ebbe az államhatalom a legtöbb 
esetben nem avatkozik be. Ez áll kiváltképen a magántulajdon sért-

1 L. Angyal Pál: A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése, 1931.
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he tétlenségének alapjogára. A tulajdonnak alkotmányjogilag biztosí
tott alapjánál fogva a magános a tulajdon tárgyával a törvény kor
látám bejül szabadon rendelkezik, az egyének mint jogilag egyen
rangú, egymás mellé rendelt felek állanak itt egymással szemben s 
bonyolítják le magánérdekű jogügyleteiket. így alakul ki a magánjog 
világa, a magánjogi jogügyletek rendszere.2

A magánjogi jogrend, s nevezetesen az idevonatkozó tárgyi 
jogszabályok alapján kialakuló magánjogi alanyi jogi jogrend min
denekelőtt s főleg pozitív magánjogi jogviszonyokból, vagyis szerző
désekből áll. A szerződések pozitív jogügyleti érintkezést jelentenek 
a magánjogi alanyok között. Mindkét fél a szerződési szabadság elve 
alapján szabadon határoz arról, hogy kivel köt jogügyletet és milyen 
feltételek mellett. Ha a felek nem tudnak megegyezni, jogügylet nem 
jön létre. Ez is a magánjogi jogviszonynak magánérdekű jellegét 
bizonyítja. Közjogi vonatkozás csak akkor kapcsolódik a magánjogi, 
pozitív (szerződési) viszonyba, amikor a szerződésből folyólag jogvita 
merül fel a felek között s ezek a jogvita eldöntése végett az állam 
erre illetékes szervéhez: a polgári bírósághoz fordulnak. A bíró mun
kája, a polgári peres eljárás már közjogi jogviszony, közjogi eljárás, 
mert itt már az állam szervének közérdekű működésével állunk 
szemben. A közérdekű momentum abból áll, hogy a jogviszály hatósági 
megszüntetésével a jogbiztonság követelményének megfelelően a jogi 
sérelem orvosoltatik s a jog uralma ismét helyreáll.

A magánjogi életnek azonban van egy másik oldala is, ahová 
a negatív jogi helyzetek, jogviszonyok tartoznak. Ezek az egyeseknek 
szerződésen kívüli jogviszonyai (negatív státus). Míg az előbbi kategó
riában a pozitív magánjogi viszonyok foglalnak helyet, t. i. az egye
seknek a szerződéskötés szabadságánál fogva kifejtett pozitív jogi 
ténykedései, addig a magánjogi rend negatív jogi viszonylatainak 
kategóriájában arról van szó, hogy a magánosok egymás jogkörét tisz
teletben tartani kötelesek, az idegen jogkörhöz a jogosult alany aka
rata ellenére senki hozzá nem nyúlhat, amint ezt már az alkotmány 
biztosította tulajdonjog alapjogából is következik. Ennek a negatív, 
idegen jogkört tisztelő magatartásnak a megkövetelésére az érdekelt 
jogalanynak szintén joga van. Ehhez képest nem nyúlhat bele senki 
másnak a jogkörébe, nem kényszerítheti ezt a vele való jogügyleti 
érintkezésre, nem zavarhatja meg semmi tekintetben alanyi jogkö
rének nyugalmát, nem tehet másnak jogkörében kárt kártérítési köte
lezettség (esetleg büntető szankció) nélkül. Végső elemzésben ez is az 
alkotmányjog folyománya, vagyis annak a következménye, hogy az 
állam az egyéni szabadságjogokat, s köztük a tulajdonjogot elismeri, 
s ez elismerés keretén belül azt mind a végrehajtó hatalom szerveivel, 
mind a magánosokkal szemben biztosítja s állami védelemben részesíti. 
Biztosítja tehát kétféle irányban: pozitíve, a pozitív jellegű szerződés- 
kötési szabadság érvényesülése irányában, s negative, hogy t. i. má
soknak a szerződésen kívüli jogkör-korlátozásokat megtiltja, azokat *

* Az egyéni szabadságjogok alkotmányjogi alapzatán, mint jogi alaprétegen 
épül fel — a magánjogon kívül — részben a közigazgatási jogviszonyok rendje is. 
Pl. az egyének, mint említettük, a gyülekezési szabadság alapjogán, de csak a 
közigazgatás közreműködésével tarthatnak nyilvános gyűléseket. Ugyanígy van 
ez más téren, pl. az iparjog terén is. Az alkotmányjog fundamentumán, alapré
tegén tehát különböző jogrendszereknek (magánjog, közigazgatási jog) rétegeződése 
képződik.
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megakadályozza, s ha azok mégis bekövetkeznek, úgy a jogsértővel 
szemben megfelelő megtorlással él.

A magánosok között fenálló ezt a jogviszonyt, ezt a jogi hely
zetet, melynél fogva a magánjogi alany mástól megkövetelheti, hogy 
tiszteletben tartsa jogkörét, felfoghatjuk másodlagos (secundär) köz
jogi viszonynak is. A jogi konstrukciót t. i. úgy kell elképzelni, hogy 
az állam áll tulajdonképpen az egyénnel szemben, s megtiltja neki, 
hogy társának jogköréhez egyoldalúan hozzányúljon. I tt tehát való
jában, végső elemzésben az egyes és az állam közötti közjogi viszony
nyal, illetőleg egy, az állam részéről kiadott közjogi paranccsal van 
dolgunk. Ebből a közjogi viszonyból áll elő mintegy reflexhatásképen 
az a bizonyos másodlagos közjogi viszony a magánosok között, mert 
hiszen csupán az említett közjogi rendelkezés alapján követelheti az 
egyes a másiktól azt, hogy tartsa tiszteletben az ő jogait, ne sértse 
meg a jogkörét. A másodlagos közjogi viszonyokban is magánosok 
állanak egymással jogi relációban, hasonlóan a magánjogi szerződési 
viszonyokhoz, de a jogviszony még sem magánjogi, hanem nyilván- 
jogi színezetű, mert az egyik fél a másiktól egyoldalúan, ennek hozzá
járulása nélkül, valamit követelhet, valaminek a tűrését, valaminek 
a meg nem tevését (valamitől való tartózkodást), vagy ellenkezőleg 
éppen valaminek a megtevését követelheti.

Amikor azonban másodlagos (secundär) negatív jogviszonyok
ról van szó, akkor az egyeseket egymással szemben csupán olyan tar
talmú alanyi jog illeti meg, melynél fogva az egyén követelheti, hogy 
a másik ne nyúljon egyoldalúan az ő jogköréhez, s őt ilyen pozitív 
ténykedéssel meg ne károsítsa. Ennél töbre joga nincs. így pl. nincs 
joga senkinek közvetlenül a szomszédos iparos ellen amiatt fellépni, 
mert annak nincs meg a szükséges engedélye, s nem követelheti, hogy 
szerezze meg az engedélyt, vagy szüntesse be üzemét, aminthogy kár
térítést sem követelhet tőle elmaradt haszon címén. Csupán pozitív kár
tétel esetén illetné meg a kártérítési igény. (Például a szomszédom 
féktelen lármája már pozitíve korlátoz saját tulajdonom jogszerű 
használatában.)

Megjegyezzük még, hogy negatív jogviszonyok lehetnek termé
szetesen a közigazgatás területén is, a közigazgatási szervek és magá
nosok között.

Ha már most a szerződési (tehát pozitív) jogviszonnyal kapcso
latban szerződésszegés következtében jogsérelem áll elő, a sérelmet 
szenvedett fél a polgári bírósághoz fordulhat egy közjogi aktusért, az 
ítéletért, a végből, hogy a bíróság állítsa helyre a megsértett tárgyi és 
alanyi jogrendet. Ha pedig a negatív jogi viszonyok terén, a szerző
désen kívüli helyzetben károsítja meg egyik magános a másikat, ilyenkor 
is jogsérelem áll elő, s a sértett fél (károsult) ugyancsak a polgári 
bírósághoz fordulhat alanyi jogköre megsértésének orvoslásáért; ez 
utóbbi esetben azonban a kártérítés kérdésébe — a magánosok közti 
szerződésen kívüli jogviszonynak secundär közjogi jellegénél fogva — 
már némely közjogi elemek is vegyülnek. Ez a jogi helyzet átmenet 
a tiszta közjogi helyzetek világába.

Az egyesek által harmadik személyeknek okozott és kártérítésre 
kötelező jogsérelmeket (magánjogi tiltott cselekményeket), s neveze 
tesen a kártételt, magánjogi vétségnek is szokták nevezni.

A magánosok azonban súlyosabb természetű, és ami még fon-



10 Tomcsányi Móric

tosabb, másféle jellegű jogsérelmeket is szenvedhetnek. Ilyenkor a 
jogi helyzet már tisztán közjogi jelleget mutat. Előfordulhat t. i., hogy 
a jogsértő magánfél a kártérítési kötelezettség teljesítésén kívül az 
állam részéről még büntetésben is részesül. A büntetés külön jogi 
elem, mégpedig közjogi elem. Vegyük például azt az esetet, hogy egy 
ház emeletéről ledobnak az utcára egy kisebb súlyú tárgyat, vagy 
kiöntenek egy pohár vizet, s az valakinek a fejére hull. Ilyenkor előáll 
először is a magánjogi vétség a károkozás tényében, amely magán
jogi jóvátételt igényel az esetleg okozott kár megtérítésének a formá
jában. Ehhez hozzájön azonban egy új elem is: a közjogi vétség moz
zanata, amely már büntetést is von maga után, mert az ilyen cselek
mény elkövetése nemcsak magánjogi károkozás (idegen egyén magán
jogkörének magánegyén által való egyszerű, vagyis pusztán kártérí
tésre kötelező megsértése), hanem közjogi vétség is, amellyel az illető 
a jogrendet súlyosabban és másféleképpen is megsértette. Ez a sére
lem tehát nemcsak fokozatilag különbözik az egyszerű károkozástól, 
hanem a jogi természetére nézve is. Itt a közérdek mozzanata ugyanis 
a maga közvetlenségében kerül az előtérbe. A közérdek vezető momen
tummá válik s ezért nyer éppen a szóbanforgó jogi helyzet (jogviszony) 
közjogi színezetet.

A közérdek, s ezzel kapcsolatban a közjogi viszony fennforog 
először is a jogsérelmet szenvedett egyénhez való vonatkozásban. 
Az állam ugyanis segíteni, támogatni tartozik az egyént akkor, amikor 
az önmagára utalva nem képes valamely fontos létérdekét megvédeni. 
Ha valakivel haszonbérleti szerződést kötök és a haszonbérlő a szer
ződés ellenére nem fizeti a haszonbért, vagy a bérbeadott ingatlano
mon szerződésellenes rablógazdálkodást folytat, ez is károkozás, még 
pedig esetleg igen jelentékeny kártétel, de ezzel a magánjogi jogsé
relemmel szemben inkább van módom védekezni, mert először is tőlem 
függ, hogy egyáltalán kivel kötök szerződést, vagyis megválogathatom 
a bérlő személyét, s ha megkötöttem a szerződést, még akkor is mó
domban van az illető viselkedését ellenőrizni. A szerződésen kívüli jog 
területén ellenben teljesen ki vagyok szolgáltatva más egyén súlyosan 
jogsértő viselkedésének s ez ellen önmagam kellő gondosság mellett 
sem tudok védekezni. Itt van az a mozzanat, mely az egyénhez való 
viszony szemszögéből élesen rávilágít a közérdekre, és az államnak 
arra a magasabbrendű közjogi kötelességére, melynél fogva megvédeni 
köteles az egyént — sokszor még saját akarata ellenére is — ott, ahol 
az önerejére utalva létérdekét nem képes biztosítani.3

A közjogi vétség példájául felhozott esetben azonban a közérdek 
és ennek folytán a közjogi vonatkozás más irányban is megállapít
ható; nemcsak az érdekelt egyén szempontjából forog fenn a közérdek 
s ennek a sérelme, a közjogi vétség, hanem abból a szempontból is, 
hogy itt általában a közönség érdeke, testi épsége, egyszóval az egész 
közbiztonság van veszélyeztetve. Az utcán való közlekedés rendje 
illuzóriusá válnék, ha az állam eltűrné a például felhozott viselkedést 
(tárgyaknak utcára való kidobálását), vagy megelégedne a puszta 
magánjogi kártérítéssel. Itt már a közérdeknek egyenes, közvetlen

3 Az állam pl. védi a gyermeket saját és szülői akarata ellenére is, mert 
a gyermeknek nincs érett belátása létérdekének védelmére. Az állam tehát kikény
szeríti a tanulási kötelezettséget a gyermek és szülő akarata ellenére is. Vagy a 
köz eltartja a szegényeket. Ezen a meggondoláson alapul az egész szociális 
közigazgatás.
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megtámadásával is állunk szemben; azért állapít meg az állam ilyen 
esetben büntetést a közjogi vétség megtorlására. Ez a jogsérelem nem
csak mennyiségileg, fokozatilag más, mint az előbbi (magánjogi), a 
puszta károkozásban megnyilvánuló sérelem, hanem minőségileg, jogi 
jellegében is eltér attól. A felhozott példánál maradva, az utcára ki
öntött víz által okozott kártétel anyagilag egészen minimális lehet, s 
mégis fennforog a közjogi vétség, mely büntetést kíván; míg a magán
jogi vétség viszont anyagilag véve jelentékeny lehet s közjogi bün
tetési szankció még sem forog fenn.

Még egy érdekes momentumot szőhetünk bele gondolatmene
tünkbe. A szerződési viszonyból eredő kártételhez is hozzáfűződhetik a 
büntetés közjogi eleme. Tehát nemcsak szerződésen kívül, hanem szer
ződésből kifolyólag is felmerülhet közjogi vétség, s ehhez képest helye 
lehet büntetésnek. Pl. szerződésben uzsorakamatot kötnek ki a felek, 
íme, magánjogi szerződési viszony, melybe közjogi elem kapcsolódik 
az által, hogy a kamatot a törvényes mértéket meghaladó összegben 
kötötték ki. Az egyeseknek jogosulatlan kihasználását védi itt az állam 
közjogi tárgyú rendelkezésével, minek következményekép az ilyen 
kamat-kikötésnek nemcsak hogy nincsen magánjogi érvénye, és az 
uzsorás félnek a polgári bfróság jogsegélyt nem nyújt, hanem ezenfelül 
a büntető bíró büntetést is megállapít. A büntetés ilyenkor nem a 
szerződésszegés folyománya, hanem a törvénybe ütköző, a törvény 
által tiltott szerződéskötés.

A büntetéssel járó közjogi vétségnek közjogi jellegén nem vál
toztat az sem, hogy néha a bűnvádi eljárás megindítása a magánfél 
indítványához van kötve. Hiszen a közjogi viszonyok terén más eset
ben is előfordul, hogy a magánfél akaratától függ a közigazgatási el
járás megindítása, vagyis rajta áll, akarja-e igénybevenni a közigaz
gatási szerv működését vagy sem. A vagyontalan, munkaképtelen 
embernek nem kötelessége a hatósághoz fordulni közsegélyért, de ha 
hozzáfordul, a közigazgatás köteles eljárni. Csupán célszerűségi szem
pontok azok, melyeknek alapján az állam bizonyos bűncselekmények
nek (közjogi vétségeknek) elkövetése esetén a büntetés alkalmazását a 
sértett fél akaratától (indítványától) teszi függővé.

A károkozás magánjogi vétsége és a büntetéssel járó közjogi vét
ség között átmenetet alkot a szerződési kötelezettség biztosítására ki
köthető kötbér. Bizonyos pénzösszeg, bírság megállapítása arra az 
esetre, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét az illető fél nem telje
sítené. A kikötött összeg nem a kár megtérítését célozza, esetleg nincs 
is kár; a kikötött összeg büntetésjellegű, s az a célja, hogy biztosítsa 
a szerződési kötelezettség teljesítését. Ezért mondtuk, hogy a kötbér 
a károkozás magánjogi vétsége és a közjogi vétség között foglal helyet, 
csakhogy nem az állam alkalmazza a büntetést, hanem a magánfelek 
kötik ki szerződésileg. Az állam azonban maga is elismeri s polgári 
bírói jogsegélyben részesíti a kötbérkikötést, de csak kautélák mellett, 
bizonyos korlátok között. Törvényes korlátja a kötbér-kikötésnek az, 
hogy a kötbérnek arányban kell lennie a biztosítani kívánt kötelezett
ség elmulasztása által okozott joghátránnyal. Ha ez az arány nincsen 
meg, akkor a bíróság a kötbért, illetőleg a szolgáltatást aránytalanul 
meghaladó értéktöbbletet nem állapítja meg.

Összefoglalásul a következőket mondhatjuk.
A büntetőjogi beszámítás alá eső és a nem ilyen kategóriába 

tartozó jogellenes viselkedés egymáshoz való viszonyának kérdésében
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mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy minden jogellenes viselkedés 
jogi következményül valamiféle állami intézkedést von maga után. Ez 
az intézkedés már most néha büntetőjogi jellegű, illetőleg büntetőjogi 
jellegű is lehet. Ha valaki nem fizeti meg az adóját (közönséges köz- 
igazgatási jogellenesség), ennek csak az a következménye, hogy az 
adót rajta kényszerrel behajtják és késedelmi kamatot fizet. Ezzel a 
közérdekű cél el van érve s a közérdek teljesen kielégül. Hasonló a 
helyzet ahhoz, midőn valakit magánjogi szerződés teljesítésére kötelez 
a polgári bíróság. Ha azonban a kincstár érdekének kijátszására irá
nyuló szándék forog fenn, akkor az illetőt ezenfelül meg is büntetik 
(jövedéki kihágás).

Mi az az ismérv, amely a büntető intézkedést, illetőleg a bünte
tendő cselekményt jellemzi? Minden állami intézkedés, tehát a közön
séges közigazgatási jogellenesség esetében tett intézkedés is közérdek
ből történik. Milyen tehát az a közérdek, amely különösképpen a bün
tető intézkedést teszi szükségessé?

Ilyen közérdekű indokok, esetek a következők: 1. Ha az állam
egész érdeke közvetlenül s a maga egészében van megsértve vagy 
veszélyeztetve, mégpedig súlyosabb módon (fokozati mozzanat) s a 
közönséges reparáció (pl. kártérítés, vagy a nem teljesített szolgáltatás 
kényszerbebajtása) a dolog természeténél fogva nem foghat helyet, 
vagy pedig az egyedül nem volna kielégítő, pl. a hatósági szerv szabály- 
szerű működésének erőszakos megakadályozása; 2. ha az államegész 
nincsen a mondott értelemben érintve, hanem az egyének érdekéről van 
csupán szó, de tömeges egyéni érdek van súlyosabban megsértve vagy 
veszélyeztetve, s másnemű jogorvoslat szintén nem látszik kielégítő
nek; pl. elmulasztja valaki járvány esetén az előírt közegészségügyi 
intézkedést; 3. ha nem tömeges érdekről, hanem csak egy-két egyén 
érdekéről van szó, de az egyén jogi helyzetének súlyos veszélyeztetése 
forog fenn s az egyén nem tud védekezni az ilyen veszély, illetőleg 
jogsérelem ellen; pl. kiönt valaki egy pohár vizet az ablakból az 
utcára s a víz egy éppen arra haladó emberre hull. A veszély tehát 
nagy, a védekezési lehetőség kicsi. A veszély nagy, amennyiben 
nehéz határt vonni, illetőleg fokozati különbséget tenni az utcára 
dobott tárgyak veszélyessége s kártokozó hatásai között. Hogy pedig 
a védekezés lehetősége kicsi, ez annyira nyilvánvaló, hogy további 
magyarázatot nem igényel.

Más a helyzet a magánjogi vétség esetében, midőn valakivel 
szerződést kötök s elmulasztom a kellő óvatosságot érdekem védel
mében. Lehet, hogy ilyenkor nagyobb mértékben károsodom meg, 
mint attól a reám hulló pohár víztől, de a szerződési kár ellen jobban 
védekezhetem s ha kár ér, magamra is vessek. Innen van, hogy a 
magánjogi vétség nagyobb káresetekben sem jár rendszerint formális 
büntetéssel, míg a közjogi természetű vétségért büntetés jár, jóllehet 
az adott esetben a bekövetkezett károkozás esetleg kisebb jelentőségű. 
Ebből is láthatjuk, hogy a kétféle jogellenesség közti különbség 
minőségbeli.

Más kérdés megint, melyet csak röviden kívánok érinteni, hogy 
mi a különbség maguk között a közjogi vétkes jogellenességek, vagyis 
a kihágások, vétségek, bűntettek között? Itt már főleg fokozati különb
ség forog csak fenn s a minőségi elem alig játszik szerepet. Bizonyos 
megkülönböztető vonások azonban itt is vannak.

Az említett bűncselekményeket illetőleg rámutathatunk arra,
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hogy az állami szervezet és a társadalom javainak, az életnek, testi 
épségnek, a vagyonnak jogsértő tényei főleg azok, melyeket az állam 
bűncselekményeknek minősít és büntetéssel sújt.

Bűncselekményt tehát el lehet követni az egyes ember jogköré
nek durvább megsértése, továbbá az állam rendje és az állami szer
vek jogkörének, és végül a közigazgatási jogrend megsértése által.

Ami a legutolsó s nevezetesen a közigazgatási kihágásokat illeti, 
a közigazgatási kihágások két Csoportra oszthatók. Ide tartoznak elő
ször is az általános, a rendes közigazgatási rendelkezések megszegései. 
Pl. a közigazgatás kimondja a gyermekekre nézve az iskolalátogatás 
kötelességét. Ha a törvényes képviselők nem tesznek eleget idevonat
kozó közigazgatási kötelezettségüknek, kihágást követnek el, mert álta
lános természetű közigazgatási parancsot, rendelkezést szegnek meg.

A második csoportja a közigazgatási kihágásoknak az, amelybe 
a rendőri (közigazgatási) parancsok megsértései tartoznak. Ez akkor 
fordul elő, mikor valaki a közrendet (az állami és társadalmi rendet) 
veszélyeztető magatartást tanúsít; vagy pedig a közrendnek tényleges 
megzavarása esetén a zavaró körülmény megszüntetésére vonatkozó 
rendőri parancsot szegi meg. Pl. árvíz vagy tűzvész esetén a baj 
megszüntetésére irányuló rendészeti munkában (vízhordás és mentés) 
az arra kötelezettek vonakodnak résztvenni.

A rendőri kihágási esetek legtöbbjében veszélyes cselekmény
ről van szó. A rendőri kihágási szabályok főleg azt célozzák, hogy a 
közrendet veszélyeztető cselekményeket eltiltsák és ez által a veszé
lyeket elhárítsák. De vannak olyan kihágások is, melyeknek tényálla- 
déka a már bekövetkezett rendzavarás. Pl. szemérmet sértő viselkedés 
a közutakon. Ez nem veszélyezteti, hanem már megzavarja a rendet, 
egyenesen megsérti a közrendet és egyúttal a tárgyi és az alanyi jog
rendet. A legtöbb esetben azonban a kihágások olyan cselekmények, 
melyek inkább csak veszélyeztetik a közrendet.

A bűncselekmények magasabb fokozatai, a bűntettek, s vétsé
gek viszont rendszerint olyan cselekmények, melyek már a közrend
nek s eo ipso a jogrendnek tényleges, valóságos megsértései.

Az eddig mondottak után könnyen érthető, hogy a rendőri ki
hágások eseteiben legtöbbször — ha nem is mindig preventív intéz
kedésekről, illetőleg tilalmakról van szó, aminthogy a rendőri funkció 
általában igen gyakran preventív természetű.

A rendőri kihágási rendelkezések továbbá rendszerint tilalma
kat, vagyis negatív magatartásokat előíró parancsokat foglalnak 
magukban (ez különben a bűntettekre és vétségekre is áll), mégis 
gyakran előfordulnak olyan rendőri kihágási rendelkezések is, ame
lyek az egyének részéről valamely pozitív cselekmény teljesítését 
írják elő, s ilyenkor a kihágás éppen e cselekmény tiltott elmulasz
tását jelenti. Pl. gyümölcsfák tisztításának elmulasztása mezőrendőri 
kihágás. Ez szintén különbség egyfelől a bűntettek és vétségek, más
felől a rendőri kihágások között. A tipikus büntetendő cselekmények 
ugyanis rendszerint csak tilalmi parancsok megszegései (nem szabad 
ölni, rabolni, sikkasztani stb.), s csak egészen kivételesen fordulnak elő 
cselekmények elmulasztásainak tényálladékából álló vétségek vagy 
bűntettek. De itt már meg kell állnunk. Mert ha továbbmennénk, túl- 
lépnők vizsgálódásunk körét, a jogellenességek különböző típusainak 
határvonalait s a határkérdések zónájából átlépnénk a büntetőjog 
belső, nagy világába.



Büntetés és kártérítés.
Irta: Marton Géza dr. 

egyetemi ny. r. tanár (Debrecen).

1. Körülbelül két évezrede múlt, hogy a fentírt két jogi foga
lom: büntetés és kártérítés, mely az őshajdankorban, a népek jogfej
lődésének gyermekkorában, egymással teljesen egybefonódva jelent
kezett, az ébredező római jogtudomány felismerése folytán egymástól 
először elkülönült és önálló utakon kezdett járni.

Mégis, ha a mai elméletet vallatóra vesszük a két jogintézmény 
pontos elhatárolása, egymáshoz való viszonyuk szabatos meghatáro
zása iránt, a válasz, melyet kapni fogunk, alig lesz teljesen kielégítő
nek mondható. „Diese Fragen — mondja szellemesen Jetiinek1 — ha
ben zwar viele Antworten erhalten, aber noch keine Antwort.“

S meg kell vallani, hogy az a szemrehányás, mely ebben a meg 
állapításban rejlik, a kérdésben érdekelt két tudományág közül sok
kal inkább fogja illetni a magán-, mintsem a büntetőjogtudomány el
méletét. — Mert míg a büntetőjogtudomány egy századévnél hosszabbra
nyúló irodalmi vita során a legélénkebb erőfeszítéseket tette, hogy 
a két fogalom közül az ő oldalára esőnek, a büntetésnek mibenlétét 
tisztázza; sőt ezen túlmenőleg épp a büntetőjogi irodalom teréről in
dult ki s onnan nyert újabb-újabb tápot az az alább vázlatosan is
mertetendő tudományos törekvés is, melynek célja volt a határvona
lat a két párhuzamos jelenség (magánjogi és büntetőjogi represszió) 
közt megvonni: addig a magánjogi részről nemcsak ez utóbbi törek
vés találkozott meglepő részvétlenséggel,2 de magának az ő oldalára 
eső másik alapfogalomnak, a kártérítésnek (magánjogi helyreállítás
nak) belső elemzését, különösen — ami itt az összehasonlításnál leg
inkább szükséges volna — keletkeztető okainak, rációjának mélyebb 
vizsgálatát feltűnően elhanyagolta az elmélet. Az egyébként óriási 
méretű magánjogi kártérítési irodalom mellett ez az állítás kissé kü
lönösnek látszhat, de mégis így van, mint arra módom lesz alább 
rámutatni. Természetes dolog tehát, hogy ha ezen az oldalon megöl

1 Ausgewählte Schriften u. Reden, Berlin, 1911. I. 117.
‘ A vitában magánjogi részről egyedül Jhering nevével találkozunk. A 

szövegben adott jellemzés illik, úgy a korábbi pandektaelméletre, mint a BOB 
alapján álló tudományra. Windscheid (Pand. I. 101. §. 3. j.) épp úgy beéri egy 
rövid jegyzetben való utalással „auf die Bemühungen der neueren Strafrechts
wissenschaft, ein prinzipielles Kriterium für das mit Strafe zu belegende Unrecht 
(sog. Kriminalunrecht im Gegensatz des Zivilunrechts) zu gewinnen“, mint Ennec- 
cerus (Lehrb. I. 195. %. *), ki az irodalmi jegyzet végén két sorban (!) adja saját 
véleményét a kérdésről. Mintha őket a dolog lényegében nem is érdekelné!
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datlan kérdések, megvilágítatlan részletek maradtak, illetőleg helyte
len megoldások s téves megvilágítások találhatók, azokért a felelős 
soget nem annyira az idegen területre áthatolni kényszerült kriminá- 
listák, mint inkább a késedelmes magánjogi tudomány viseli.

Ennek a hiánynak némi pótlására szánom az alábbi sorokat, me
lyeknek feladata lesz tehát, hogy az összehasonlítás, illetőleg elkülöní
tés tárgyát alkotó két jelenség: büntetés és kártérítés közül az utóbbi 
lényegének tüzetesebb megvilágításához járuljon hozzá egy-két gondo
lattal s ezzel közvetve próbáljon résztvenni a kérdés előbbrevitelében.

Az itt elémszabott tér korlátái nem engedik, hogy a kérdést teljes 
irodalmi apparátussal tárgyaljam. A rendelkezésemre álló helyen első
sorban saját nézeteimet akarom előadni, az irodalomból csupán annyit 
ölelve fel, amennyi a probléma megértésére feltétlenül szükséges.3

2. Az a törekvés, mely a magánjogi és büntetőjogi felelősségre- 
vonás különbségének elvi alapjait keresi, Hegel le l4 5 * kezdődik, ki a 
különbséget abban látja, hogy a büntetőjogi jogellenesség tudatos és 
akaratos ellenszegülés a törvényben megnyilatkozott közakaratnak, 
míg a magánjogi jogellenesség csak öntudatlan („unbefangen“) sértés, 
azaz míg amaz mindig az akaratban fészkelő mozzanatra támaszkodik, 
emez pusztán külső tényállásban is megvalósulhat. E gyámoltalan, 
tapogotózó, első pillanatra megcáfolható megkülönböztetés (— hisz van 
nem-akaratos bűncselekmény és akaratos magánjogi sértés!—) majd
nem félszázadig, Merkel felléptéig, uralkodott a büntetőjogi irodalom
ban, sőt hasonló elvi alapon való megkülönböztetés még Merkel után is 
vissza-visszatér újabb kísérletek alakjában az irodalomban, ami arra 
mutat, hogy e törekvés valóban meglevő szükségletnek felel meg.

Hegel tanával szemben Merkel5 volt az, aki diadalra vitte a jog
ellenesség egységes felfogását, kimutatván, hogy a jogellenesség nem 
más, mint jogszabály megsértése, s e tekintetben nem tesz különbséget, 
hogy minő jogszabály áthágásáról van szó, nevezetesen az ú. n. magán
jogi jogellenesség általános tényállásában semmit sem lehet találni, 
amit a büntetőjogi jogellenesség általános tényállásával szembe lehetne 
állítani, tehát szó sem lehet e kettőről, mint a jogellenesség elvileg kü
lönböző alapformáiról. (I. h. 40.)

Merkel e helyes megállapításából azonban csak az írók egy része 
-  ma kétségkívül az uralkodó nézet — tudta és merte levonni azt a 

helyes következtetést, hogy az egységes jogellenességnek a tételes jogok
ban található kétféle reakciója: megtérítés (helyreállítás) és büntetés 
között sem lehet tehát elvi, minőségbeli különbséget keresni, csupán 
mennyiségbelit; hogy tehát a törvényhozó tisztán jogpolitikai mérle
gelések alapján, aszerint, amint szükségét látja, alkalmazza egyiket 
vagy másikat vagy mindkettőt.®

3 A régibb irodalomra elsődleges forrás Merkel R. Kriminalistische Ab
handlungen 1867. I. különösen 5—32. További világos áttekintés (1879-ig) Jelűnek 
i. m. I. 76—150. Tovább (1890-ig) Binding Normen I. 2. és 3. (változatlan) kiad. 
39. §. 1. j. és elszórtan. Liepmann Einleitung, 1900. 4—18. A legújabb irodalomra 
V . Hippel I. 1925. 27—31. — Nálunk Angyal Büntetőjog I. 2. kiad. 15. %. 3. (60—61.),
з. kiad. 14. §. 3. (68—69.). Finkey Bjog 2. kiad. 215—6.

4 Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821. 82. és k. §§.
5 Krim. Abhandlungen. 1. Zur Lehre v. d. Grundeinteilungen des Unrechs

и. seiner rechtl. Folgen, i —75.
8 Így már Jhering Zweck im Recht, 4. kiad. 377. sk. — Az újabb büntető

jogra nézve 1. Hippel i. h. 30, Liszt-Schmidt 26. §. 4. j. Mezger Strafr. 21. §. 21. j. 
Nálunk Angyal i. h., Finkey i. h.
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Az írók más része, köztük maga Merkel is, még e megállapítás 
után is (vagy némelyik annak tagadásával) kutat olyan ismérvek 
után, melyek a kétségkívül nagy jogkövetkezménybeli különbséget a 
két esetben elvi, tényállásbeli különbségekre visszavezethetőleg 
indokolnák.

Merkel maga azt a többletet, mely a büntetőjogi jogellenességet 
a magánjogival szemben jellemzi, abban látja, hogy míg az utóbbiban 
csupán alanyi jogok külső sérelme, addig az előbbiben ezenfelül még 
„a jog megvetése“ (Missachtung) is megvalósul, melynek hatása a sér
tetten messze túlterjedőleg az általános jogrendérzet (Sicherheits
gefühl) megzavarását jelenti.“ (67 1.) Ennek megfelelően a jogi vissza
hatás is amott csak a szubjektív jognak megfelelő külső állapot vissza
állítására megy; emitt egy ideális értéknek: a megzavart jogrendnek 
helyreállítására és biztosítására (2. 1.) Miután a „jog megvetése“ szük
ségkép akaratos mozzanatot foglal magában, igazat kell adnom 
Liepmann-nsik 7 abban, hogy itt Merkel voltakép a hegeli eszmekörbe 
zökken vissza — maga előtt is észrevétlenül.7 8

Még erősebb az elkülönítési törekvés Hälschner-nél és Bin- 
ding-nél.

Halschner, aki már Merkel felléptét megelőzőleg Hegelhez ha
sonlóan elvi alapon — bár vele, az ő szubjektív irányával épen ellen
kező, objektív irányban kereste a jogellenes tényálások elkülönítését, 
némileg módosított formában fenntartotta álláspontját Merkel kriti
kája után is. Szerinte a büntetőjogi jogellenesség közvetlen tagadása 
a jogrendnek: támadás a jogrend ellen („aktive Auflehnung des Wil
lens gegen die Rechtsordnung“); a magánjogi csupán közvetett, azaz 
csak a sértett akaratától függ, hogy a támadást sértésnek fogja-e fel 
vagy abba beleegyezik, ami egyedül rajta áll s ha igen, akkor nincs 
jogsértés.9 Ez a felállítás époly gyenge lábon áll, mint a Hegelé s nyil
ván egyik ágában sem igaz: a magánjogi sértés is lehet „támadás a 
jogrend ellen“, viszont a büntetőjogi sem mindig az. Ezenfelül teljesen 
tarthatatlan, ahogy H. a magánjogi jogellenesség létrejöttét a sértett 
akaratához köti.

Óriási apparátusa ellenére, mellyel dolgozott, nem lehet sikere
sebbnek tekinteni azt a megkülönböztetési kísérletet, melyet Binding 
javasolt.10 A büntetőjogi sértést ő a polgárt az állammal szemben ter
helő engedelmességi kötelesség megsértésében látja, amely tehát min
dig egy és ugyanaz: az állam jogának (Recht auf Botmässigkeit) 
sérelme (447.) A magánjogi sértés ellenben kimerül az egyéni alanyi 
jogok sérelmében, ennélfogva annyiféle, ahány az egyéni alanyi jog. 
Amaz deliktum, azaz vétkes akarati magatartást tételez fel, emez nem 
deliktum, mert az egyén joga a megtérítésre nem alapulhat az állam 
jogának (az engedelmességre irányuló jognak) megsértésén, tehát nem 
is kell hozzá akaratos magatartás, annál kevésbbé vétkesség, hanem a

7 I. h. 9.
8 Merkelétől nem messze eső szembeállítás Jellineknél is (i. m. I. 137. s k.): 

Strafe =  psychische Ausgleichung, azaz „von dem Staate gegen den schuldvollen 
Unrechtstäter zum Zwecke der grösstmöglichen Ausgleichung der durch schuld
volles Tun hervorgerufenen schädlichen socialpsychologischen Folgen verhängte 
Reaktion“ (137.). Reparation — „Beseitigung der objektiven Störung“ (141.).

9 Először System d. preuss. Strafr. I. 1. §. Majd Gerichtssaal 1869. 11. s k. 
és 81. s k. s újból 1876. 401. s k. V. ö. Jetiinek i. h. I. 89. és 158. s k.

10 Normen I. 1. kiad. (1872.) 132. s k., 2. és 3. kiad. (1890. ili. 1916.) 237—310.. 
és 433—479.
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megtérítési kötelezettség általános, rendes alapja az egyszerű okozás 
(Verursachungsprinzip! — 472.), sőt az sincs kizárva szerinte, hogy a 
megtérítési kötelességet megalapozó tényállás egyáltalában nem emberi 
cselekvőségből, hanem merő külső véletlen eseményből álljon. (301—2.). 
Mint közös jogi konstrukciót, melybe az összes magánjogi megtérítési 
kötelmek egybefoglalhatok volnának, ajánlja Binding némely római 
forráshely nyomán, melyek a más vagyonába depraedandi causa be
avatkozót negotiorum gestor-ként tartják fogva, e gondolat továbbfej
lesztésével a negotiorum gestio, azaz a kvázikontraktus jogi formulá
ját: aki más jogkörébe vétkes vagy vétlen magatartással behatol, 
ezzel mint idegen ügyekbe avatkozó quasi ex contractu kötelezi magát 
a reparációra (462.).

Nincs itt a helye, hogy Binding tételeit cáfoljam. Megtették ezt 
már illetékesek, főként a büntetőjogi részre vonatkozólag. A magánjogi 
részre alább még visszatérek. Itt legfellebb csodálkozásomnak adhatok 
hangot a fölött, hogy ily hatalmas elme ily mélyrehatóié elemzések 
eredményekép ennyire kevéssé hasznavehető konstrukciókat tudott 
kitermelni iigy a büntetés, mint a kártérítés magyarázatául.

A Binding által vert csapáson indulva még élesebben arra a 
különbségre tereli a szembeállítást Liepmann,11 amelyet Binding in
kább csak mellékesen vetett fel, hogy t. i. míg a bűncselekményben 
mindenkor pflichtwidrige Willensbetätigung-gal állunk szemben, addig 
a magánjogi jogellenesség lehet nemcsak vétlen cselekmény, de egy
általában nem-cselekmény is. Amíg, mondja Liepmann, a kártérítésnek 
egyetlen címe a vétkesség volt, addig a magánjogi jogellenességnek 
nem volt önálló tartalma a büntetőjogival szemben. A mai jogban 
azonban, hol a deliktuális mozanattól teljesen független kárfelelősség 
ismeretes (vasutak, bányák stb., végszükségben levők, beszámíthatatlan 
személyek felelőssége), a különbséget a kétféle„Unrechtsart“ között meg 
kell tenni s szerinte a következőkben lehet megtenni: „a magánjogi 
jogellenességnek nem kell sem kötelességsértésnek, sem általában cse
lekménynek lennie; lényege csupán abban áll, hogy egy állapot mások 
magánjogi érdekeibe beleütközik, idézték légyen ezt elő akár beszámí
tás alá eső személyek, akár dolgok vagy természeti erők; — a vétkesség 
itt nem „konstitutiv“, csak „kvalifikáló“ jelentőséggel bír. Ezzel szem
ben a deliktum lényege nem más, mint megvalósítása egy a jogi köte
lességekbe ütköző akaratnak, azaz más szavakkal cselekvés- és vétség- 
számba beszámítható jogellenesség,11 12

Az tehát a kérdés — s ez lesz vizsgálatunk tárgya — igaza van-e 
Liepmannak (és már Bindingnek) ebben a szembeállításban.

A büntetőjogi oldalt tekintve kétségkívül. A bűntettet illetőleg 
alig lehet kétség, hogy az a jogrendbe ütköző akaratot tételez fel.

De igaza van-e a másik oldalon: hogy t. i. a magánjogi jogelle
nességhez nem kell jogsértő akarat, sőt egyáltalán semmi akarat, mert 
ehhez beszámíthatatlan személyek, dolgok, természeti események-elő- 
idézte „állapot“ is elég?

11 Einleitung 14—18.
12 Ugyanígy (rövidebben) már Bar (Handb. I. 1882. 338. — itt Hippel után 

idézve 29. 2.): „Die Strafjustiz muss den schuldhaften Willen zugrunde legen, die 
Ziviljustiz braucht, es nicht.“ — Az egységes jogellenességfogalom ellen újabban 
— egyébként minden említésreméltó újabb fordulat nélkül — Hegler is Z. f. 
Strfrw. 36. 29. 31. j.

2
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3. Mindenekelőtt bocsássunk előre itt egy megállapítást, mely 
bizonyos félreértéseknek elejét fogja venni.

Míg a büntetés kétségtelenül mindig és kizárólagosan valamely 
jogellenes cselekmény folyománya (Unrechtsfolge, — így maga Liep- 
mann is i. m. 3.): addig a magánjog terén vele párhuzamosan futó 
jelenség, a kártérítés (értve tágabban: helyreállítás) nem kizárólag 
jogellenes cselekmény folyománya, hanem ezenkívül még több más 
jogalapból is származik, melyekről első pillanatra nyilvánvaló, hogy 
egészen más jellegű jogi tények, mint a büntető üldözés alá eső jog
sértések, ekként az összehasonlításra egyszerűen alkalmatlanok. így 
nevezetesen kártérítési kötelezettség állhat be jogos (megengedett) 
magatartásból is: elsősorban önlekötelezésből (szerződésből), pl. a kár
biztosító vagy általában bárki kötelme, aki egy bizonyos bekövetkez
hető kár megtérítését vállalja önállóan vagy járulékosan (garancia
paktum); másodsorban szerződésen kívül is: a) más jogkörébe való 
megengedett behatolással végzett (tehát jogos) cselekmények folyo- 
mányakép, mint a kisajátítás, végszükség esetei, b) veszélyközösség,123 
jogalapnélküli gazdagodás alapján.13 Világos, hogy semmi értelme nem 
volna annak, ha, teszem, a biztosító vagy kisajátító kártérítő-kötelmét 
akarnék összevetni a bűntettesével; illetőleg ez összevetésből, ha meg
tennék, csak konfúzus következtetésekre juthatnánk.

Sőt a pontosság kedvéért a másik oldalról ki kell emelnem még 
azt is, hogy a kártérítés (megtérítés) jelensége még akkor is, mikor 
jogellenes magatartás folyományakép jelentkezik, nem egyedüli, hanem 
csak egyik (néha nem is a legfontosabb) magánjogi hatása a jogellenes 
magatartásnak. (Épúgy, mint ahogy a büntetés sem kizárólagos jog
hatása a bűncselekménynek, hanem annak is lehetnek egyéb jogha
tásai: kizárás gyámság, esküdtbírói tiszt alól, tanúskodás korlátozása 
stb.) Ezek az egyéb lehető magánjogi joghatások (pl. ügyleti érvény
telenség, ügylet- (pl. házaság)-bontó ok, tartás, haszonélvezet, hitbér 
elvesztése, ajándék visszakövetelhetése, örökjogi érdemetlenség, kitaga
dás, apai hatalom felfüggesztése stb.)14 annyira szerteágazók és külön
féle természetűek, hogy semmikép nem lehetne őket egyszerűen a kár
térítés fogalma mögé bepréselni és azzal veleérteni, mint ez néha tör
ténik (Binding), külön-külön figyelembevételükről pedig, ha másért 
nem, már a térhiánynál fogva is le kell mondanom.

Vagyis alábbi fejtegetéseimnél csupán azokat a magánjogi jelen
ségeket fogom szem előtt tartani, melyeket tényállásbelileg a jogelle
nesség közös vonása, mint felelősségkeltő ok fűz egybe a deliktuális 
tényállásokkal, azaz azokat, amelyeket „magánjogi deliktumoknak“ 
vagy „kvázideliktumoknak“ is szoktak gyakran nevezni, ezeknél is 
csupán a kártérítésre (megtérítésre) irányuló hatást véve figyelembe.

4. Ezek után térjünk most vissza a kérdésre, hogy igaza v a n - e  
Liepmannak, hogy egy ilyen Zivilunrecht „braucht weder Pflichtver
letzung, noch überhaupt Handlung sein.“

12a Vezéreset ennél a lex Ehodia de iactu esete. Modern esetek: állati vagy 
növényi járványok esetén elrendelt hatósági kiirtásnál az állam kártérítési köte
lezettsége. pl. lépfenés állatért, filloxerás szőlőért. Űjabban a francia jogban: az 
állam felelőssége az ellenség-okozta háborús károk megtérítésére; a községé és 
államé együtt a zendülések, forradalmi pusztítások okozta károkért.

13 V. ö. Zsögöd osztályozását Fej. I. 59. §., mely azonban nem felel meg tel
jesen a mi szempontjainknak.

14 V. ö. Zsögöd Fej. I. 59. §. 6. j. b.
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Lehet-e „jogellenes“ valami külső esemény, mely nem embertől13 14 15 
származik, hanem csak „állapot“, „dolgok vagy természeti erők ered
ménye“? Merkel ó ta16 * alig lehet kétséges, hogy nem lebete  A kár, 
melyet villám, jégeső, betegség, vadállatok támadása stb. okoz, nem 
jogsértés.18 Ha az adott esetben van mégis valaki, aki ezért a kárért 
megtérítéssel tartozik, akkor az ő kötelezettsége nem jogsértés folyo
mánya lesz, hanem egyikén azoknak az ép imént felsorolt alapoknak 
fog nyugodni, melyeket az összehasonlításból kizártunk, pl. szerződé
sen (biztosító) vagy kárközösségen (lex Rhodia de iactu). Jogsértés csak 
embertől eredhet, emberi magatartásnak közvetlen vagy közvetett 
folyománya lehet, mert hisz a jog csak emberi magatartásokat tud és 
akar befolyásolni parancsaival, ezekre a parancsokra nézve tehát nem 
képzelhető el más sérelem, mint ami embertől ered vagy emberi maga
tartásra visszavezethető tényben gyökeredzik. Azaz a jogsértő tény 
(kár) és az érte felelőssé tett személy között okozatos kapcsolatnak 
kell lenni, hogy a felelősség most kizárólag szem előtt tartott esetéről, 
a jogellenességen alapuló felelősségről beszélhessünk. (A felelősség 
egyéb eseteiben természetesen lehet hogy nincs okozási kapcsolat, pl. 
nyilván nincs a szerződéses vállalónál (biztosító), a lex Rhodia eset
kategóriájában, esetleg a jogalap nélküli gazdagodásnál, bár itt már 
lehet, amint mindig van a kisajátítás, végszükség eseteiben. Ezek most 
nem tartoznak ránk).

Nem tudom megállapítani, Liepmannt mennyiben vezette tétele 
felállításánál e szempont figyelmenkívülhagyása. A megtévedésre azon
ban okot adhattak egyes olyan jelenségek is, melyek csakugyan a mi 
területünkre tartoznak, de amelyekről még a magánjogi elmélet sem 
mindig csinál tiszta képet magának. A közönségesen a „jogellenes 
magatartás“ rovata alá sorozni szokott olyan esetekről van itt szó, 
melyeknél az okozati kapcsolat — tekintve különösen a közvetett oko
zás egyre távolodó eseteit — mindjobban elhalványodik, elmosódik, 
el vékonyodik, úgy, hogy néha szinte már-már a semmibe vész. Nem 
ismerek az irodalomban összeállítást, mely ez eseteket apróra vizsgá
lat alá vetné e szempontból, kutatva a határokat, ameddig ez elvéko- 
nyult okozásnak szálai még felismerhetők, kijelölve azokat, ahol e 
szálak már megszűnnek és az okozatosság foka szerint tagolva az alá 
tartozó jelenségeket. Pedig ez az alapja a jelenségek helyes elkülöní
tésének s ezen az úton az alapelvek helyes felismerésének.

Lássuk csak futó összeállításban az itt előforduló eseteket asze
rint csoportosítva, ahogy az okozati kapcsolat egyre jobban csökken. 
Még pedig kezdjük a kötelmi tényállásokon.

a) Teljes az okozati kapcsolat csupán ott, ahol a cselekvő saját 
lényéről van szó. Mégpedig itt, ahol csak az okozati kapcsolat valósá
gos megléte vagy nemléte érdekel bennünket, nem kell további különb
séget tennünk aszerint, hogy a cselekvőt szándék vagy gondatlanság 
(s ez utóbbinak milyen foka) vezette-e, vagy cselekvése a véletlen bal-

13 A beszámítliatóság kérdését most kapcsoljuk ki. Erről alább.
14 Krim. Abh. I. 44—46.
17 Megfordítva az volt vitás az irodalomban, hogy az öntudatlan emberi

cselekmények (őrült, lázálomban levő vagy gyermek ténye) nem rekesztendő-e ki
a jogellenesség köréből. Erről is alább. 19. j.

18 Értve természetesen a jelenséget önmagában, emberi közrehatás nélkül. 
A villámcsapás lehet tényálladéki része egy jogsértésnek, mely ember ténykedésével 
kapcsolatos, pl. (Zsögöd példája, Fej. I. 59. §. 1. j.) a villámhárítós késedelemben 
volt a szállítással vagy rosszul végezte dolgát.

2*
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eset fogalma alá esik, sőt akár hogy cselekvését beszámítható állapot
ban követte-e el vagy nem. (Utóbbira még visszatérünk.)19 E körül
mények fontosak a felelőssététel, mint a tényállásból levonható követ
kezmény, de nem a fizikai okozatosság szempontjából, mely kétség
kívül mindegyik esetben megvan. — Ügyszintén közömbös ez utóbbi 
szempontból az, hogy a magatartás, melynek okozatosságáról szó van, 
pozitív tényekben nyilvánult-e vagy csak mulasztásban, nemtevésben, 
— utóbbi esetben feltételezve természetesen oly jogparancsot, mely cse
lekvést kíván, miután e nélkül az okozatosság tárgytalan lenne.

b) Bizonytalanná és egyre jobban balványodóvá válik az okozati 
kapcsolat a közvetett okozásnak gyakorlatilag végtelenül fontos esetei
ben, minők:

aa) a gazda felelőssége alkalmazottai okozta károkért, — külön
böző törvényhozásokban különböző mértékben, de valamennyiben bizo
nyos fokig elismerve ; 20

bb) némely „veszélyes“ (helyesebben: nagy) üzem felelőssége az 
üzemi balesetekért; — e pont annyiban tér el az előző pont alá esőtől, 
hogy itt nemcsak az alkalmazottak magatartásából, hanem ettől eset
leg független üzemi balesetből származó káresetek is alája tartoznak;

cc) az állattartó felelőssége állata okozta károkért;
dd) az épülettulajdonos felelőssége az épület belső hibáiból szár

mazó károkért;
ee) a lakás urának felelőssége kidobott, kiöntött, leesett dolgok 

okozta károkért.
Mindezen esetekben (aa—ee) az eddigi elméletben szokás bepré

selni akarni a felelősséget egyszerűen az okozás és az ú. n. „okozási 
elv“ (Veranlassungsprinzip) uralma alá azzal az okoskodással, hogy 
a tulajdonos „okozta“ azt a kárt (= alkalmat adott rá), melyet épülete, 
állatja, alkalmazottja, az üzemében előfordult baleset idézett elő, azzal, 
hogy épületet emelt, állatot, alkalmazottat tartott, üzemet folytatott. 
Azonban nézetem szerint ez az érvelés az okozás fogalmának olyan 
felhígítását jelentené, mellyel ez a fogalom elvesztené szabatosságát 
és ezzel használhatóságát. Kétségtelen ugyanis, hogy a felelősség a 
fenti esetekben minden tulajdonost, még a távollevő, lázálomban fekvő, 
csecsemő vagy épen nasciturus tulajdonost, nyugvó hagyatékot, tes
tületi, alapítványi vagyont is terheli, holott kétségtelen, hogy ezeknél 
okozásról (= tevékenységről vagy magatartásról, melynek eredménye 
volna a beállott káros esemény) józanul nem lehet szó.

19 Merkel azon álláspontjával szemben (Krim. Abh. I. 43. s. k.), melyet Binding 
is magáévá tesz (Normen I. 38. §.), hogy az öntudatlan cselekvések, beszámítha- 
tatlanok tényei olybá veendők, mint a természeti események, tehát a jogsértés 
fogalmi köréből épúgy ki vannak zárva, mint a jégverés stb., már Jhering helyesen 
mutatott rá (Sehuldmoment 6.) e felfogás hibájára, mely abban van, hogy Merkel 
és Binding a jogellenességhez a vétkesség mozzanatát is megkívánják. A beszámít
hatatlan ember ténye azért volna egyenértékű a jégveréssel, villámmal, mert egyik 
sem vétkes. Helyesen: a villámnál nemcsak a vétkesség, de egyáltalán az akarat 
is hiányzik, ami az öntudatlanul cselekvőnél megvan, csak megbízhatatlan. Az iro
dalom ez álláspont fölött méltán tért napirendre s ismeri el az ú. n. objektív jog
ellenesség lehetőségét.

20 Ez a Zsögöd által (Fej. I. 59. §. 5. j. c.) ú. n. mögöttes felelősség, hova 
sorolja Zs. a családfő felelősségét is a felügyelete alá tartozó gyermekek károkozá
saiért. Ez utóbbit azonban — tudtommal — az összes európai törvénykönyvek a 
felügyeletben való mulasztáshoz kötik (legfellebb a bizonyítási terhet fordítják 
meg), így az eset a mi szempontunkból az a) pont (saját magatartás) alá esik. 
Viszont mögöttes felelősség ránk nézve a bb—ee. pontban foglalt többi eset is, amit 
viszont Zs., úgy látszik, nem ért oda.
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Viszont azonban kétségtelennek tartom, hogy a tárgyalt esetek
ben a káreseményt igen gyakran valóságos okozati kapcsolat is fűz
heti a gazda személyéhez, mely lehet erősebb vagy gyengébb az eset 
körülményei szerint kezdve a saját tevékenységtől (egyenes utasí
tás, helytelen megválasztás, mulasztás a felügyeletben, melyeket 
a régibb elmélet oly szívesen karolt fel és általánosított, hogy a vét
kességi mozzanatot minden áron becsúsztassa) egész az ellenkező vég
letig: a közreműködés teljes hiányáig, ami kézzelfogható a nasciturus, 
lázbeteg stb. imént idézett eseteiben.

Ha a gazda részéről a közvetlen aktív vagy passzív közrehatás 
(utasítás, gátlás hiánya) fennforog, akkor az eset voltakép az előző
a) pont alá esik (saját okozás). Ha ez nem mutatható is ki az egyes 
esetben: bizonyos fokú okozatosság azért még mindig megállapítható 
lesz, ha eset szerint ugyan nem is, de — hogy úgy mondjam — statisz
tikai átlagban, amennyiben a káresetek össz-száma a felügyelet foko
zásával, az óvóintézkedések szaporításával és tökéletesítésével, melyre 
a jogi felelősség tudata okvetlenül serkenteni fog, statisztikailag 
csökkenthető. Márpedig, ha egyszer a jogi felelősség bevezetésével és 
fenntartásával a bekövetkező balesetek össz-számára befolyást lehet 
gyakorolni, — ami alig lehet kétséges —: akkor ez visszafelé menőleg 
azt mutatja, hogy a gazda felügyeleti tevékenysége a balesetekkel 
ez utóbbiak nagy átlagában mégis okozati viszonyban van, habár 
ennek szálai az egyes esetben annyira elvékonyultak vagy rejtettek 
is, hogy közönséges, (direkt) emberi szemlélettel ki sem mutathatók. 
(A felelősség ép ennek a megelőző tevékenységnek ébrentartását, ser 
kentését célozza, amire alább még visszatérünk.)

c) Belsőleg eltérő az előző pont alattiaktól — különösen a cc. 
alattitól — a vadkárokért való felelőssége a vadászati jogosultnak. 
A vadászatjogosult nem „állattartó“, hisz a vadállatok nem az övéi, 
azokat nem ő tartja; az a kötelezettség sem tulajdonítható neki, hogy 
a vadak károkozásait megakadályozni tartoznék, hisz ezek szükség
kép vele járnak a vadállomány létével, utóbbinak kiirtására való 
serkentés pedig nemhogy nem célja a felelősségnek, de a vadászati 
jog helyes gyakorlásmódjával, mely a vadállomány fenntartására 
törekszik (tilalmi idők stb.), egyenesen ellentétben állana, ezért a 
jogosultnak egyenesen tiltva van.21 Felfogásom szerint e felelősség 
az üzemtulajdonos és a kisajátító felelősségéből van összegyúrva. 
A vadászati üzem jogosultja felelős az üzemével kapcsolatos károkért, 
de csak azzal szemben, aki az ő javára meg van fosztva a saját telkén 
vaió vadászhatás (s ezzel védekezés) lehetőségétől; viszont azonban 
e felelősség nem az elvont vadászati lehetőség pozitív értékére megy, 
hanem csak arra a negatívumra, hogy a telektulajdonosnak kára ne 
legyen az üzemből. Az okozás mozzanatából itt szintén csak az a nega
tívum marad meg, hogy a vadászatjogosult meglevő joga akadálya 
annak, hogy a károsult a maga cselekvésével (a vadak pusztításával) 
védekezzék a kár ellen.

d) Még különösebb a beszámíthatatlan személyek (korlátolt) 
felelőssége károkozásaikért, mely az Opt. 1310. §. nyomán az újabb 
törvénykönyvekben egyre általánosabban befogadást nyert. Itt volta
kép, mint már érintettük, fizikailag teljes mértékben megvan az oko
zás-eredmény kapcsolata; viszont jogilag a törvény rendelkezése foly-

21 V. ö. már Zsöpöd is Fej. I. 59. 5. j. sub. +
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tán, mely e személyeket cselekvőképtelenekké fokozza le, teljesen el
esik e meglevő kapcsolatnak figyelembevétele s marad a tényleg elő
állott külső eredmény kvázi jogi ok nélkül, csakugyan olyanformán, 
mint ahogy Ulpianus mondja (D. 9. 2. 5. 2.): quemadmodum si tegula 
ceciderit. A helyzet itt az, hogy a jogrend azt a tényleg meglevő 
okozatosságot, melyet a cselekvőképtelenre nézve a jogi következmé
nyek levonhatása szempontjából egyszer általánosságban megtaga
dott (fikció!), kivételesen mégis csak szóhoz juttatja akkor, ha az 
érdekelt felek vagyoni helyzetében rejlő méltányossági szempont 
megköveteli. Az eset de facto az okozási felelősség rovatába tartozik, 
csak felületes szemléletre látszik úgy, mintha de iure okozásnélküli 
felelősség forogna fenn, mert hisz a jog azzal, hogy a felelősséget az 
említett résen mégis bebocsátotta, ebben a terjedelemben elismeri 
magát az okozást is.

A fentiekkel ki is merítettük az idetartozó eseteket. Az összes 
előfordulható — aránylag ritka — esetek, melyekben valaki meg
térítésre köteleztetik oly kár miatt, melyet semmikép nem okozott, lát
tuk, más alapelvekre vezetnek vissza.

A fenti csoportokba könnyen be lehet helyezni a dologi megté
rítési kötelezettségek tényállásait. Dologi megtérítéssel csak az tartoz
hat, aki a dolgot birtokolja (ill. kiadja magát birtokosnak vagy rossz
hiszeműen szűnik meg birtokolni, mikor birtokosnak tekintjük fikció
val), ami vagy saját tevékenységet vagy alkalmazott (megbízott) által 
való szerzést jelent [fent a) és b), aa) pont], a birtokló lelki magatar
tása itt is közömbös lévén.

Vagyis eredményünk e ponton az, hogy a büntetőjogi jogellenes
ség tényállása abban különbözik a magánjogi jogellenesség tényállásá
tól, hogy az előbbinek mindenkor a saját okozás viszonyában kell 
lenni a felelőssé tett személlyel, az utóbbinál ellenben — lazább keze
léssel — meglevőnek tekinti a jog az okozatosságot, az ú. n. mögöttes 
felelősség eseteiben is, amennyiben ez az okozatosság legalább a sta
tisztikai átlagszemlélet alapján még feltalálható, habár a felelőssé tett 
egyén személyéig elvezető konkrét okozatosság az esetek egy részében 
már nem mutatható is ki. Azaz a felelősség előírása nem egyénenként, 
hanem kategóriák szerint történik.

A magánjog ezt a tényállásbővítést megengedheti magának, mert 
kisebb szankcióval dolgozván, mint a büntetőjog, az a joghátrány, 
mely esetleg olyant fog érni, aki az okozati kapcsolaton csakugyan 
kívül állt, ez utóbbira egyénileg sem jelent olyan tönkretevő csapást, 
mint az igazságtalan büntetés jelentene, pláne mivel, mint látni fog
juk, a felelőssététel egyébként is garanciákhoz (a bíró méltányos elbí
rálásához) van kötve; társadalmilag pedig az a nyereség, melyet a 
felelőssétételtől remélni lehet, jóval meghaladja azt a veszteséget, me
lyet esetleg ártatlanok megterhelése jelent. Ellenben a büntetőjog ezt 
a tágítást nem bírja el, miután az ő súlyos szankciója józanul másra, 
mint akinek okozatossága kétségen kívül áll, mai felfogásunk szerint 
nem alkalmazható.

E most adott, nagyon is általános, inkább csak negatív szem
pont azonban még nem adja meg a pozitív magyarázatot arra nézve, 
ami e tényálláskülönbség mögött rejtőzik. Miért van az, hogy a bün
tetés másra, mint az okozóra alkalmazva, értelmetlen, ellenben a meg
térítésre kötelezés nem az?

A feleletet a két intézmény rációjának vizsgálata adja meg.
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5. Mi a büntetés rációja? A bevezetésben említett évszázados 
megvitatás körülbelül tisztázta e kérdésre adandó feleletet: a bűn 
elleni küzdelem, a bűnelkövetés megelőzése, aminél ha egyes írók a 
megtorlás gondolatát is felveszik, ezt inkább csak a megelőzési cél 
belső igazolása, elmélyítése s egyszersmind ellenőrzése kedvéért teszik 
anélkül, hogy az elsősorban említett cél óriási gyakorlati fontosságát 
kétségbevonnák.

De mi a kártérítés (megtérítés) célja? Mindenki, aki a kártérítés 
elméletével foglalkozott, tudja, hogy a magánjog elméletében hiányzik 
e kérdésre a rendszeres megvitatás során kialakult, megfontolt felelet. 
Sőt hiányzik legtöbbször még a kérdés felvetése is.

Ez az a pont, melyre a bevezetésben tett szemrehányásom 
vonatkozik. Még pedig tüzetesebben beszélve e szemrehányást két 
irányban kell a magánjogi elmélettel szemben körvonalaznom:

Először abban, hogy a magánjogtudomány a magánjogi felelős
ség egyetlen tengelyévé, egyetlen magyarázó elvévé a vétkességet tette 
s ezzel azt csupán az egyén saját cselekvőségére, tehát ugyanarra a 
területre korlátozta, melyre a büntetőjog is kiterjed, holott szembe- 
szökőleg vannak káresetek, melyek ezen a körön kívülfekvő okokból 
állnak be s amelyeknek rendezésével a jogrendnek mégis foglalkoznia 
kell, mert az az együgyű és impotens megoldás, hogy a vétkességen 
kívül beállt kárt viselje az, akit ért (casum sentit dominus), csak egy 
kissé is finomultabb kultúrájií társadalomban tűrhetetlen lenne. Az 
elmélet pedig egyúttal a saját tehetelenségéről tenne tanúbizonyságot, 
ha lemondana arról, hogy az utóbbi csoportba tartozó esetek elméleti 
irányelveit kutassa és megtalálja. Hogy mégis ez történt Irnerius óta 
nyolc évszázadon át; hogy a jogelmélet óriási, egyenesen csodálatos 
botlással a vétkességen túlmenő felelősségrendezés lehetőségét és szük
ségességét egyszerűen észre sem sem akarta venni: az csak a bizan- 
tinus jogtudomány által meghamisított klasszikus jogtudósszövegek 
káprázatos tekintélyének elvakító hatásával magyarázható.

Másodszor abban, hogy még magának a vétkes felelősségnek 
belső alapját, rációját sem kutatta. Az agyakat megülte az évezredes 
káprázat: a vétkes felelősség nem szorul magyarázatra, az magától 
értetődik. Holott ez nem így áll. Ha a büntetés rációját volt oka 
kutatni a büntetés tudományának, van oka ezt tenni a kártérítésre 
vonatkozólag a magánjogtudománynak is, sőt annál több oka van, 
mivelhogy a kártérítést előhívó tényállások nem egységesek, mint a 
büntetés tényállása, hanem sokfélék.

Szerencsére a tudomány haladása az első szemrehányásomat 
félig-meddig már idejét múlttá tette. A magánjogi elmélet mintegy 
4—5 évtizede felfedezte, hogy van vétkességnélküli felelősség is, s 
ennek vizsgálata önként ráterelte a figyelmet a felelősség belső 
rűgóinak kutatására is. A hiba csak abban van szerintem még ma is, 
hogy' ez az újabb irányzat kizárólag a vétlen felelősség, mint kivé
teles, külön magyarázatot igénylő felelősségi jelenség vizsgálatára 
szorítkozik, elszigetelten a normálisnak tekintett vétkes felelősségtől, 
melyet továbbra is magyarázatra nem szorulónak tekint, s ezzel a 
kétféle felelősség között mesterségesen olyan elvi szakadékot létesí
tett, mely újabb akadálya az alapelvek felismerésének.

Ezeket az alapelveket szerintem csak az összes vétkes vagy 
vétlen felelősségi esetek egybevetésével, sőt még a büntetőjogi felelős
ségnek is párhuzambavonásával lehet és kell helyesen megállapítani.
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Ezt próbáltam én megtenni előző dolgozataimban,22 összeszede
getve az utolsó félszázad irodalmában felmerült valamennyi haszno
sítható gondolatot s ezeket egy összefüggő elvi rendszerbe állítva 
össze. I tt most csak ismétlem — jórészt változatlanul — azokat, ami
ket már említett dolgozataimban kifejtettem, de viszont — kedvem 
ellenére — ismételnem kell ezeket, hogy a jelen témára vonatkozó 
tanulságaimat, hogy úgy mondjam, az olvasó szeme előtt, anélkül, 
hogy másutt való utánkeresgetésre kényszeríteném őt, vonhassam le.

Előbb azonban egy gondolatot kell itt elhárítanom, mely fel
merülhet (fel is merült) a magánjogi represszió belső szükségességé
nek megokolására nézve. Az a Kant-Hegei-féle felfogás ugyanis, mely 
a jogrend visszahatását a jogsértésre mint eszmei, logikai szükség- 
szerűséget tekinti (a jog tagadásának tagadását), sokkal közelebb 
férkőzik a helyreállítás, mintsem a büntetés gondolatához. Büntetni 
csak azért, hogy a jogrend eszmei egyensúlya helyreállíttassék, a 
praktikus gondolkodás előtt ostobaságnak látszhat; ellenben a répa- 
ráció logikai szükségszerűségének gondolata sokkal könnyebben oda
férkőzhet, miután ennek kimaradása már csakugyan a jogszabály 
létét veszélyezteti. Ha a törvényhozó egy jogszabályt felállít, akkor 
minimumként gondoskodnia kell annak megvalósulásáról is. A bün
tetés elmaradhat, de a reparáció nem: ha a törvényhozó akarja a 
normát, akarnia kell legalább a normasértés helyreállítását, mert 
enélkül a norma „megholt állat“ volna: lex imperfecta, halvaszületett 
szabály.23 S ha ez így van, akkor a magánjogi szankcióhoz csakugyan 
nem kellene további megokolás.

Bármennyire csábító legyen is azonban első tekintetre ez az 
okfűzés, az mégsem állhat meg. Nincs olyan norma, melyet a tör
vényhozó feltétlen, kivételt, megszorítást nem tűrő szabályként 
ismerne, melyet mint elvi követelményt, tűzön-vízen, sem jobbra sem 
balra nem tekintve megvalósítana. A „fiat iustitia — pereat mun
dus!“ álláspontja nem a kulturált társadalmak jogalkotásának állás
pontja. A ma törvényhozója nem logikai szükségszerűségek s egyéb 
absztrakt vezéreszmék vagy kényszerképzetek nyomán indul el, 
hanem az élő társadalom szükségleteinek gondos mérlegeléséből, az 
élet igényeinek megfigyeléséből. Ezt teszi még a legalapvetőbb 
parancsok, az élet és személyiség védelmét célzók, megállapításánál 
is, melyek szintén ismernek kivételt a feltétlen megvalósítás alól 
(végszükség), annál inkább a vagyon védelmét célzóknál. Az abszolút 
tulajdonvédelemmel szemben is ott van a jóhiszemű birtokosra vetett 
tekintetből folyó megszorítása a jogérvényesítésnek. A kár megtérí
tésére menő parancsot sem vakon, a görög drámák szerinti megvál
tozhatatlan végzetszerűséggel, sem nem „öntudatlan vagyoni reflex“- 
ként, hanem óvatos mérlegelések, a körülmények és mindkét fél 
szempontjainak alapos megfontolása nyomán leszűrt alapelvek, jog
rációk útmutatása szerint bocsátja ki a törvényhozó, mint egyéb 
parancsait. Ez a felelősségszűlő ráció ott található minden helyre-

22 Verschuldensprinzip-Verursachungsprinzip, 1926., Polg. Jog. 1931. 147. s. k„ 
M. Jogászegyl. Értekezések 1933. 1. fűz.

23 Ilyenformán csakugyan Almási A.: A tilos cselekmény a magánjogban, 
1907. 69.: „A magánjogban a kártérítés a tiltott cselekménynek nem leküzdési és 
megtorló eszköze, hanem annak vagyoni reflex eredménye, amellyel a tiltott cselek
ménnyel mozgásban került vagyoni jogosultságok visszanyerik előbbi statikai 
momentumukat.“ (!)
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állító parancs mögött. És nem a jogsértés önmagában, hanem a tör
vénynek e rációk mérlegelése alapján hozott elrendelő parancsa 
hozza létre a megtérítési kötelezettséget. Ez az, amit Zsögöd is kifejez 
(a büntetőjogi regula átírásával): Nulla satisfactio sine lege/* ** A 
törvény az, mely a felelősséget meghatározott esetekben elrendeli és 
fenntartja. Ilyen törvényi rendelés nélkül épúgy nincs megtérítés, 
mint büntetés.

Eredményére nézve egészen közel áll az előzőhöz, bár elvi 
alapja egészen más, az a felfogás, melynek nagy erővel Binding adott 
kifejezést, s amely az okozás mozzanatát önmagában, minden további 
igazolás keresése nélkül azért akarja a felelősség alapjává tenni, 
mert benne véli feltalálni azt a gyakorlati hajtóerőt, mely a felelős
séget a most említett társadalmi érdekmérlegelések szempontjából 
indokolja (Verursachungsprinzip). „Was der Mensch Schlimmes verur
sacht, mit~oder ohne Schuld, muss er bessern. Hat er das Unglück 
gehabt etwa in der Geistesverwirrung fremde Sachen zu zerstören, so 
ist er doch Urheber des Schadens, hat fremde Hechte verletzt, und der 
Geschädigte ist noch viel unschuldiger als er. Das tätige Prinzip hat 
die Folgen seiner Taten zu tragen und nicht sein Opfer. . .  Der Urheber 
trägt den Schaden. . .  Auch seine Mittel hat er zu verantworten: der 
Herr die Taten seiner Leute..., der Unternehmer die schädlichen 
Wirkungen seines Betriebes“ .. .2S

Bindingnek ez a tanítása nagy tévedésen alapszik. Ő azt hiszi, 
hogy az a tényező, amely a felelősséget létrehozza, maga az okozás, 
holott az okozás, bár valóban része van a felelcsségfolyamat létrehozá
sában, ott csak kisegítő szerepet visz: kijelöli azt a személyt, ki ellen 
a felelősségrevonásnak irányulnia kell, ha erre megvan a kellő jogpoli
tikai ráció, de ilyen rációul maga az okozás nem szerepelhet. Az okozás 
színtelen valami. Pusztán azért, mert okozta a sérelmet, senkit felelős
ségre nem lehet vonni, ha nincs meg rá a kellő egyéb alap. Röviden: 
az okozás nem generátora a felelősségfolyamatnak, csupán vezetéke. 
Az a „tätige Prinzip“, melyre Binding utal s amely csakugyan fontos 
szerepet játszik a folyamatban, nem azonos a puszta okozással, hanem 
más gondolatból sarjad, melyet majd alább viszontlátunk a maga igaz 
valójában.

Nézzük csak, melyek az igazi generátorai, hajtóerői a felelősség
nek. Keresnünk kell ez okokat — a fent mondottak szerint — a fele
lősség bármely neménél, még az olyan évezredes felelősségi alakzatnál 
is, minő a vétkes felelősség, mert ez sem önmagától és önmagáért való 
alakulat, hanem époly része a rendszernek, mint a mellette található 
egyéb felelősségi alakzatok, melyeket az elmélet méltatlanul kezelt 
eddig fattyúhajtásokként.

Alig lehet kétséges, hogy a büntetőjogi vitában szereplő két nézet 
közül az, mely a felelősség alapját a megtorlásban keresi, a magánjog 
terén nem igen találhatna támpontot. Az a sokszor igazán a semmibe
vesző szemrehányhatóság, mely a régi elmélet szerint még a culpa 
levissima formájában is elegendő volt arra, hogy a teljes terjedelmű

*4 Fej. I. 59. §. 3. j. b. — Hogy ezt a törvényi alapot itt szabadabban kezel
hetjük, mint a büntetőjogban, nevezetesen, hogy a magánjogi felelősségrevonás 
a törvény kiterjesztő vagy analog értelmezésén is alapulhat, — amit szintén már 
Zsögöd kiemel az id. helyen — a tétel érvényén nem változtat. Ez folyik a szankciő 
enyhébb voltából.

*5 Normen I. 3. kiad. 471—2.



26 Marton Géza

felelősséget bevezesse, igazán alig volna elegendő arra, hogy a jogrend 
elleni támadásnak minősíttessék.24 * 26 De még ez a kis alap is elesik a 
vétlen felelősség eseteinél. Nyilvánvaló tehát, hogy a megtorlás gon
dolata itt teljesen kikapcsolandó. Marad ekkor egyedül a megelőzésé, 
vagyis az a gondolat, mely a büntető feielősségrevonásnak is főpil
léréül szolgál.

Az a gondolat, hogy a megtérítésre kötelezésnek visszatartó 
(tehát a büntetésével egyező) hatása van, itt-ott kifejezést nyert az 
irodalomban,27 azonban csak kevesen ismerték fel ennek a gondolat
nak átfogó jelentőségét. Ez utóbbiak inkább a közgazdák28 és krimi- 
nálisták közül kerültek ki, hol különösen ki kell emelnem Lisztet, aki 
elismerve a két intézmény, büntetés és megtérítés, fogalmi különbsé
gét, époly világosan felismeri a kettő szociális funkciójának azonos
ságát. „Wie so oft — mondja — ist auch hier die scharfe begriffliche 
Scheidung nur ein Zeichen oberflächlicher Betrachtung, mangelnder 
gedanklicher Tiefe . . .  Entschädigung wie Strafe dienen in letzer Linie 
demselben Zweck: dem Schutze der Rechtsordnung durch die Be
kämpfung des Unrechts.29

Igen, a vagyoni felelőssététel époly hatalmas fegyver a jogrend 
kezében a jövőbeli jogsértések megelőzésére, mint a büntetés, sőt mond
hatjuk, ez az elsődlegesebb, általánosabb, közvetlenebb, mindennapibb, 
gyakran még hatásában is sikeresebb, mert könnyebben kezelhető, az 
apróbb, mélyebb rétegekbe behatolóbb, mint amaz.30 Végül ez a felfogás 
megadja az egységet a jogellenesség jogkövetkezményeinek elméleti 
szemléletében.

Csak nyer értékében ez a felelősségi elv, ha tiszta képet alkotunk 
magunknak uralmi területének kiterjedéséről. Bár a megelőzés gondo
latának fészke kétségkívül a vétkes felelősség területén van (saját 
magatartásáért való felelősség): hatása átterjed azokra az esetekre is, 
melyeket fent (4. pont b), aa—ee), mint a Zsögöd-féle mögöttes felelős
ség eseteit felsoroltunk. Mint fent láttuk, az egyre csökkenő okozati 
kapcsolat mellett is, mellyel a károkozó cselekmény a felelőssé tett 
személyhez fűződik, a megelőzésnek az esetek nagy sokaságában meg
mutatkozó észlelet szerint még itt is helye, lehetősége van, s ez az, 
ami a felelősség fenntartását a hasonló esetkategóriára még megokolttá 
teszi. Csak persze nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felelős
ség alapjai között itt az egyre fogyatkozó megelőzési elv mellett már

24 A megtorlás gondolatának némi másodlagos érvényesülését látja mégis 
M. Rümelin: Verschulden im Straf- u. Ziv. R. 36.

27 Merkel Krim. Abh. I. 2., Enzykl. 305. §. 2., Jhering Schuldmoment 24.
(„secundär-pönale Funktion der reipers. Klagen“) Heime,  Holtzendorff I. 338.
(idézve itt Binding után i. m. 253.), Jellinek i. m. I. 145. („pönale Nebenwirkung), 
Mauczka Rgrund d. Schadenersatzes 125.

28 Különös nyomatékkai Petrazycki Die Lehre vom Einkommen, 1895. II. 
501—3., Mataja i. m. 33.

29 Deliktsobligationen, 1898. 3.
30 Néha a büntetés alkalmazása különböző akadályokba ütközik, pl. a tettes 

kilétének ismeretlen vagy bizonytalan volta (többek-okozta balesetnél), a bűnösség 
kimutatásának nehézségei (különösen az alanyi elemeket illetően), rövidebb elévülés 
stb.. ellenben a távolabbi ténybeli kapcsolat alapján is megálló magánjogi felelőssé
tétel zavartalanul működik. Érdekes megfigyelést lehetett tenni e tekintetben a for
radalmak utáni zavaros időkben, mikor egyes kereskedők, lapvállalatok stb. fele
lőtlen elemek „egyéni akciói“ (jogtalan rckvirálások. lapelkobzások, nyomdarombo
lások stb.) által okozott jogsérelmek ellen a nehézségekkel működő büntetőigazság
szolgáltatás teljes kikapcsolásával magánjogi perúton igyekeztek nem is annyira 
kártérítést, mint inkább elriasztó védelmet nyerni.
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más szempontok is előtérbe nyomulnak és hozzájárulnak a magában 
véve már talán nem is elég erős megelőzési szempont kiegészítéséhez.

Sőt vannak aztán esetkategóriák, melyekben a megelőzés rációja 
teljesen megszűnik. Vannak károk, melyeket semmiféle megfeszített 
emberi ügyelem, semmiféle serkentés hatása alatt sem tud kivédeni. 
Ezek azok, melyekben ellenállhatatlan külső ok (vis major) nyúl be 
az embernek közvetlenül vagy segéderők bevonásával folytatott tevé
kenységébe (üzemi balesetek). Ilyenek továbbá a beszámíthatatlan 
személyek károkozásai.31 Itt a felelősség, amennyiben mégis beáll, 
kizárólag a fentemlített más szempontok alapján áll be.

Ezek a más szempontok, más rációk lényegükben különböznek 
a megelőzés szempontjából. A megelőzés általános jogi, rendfenntartó 
elv, előfeltétele minden társadalmi együttélésnek, s mint ilyen, minden 
mást megelőző, imperativ jelleggel bír. Ezek a más szempontok tisztán 
gazdasági elvek, melyek másodlagosan az előző elv mellett is érvénye
sülhetnek ugyan (annyiban, hogy annak hatását kiélezik, ha vele pár
huzamosak, letompítják, ha vele ellentétesek), de azt a szerepet, hogy 
a felelősséget önállóan is megalapíthassák, csak ott vehetik át, ahol 
az előző elv megszűnik: ahol elháríthatatlanul bekövetkezett károk 
miként leendő helyes elosztásáról, elrendezéséről van szó. Ez az utóbbi 
feladat már tisztán gazdasági: világos, hogy a helyes gazdálkodás 
elveiből kell kölcsönkérni azokat az irányadó szempontokat is, melye
ken a jogi rendezés nyugodjék. Visszás volna, ha nem így történnék.

Ezek az elvek a következők:
1. Minden emberi aktivitás (vállalkozás) maga kell hogy viselje 

a megvalósításával járó költségeket és áldozatokat, ideértve termé
szetesen a vele elkerülhetetlenül járó károkat is, mert a vállalkozás 
gazdaságosságáról csak akkor nyerünk tiszta képet, ha a passzív téte
leket is pontosan nyilvántartjuk a vállalkozás mérlegén és nem enged
jük őket rejtett utakon-módokon mások terhére áthárítani, — mint 
azt az eddigi rendszer, mely a vétkességen túl nem ismer felelősséget, 
lehetővé tette. Nyilván egészségtelen szociálpolitika volna improduktív 
vállalkozásokat fenntartani a nekik más ártatlan emberek (a károsul
tak) rovására juttatott állandó, rejtett s brutálisan igazságtalan szub
vencióval. Hiszen magának a vállalkozónak a szempontjából is az az 
igazságosság követelménye, hogy aki egy vállalkozás esetleges előnyeit 
élvezi, számoljon a hátrányokkal is. Ez a Merkel—Unger-féle „aktív 
interessze“, a „Handeln auf eigene Gefahr“ elve.32

2. Semmiféle jogi rendezés nem indokolt, ha nagyobb bajt idéz 
elő, mint amelyet elhárítani akar (medicina peior morbo). Az ily visz- 
szás rendszabályt kerülni kell. így nevezetesen a kártérítés folyamatát 
sem engedheti ellenőrzés és fék nélkül érvényesülni a jog, ha a kötele
zettet ezzel tönkretenné, míg a vagyonos károsult talán minden meg- 
rázkódás nélkül elbírja a kárt.33 Persze ez elnézésre csak az olyan

31 Ha t. i. csakugyan beszámíthatatlan egyénről van szó: igazán őrültről, 
teljesen értelemképtelen gyermekről. A kétség azonban fennforoghat, hogy az adott 
esetben csakugyan ez-e a helyzet, avagy az állítólagos őrültnek, ill. a károkozó 
gyermeknek nem volt-e mégis némi belátóképessége, ekként a felelősségrevonásnak 
nem lehet-e rá mégis némi hatása. Ugyanígy vadkár esetén is lehet bizonyos pre
ventív hatása a felelősségnek.

32 Ez az a bizonyos „tätiges Prinzip“, melyet Binding az „okozási elv“ név 
alatt „óhajtva sejt“.

33 Svájci köt. t. 43. 2.



28 Marton Géza

alperes tarthat igényt, aki a kíméletre csakugyan érdemes is, tehát 
nem a dolózus vagy durván gondatlan károkozó, kivel szemben a pre
venció parancsoló erővel jelentkezik, hanem csak az enyhén gondatlan 
vagy éppen hibátlan károkozó.

Ennek a meggondolásnak természetesen az ellenkező irányban 
is érvényesülnie kell: ha a károkozó a vagyonos s a károsult az, akinek 
vagyoni összeroppanásától a kár súlya alatt tartani kell, a kártérítés 
folyamatát a vagyonos alperessel szemben hajlandók vagyunk érvé
nyesülni hagyni, ha az egyéb rációk fogyatékosak (gyengülő prevenció, 
távoli érdekeltség) vagy akár teljesen hiányzanak is (beszámíthatat- 
lanok károkozásai).

3. Bárhonnan eredjen s bármin alapuljon a kártérítési kötele
zettség: a gazdálkodás szabályai szerint a kárt lehetőleg az érdekeltek 
minél szélesebb körére kell elosztani s ezzel elviselését megkönnyíteni. 
A kár jogi rendezésénél tehát lehetőleg azt a módot kell előnyben 
részesíteni, mely a kárfelosztást megkönnyíti: áthárítani a vállalkozóra, 
ki azt termelési költségeibe beleszámítva, a fogyasztókra továbbhárítja 
vagy magát biztosítással fedezi stb.34

Mindazokban az esetekben, ahol e most kifejtett gazdaságpoli
tikai elvek érvényesülnek, szokás a felelősség megalapító (ill. mér
séklő) okaként általában a méltányosságot állítani oda. Ez nem sza
batos beszéd. Kétségtelen, hogy a mondott esetekben végeredményben 
az emberi méltányos szemlélet nyilatkozik meg; de nem vak általá
nosságban, hanem szorosan meghatározott tárgyi körülmények által 
megalapozott feltételek közt. Nem minden méltányosság elegendő a 
felelősség létrehívására, csak az, melynek a helyes gazdálkodás elvei
ben adott tárgyi alapja van. Ez elvek szerint pedig, hogy ezt a képet 
használjam, a méltányosság nem a világba szétsugárzó energiaként 
hat, hanem meghatározott pályán haladhat csupán. Ez a pálya, ez az 
energiavezeték pedig, láttuk, nem más, mint az okozás, az a logikai 
kapocs, meliyel az emberi elme a jelenségek össztartozandóságát fel
fogja és jelzi. A prevenció elvénél ez szembeszökő. De ugyanez áll a 
többi (gazdasági) felelősségszűlő rációnál is. Nem minden érdek tesz 
felelőssé, csak az okozatos érdek; nem minden gazdagság kötelez a 
kárviselésre, csak ha a gazdagot az okozatos kapocs fűzi a kárhoz; 
nem mindenki kell hogy osztozzék a kárban, csak az, aki hozzá valami 
okozatos kapcsolatban áll.

Csakhogy különbség van az okozatosság között akkor, mikor a 
felelősség a prevenció elvén nyugszik, és akkor, mikor azt pusztán az 
utóbb említett gazdaságpolitikai elvek motiválják.

A prevenció a cselekvő személy (és más hasonló helyzetben levő 
személyek) jövőbeli személyes magatartására kíván hatni: vissza
tartani őket hasonló károkozásoktól akár saját cselekvőségüknél alkal
mazandó nagyobb figyelem, akár embereik vagy berendezéseik foko
zottabb ellenőrzésére serkentés által. Az az okozatosság tehát, mely 
ezt az esetét a felelősségnek kiváltja, szintén a cselekvő személyes 
magatartására megy vissza: a felelősség tényállása okvetlenül a saját 
okozás, közvetlenül vagy a kellő felügyelet elmulasztásával.

34 A fenti elvek érvénye egyforma úgy a kötelmi, mint a dologi helyreállítás 
körében. A rei vindicatio rosszhiszemű alperese ellen a prevenció elve fokozza fel 
a felelősséget, ellenben a jóhiszemű alperes ellen, kinél a prevenció elhalványul 
vagy teljesen elesik, a fent másodsorban említett gazdasági-méltányossági elvek 
lépnek előtérbe. A részletekbe nem mehetek bele.
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Ellenben az utóbb említett elveknél, ahol csupán egy már meg
levő kárnak elrendezéséről van szó két vagy több vagyon között, ele
gendő a vagyon okozatossága, azaz hogy a kár előállásának okláncolata 
az egyik vagyonhoz (annak valamelyik részéhez: ház, állat, üzem stb.) 
vezessen, ha a vagyon gazdája személyileg teljesen kívülesik is az oko
zásnak lehetőségén (nasciturus, hereditas iacens stb.). Oly szempont, 
melyet — tudtommal — még senki nem emelt ki, amely pedig a fent 
(4. pontban) adott sorozatban az egészen a szélen álló esetek (teljesen 
előreláthatatlan üzemi károk, beszámíthatatlanok károkozásai, vadkár) 
különben kétes tényállási összefüggését világossá teszi. Az a vagyon 
viselje a kárt, melynek érdekében (= melynek körében) történt aktivi
tás idézte ezt fel.

6. Ezzel visszajutottunk alaptémánkra. A jográció magaslatáról 
történő szemlélet felvilágosít bennünket a tényállási alapban mutat
kozó különbségek értelméről.

Vagyis tehát összefoglaláskép — a büntetőjogi felelősség tény
állását is belefoglalva az összehasonlításba:

A büntetőjogi és magánjogi felelősség tényállása megegyezik 
egymással addig, míg az elsőnek egyedüli, a másodiknak is főrációja: 
a megelőzés, párhuzamosan fut egymással: saját okozás közvetlenül 
vagy közvetve, cselekvéssel vagy mulasztással, — egymás között mégis 
azzal a különbséggel, hogy a büntetőjog a maga súlyos szankciójának 
biztos alapot keresve, ezt a tényállást csak addig használhatja ki, 
ameddig annak okozatossága az egyes esetben egyénileg is kimutat
ható, a magánjog ellenben a maga könnyebb szankcióját felépítheti a 
statisztikailag kimutatható okozatosságon is.

A magánjog ezen túlmenőleg tovább építi a felelősség rendszerét, 
kénytelen lévén oly károk elrendezésével is foglalkozni, melyeknél a 
megelőzés ki van zárva. E rendezés tisztán gazdasági szempontok 
nyomán történik. Az egyén felelőssége helyébe itt a vagyon felelőssége 
lép: ennek megfelelően az okozatosság is módosul: elég, ha az a vagyo- 
nig visz, mely felelőssé teendő.

Okozatosság nélkül nincs felelősség jogellenesség címén. Lehet 
szerződési vagy egyéb (kvázi kontraktuális) alapon, — ami azonban az 
összehasonlításból kiesik.



A biztonsági rendszabály jövője.
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egyetemi ny. r. tanár (Szeged).

Szép szokása a tudóstársadalmaknak, hogy ha egyik kimagasló 
tagjuk tudományos munkában eltöltött életének valamely nevezetes 
állomásához ér, ennek megünneplése alkalmából társai és tisztelői 
tudományos tartalmú kötettel örvendeztetik meg. Ennek a szokásnak 
annál mélyebb értelme van, mennél bensőbb az összefüggés a kötet 
tartalma és az ünnepelt személye között. Angyal Pál tudományos 
működése olyan gazdag, hogy szaktudománya terén jóformán nem is 
lehet olyan tárgyat találni, amelyhez jogászi és írói működése során 
ne lépett volna közeli vonatkozásba. A modern büntetőjog ifjú, de 
máris megerősödött és életképes hajtása: a biztonsági rendszabály 
intézménye minden bizonnyal azok közé a tárgykörök közé tartozik, 
amelyekhez őt tudományos működése legközelebb hozta. Hiszen leg
elői volt azok között, akik a biztonsági rendszabályoknak büntetőjogi 
intézményeink közé való beiktatását sürgették, és ő volt az, aki az 
1911. évi magyar jogászgyűlés elé terjesztett véleményében ilyen 
értelmű javaslatot tett és aki az igazságügyminiszter felkérése folytán 
készült, 1913. évben közzétett Btk.-tervezetében a biztonsági rend
szabályok rendszerét dolgozta ki. Mindezzel nagymértékben hozzá
járult ahhoz, hogy büntető törvényhozásunk a bűntettesek bizonyos 
csoportjaival szemben biztonsági rendszabályokat hozott be. Alig 
találhatnék tehát méltóbb tárgyat ahhoz a tanulmányhoz, amellyel, 
mint szerény hozzájárulással, a jubiláris kötet tartalmát a magam 
részéről gyarapítani kívánom, mint azt a jogintézményt, amelynek 
hazai jogunkba való bevezetését nagy részben magának a jubilánsnak 
köszönhetjük.

A biztonsági rendszabály történetileg a büntetésből nőtt ki. 
Már magában ez a körülmény is megokolttá teszi tehát, hogy a biz
tonsági rendszabályra vonatkozó alábbi fejtegetéseimben a büntetés 
fogalmára menjek vissza és azon keresztül jussak el azokhoz az össze
függésekhez, amelyek ezt a fogalmat a biztonsági rendszabály fogal
mával kapcsolatba hozzák.1

Mielőtt azonban fejtegetéseimet ennél a kiinduló pontnál meg
kezdeném, mindenekelőtt a biztonsági rendszabály fogalmán belül egy 
megszorítást kell tennem. Kétféle biztonsági rendszabályt szoktak 
megkülönböztetni: 1. személyieket, azaz olyanokat, amelyeket vala
mely személyen hajtanak végre (pl. dologház, javítónevelés stb.), 2. 
tárgyiakat, azaz olyanokat, amelyeket nem személyen, hanem vala-

1 A büntetés és a biztonsági rendszabály mibenlétére vonatkozó következő 
fejtegetések lényegükben azonosak a Scritti in onore dél Prof. Ugo Conti (Cittá di 
Castello, 1932.) c. kötetben Le misure di sicurezza in sostituzione o complemento 
déllé pene cím alatt közzétett dolgozatomban foglalt hasonló tárgyú fejtegeté
seimmel. . ; - m
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mely tárgyon hajtanak végre (pl. elkobzás).2 Az utóbbiak annyira 
különleges természetűek, hogy figyelembe vételük az alábbiakban 
csak zavarólag hatna. Ezért fejtegetéseimben csak a személyi bizton
sági rendszabályokat fogom szem előtt tartani.

A büntetés olyan szenvedés, amelyet valakinek a cselekményé
ben rejlő rossz átérzéseképen valakitől el kell viselnie. A büntetés 
tehát megtorlás. Ennek a fogalomnak, mint általánosnak, válfaja a 
jogi büntetés, ez tehát olyan szenvedés, amelyet a bűntettesnek a 
cselekményében rejlő rossz átéreztetéseképen az államtól el kell szen
vednie. A biztonsági rendszabály pedig olyan intézkedés, amelyet 
bűntettesi hajlamú egyénnel szemben, az annak részéről várható bűn- 
cselekmények megelőzése végett az államhatalom alkalmaz.3 A biz
tonsági rendszabály tehát speciális prevenció.

A büntetés fogalmi alkotója (konstitutivuma) tehát a tartalom 
(szenvedésokozás), ellenben a fogalom a célra nézve nem tartalmaz 
semmit, megtorlást önmagáért is lehet gyakorolni és ez is büntetés 
volna. A biztonsági rendszabály fogalmi alkotója ezzel ellentétben 
épen egy meghatározott cél (speciális prevenció), amiben viszont a 
tartalomra nézve semmi sem foglaltatik.

Már ebből világosan kitűnik, hogy a biztonsági rendszabály 
merőben más, mint a büntetés. Még világosabbá válik ez azonban 
abból, hogy a büntetés és a biztonsági rendszabály alkalmazási okául 
szolgáló tényálladékok között is éles fogalmi különbség van: az előbbi 
alkalmazásának okául szolgáló tényálladék valamely jogsértő cselek
mény, az utóbbinak alkalmazására pedig egy teljességgel más tény
álladék, t. i. a jogsértő cselekmények elkövetésére való készség (köz
veszélyesség) szolgál okul. S 5

2 A tárgyi biztonsági rendszabályokhoz csak azokat számítom, amelyek nem 
arra irányulnak, hogy a bűntettes ne kövessen el újabb bűncselekményeket, hanem 
arra, hogy valamely tárggyal ne lehessen többé ilyent elkövetni. Nem számit tehát 
a tárgyi biztonsági rendszabályok közé pl. az ú. n. békebiztosíték (Friedensbürg
schaft), mert ennek is az a célja, hogy az, aki a biztosítékot leteszi, ne kövessen el 
újabb bűncselekményt.

s Hasonló fogalommeghatározást ad Flandrak: Die persönlichen Sicherungs
mittel im Strafrecht und im Strafverfahren 1. old., ki még azt is kiemeli, hogy 
a biztonsági rendszabály nem juttat kifejezésre értékítéletet.

* Nem áll tehát Liszt—Schmidt: Lehrbuch des deutschen Strafrechts 26. Aufl. 
247. old. az a megállapítása, hogy a büntetés és a biztonsági rendszabály nem 
helyezhetők éles ellentétbe, valamint Irk: A magyar anyagi büntetőjog 223. old. 
állítása, mely szerint mindazok a törekvések, melyek a büntetés és a biztonsági 
rendszabály fogalmi elhatárolására irányultak, hajótörést szenvedtek. Abból, hogy 
a büntetést is lehet a speciális prevenció szolgálatába állítani, a fogalmi elhatárolás 
lehetetlensége egyáltalában nem következik. Mindezek után az sem érthető, hogy 
Delaquis (Zeitschirft f. d. gesammte Strafrechtswiss. XXXII. kötet 684. old.) büntetés 
és biztonsági rendszabály között csupán kvantitatív különbséget lát. Ez a kvanti
tatív különbség csak a vegyes természetű jogkövetkezmények tekintetében állít
ható, de nem a tiszta büntetés vagy biztonsági rendszabály tekintetében. Ellenben 
helyes Mayer Verteilungsteorie-ja (Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts 
422., 433. és 442. old.), amelynek az a lényege, hogy a megtorlás és a speciális pre
venció különböző eszmekörökbe tartoznak és éppen ezért a bűncselekmény elleni 
állami reakciót, mint büntetést a megtorlás gondolata, mint speciális prevenciót 
pedig a célszerűség gondolata magyarázza meg.

6 Ezért nem helyes Delaquis-nak (id. h. 690.) az a kijelentése, hogy lényegtelen, 
vajjón büntetésről avagy biztonsági rendszabályról beszélünk-e és hogy a büntetés 
fogalmát ma már csak kitágított értelemben lehet felfogni akként, hogy az: „die 
zum Zwecke des Schutzes der Rechtsordnung erfolgende Repression (Vergeltung 
plus Vorbeugung.. .) ,  welche dadurch geschieht, dass dem Verbrecher ein seiner 
Schuld (psych. Zustand) entsprechendes Übel (eine seiner Schuld entsprechende 
Behandlung) auf Grund strafrichterlichen Urteils zugefügt wird.“
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Bármennyire élesen elhatárolják egymástól a két fogalmat az 
azokat megkülönböztető mozzanatok, ezt a különbséget bizonyos kö
rülmények elhomályosítják.

Ilyen elhomályosító körülmény:
1. az, hogy a büntetés, mint szenvedtetés, alkalmas eszköze a 

biztonsági rendszabály fogalmi alkotóját kitevő célnak, viszont biz
tonsági rendszabályul szolgálhat a speciális prevenciónak olyan esz
köze is, amelyet megtorlásképen lehet felfogni. A büntetésben rejlő 
szenvedésokozás állandó nyomot hagy a megbüntetett lelkében és 
ezáltal esetleg visszatartja őt olyan jogsértések elkövetésétől, ame
lyekre máskülönben hajlamos volna. Ezáltal a büntetés a speciális 
prevenció eszközévé, tehát bizonsági rendszabállyá válik, feltéve ter
mészetesen, hogy ilyen eszközül használják fel. Ilyenkor a két foga
lom egymáshoz való viszonya merőben megváltozik, mert mellé
rendeltségi viszonyból alárendeltségivé válik, a büntetés alárendelő
dik a speciális prevenciónak. Sőt akkor, ha a speciális prevenció 
eszközei közül (elrettentés, javítás, ártalmatlannátétel) az elrettentés 
kínálkozik megfelelőnek, a büntetés az egyetlen és egyúttal legtöké
letesebb biztonsági rendszabály.

Másrészt a biztonsági rendszabály, bármennyire a javítás vagy 
ártalmatlannátétel eszközeként állítják be a speciális prevenció szol
gálatába, mégis olyan lehet, hogy azt nemcsak szenvedő alanya, 
hanem mindenki megtorlásnak, tehát büntetésnek érzi.

Azonban a büntetés, amely nemcsak hogy a bűncselekményben 
rejlő rossz viszonzása, haenm egyúttal speciálprevenciós hatásokat is 
fejt ki vagy legalább is fejthet ki, mégis megmarad büntetésnek. 
Fogalmához ugyanis hozzátartozik, hogy a bűncselekményben rejlő 
rosszat ennek a büntetéssel való átéreztetéseképen alkalmazzák. Hogy 
a büntetés a benne rejlő speciálprevenciós hatóerőnél fogva nem válik 
biztonsági rendszabállyá, az legvilágosabban abból tűnik ki, hogy azt 
akkor is alkalmazni kell, ha speciális prevencióra nincs ok, azaz köz
veszélyesség nem forog fenn. Ha a büntetést egyúttal a speciális 
prevenció eszközéül használják fel, büntetési jellegéhez egyúttal biz
tonsági rendszabályi jelleg is járul, ez azonban csak az ilyen jogkövet
kezmények kettős mivoltát bizonyítja, de nem zárja ki azt, hogy ben
nük a büntetési jelleget a biztonsági rendszabályi jellegtől megkülön
böztethessük.

Ugyancsak alkalmas a két fogalom közti különbség elhomályo- 
sítására:

2. az, hogy ámbár a büntetés fogalmával — mint láttuk — a 
célra beállítottság nem foglaltatik benn, azt az állam mégis célkitűzé
seinek szolgálatába állítja. A jogfejlődés kezdetleges szakában a bün
tetés alkalmazásától ugyan minden célgondolat távol áll, az állam 
kifejlődése során azonban, amidőn annak célkitűzései tudatosabbakká 
válnak, a büntetéshez is egyre jobban hozzákapcsolódik a célszerűség 
gondolata. Hogy mennyire mentes a büntetés a maga eredeti alakjá
ban a cél gondolatától, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
még az állami intézmények céltudatosságának korszakában is a bün
tetés céljának mibenléte élénk tudományos viták középpontjában álló 
probléma. Pedig másrészt kétségtelen, hogy a büntetés már régóta 
eltűnt volna a jogintézmények sorából, ha azt az állam nem állíthatta 
volna be céljai szolgálatába.
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A büntetés jogintézményét — miként ez közismert — az állam 
többféle cél szolgálatába állíthatja. Ilyen cél lehet a  többi között a spe
ciális prevenció is, tehát ugyanaz, mint ami a biztonsági rendszabály 
célja, és pedig fogalmilag egyetlen lehetséges célja. Mindenekelőtt 
lehetséges ugyanis az, hogy a speciális prevenció a szenvedtetésnek 
épen azt a minőségét és mértékét kívánja meg, mint amilyent a megtor
lás kíván. Ezenkívül a megtorlás által kívánt mérték kereteinek elmosó- 
dottsága (v. ö. lent 4. alatt) lehetségessé teszi, hogy a bűncselekmény
nyel szemben alkalmazott jogkövetkezmény mértékének meghatározá
sánál ne a megtorlás, hanem a speciális prevenció követelménye 
legyen az elsősorban irányadó szempont, anélkül, hogy a bűncselek
mény miatti reakció mértéke elveszítené a felette alkotott értékítélettel 
való összhangzását, tehát anélkül, hogy a reakció büntetési mivolta 
veszendőbe menne.

A speciális prevenció azonban nem az egyetlen cél, amelynek 
szolgálatába a büntetés beállítható; sőt a speciális prevenció nem is az 
a terület, amelyen a büntetés elsősorban érvényesülni hivatva van. A 
büntetés és a biztonsági rendszabály közötti különbséget a többi között 
épen azzal jellemezhetjük, hogy a büntetés érvényesülési tere a jog
szabályok megtartásának biztosítása, a biztonsági rendszabályé pedig 
a speciális prevenció. Ezt úgy is fejezhetjük ki, hogy a büntetés gene
rális, a biztonsági rendszabály pedig speciális prevenció.6

A büntetés jogszabálynak a szankciója; besorozódik tehát a jogi 
szankcióknak a rendszerébe, amelyek között mint legerélyesebb, tehát 
mint ultima ratio szerepel. Ezzel szemben a biztonsági rendszabály 
egyáltalában nem szankció, mert — eltérően a büntetéstől — nem olyan 
jogkövetkezmény, amely szükségképen egy jogszabálynak már megtör
tént megszegéséhez fűződik; fogalmilag nem is bűncselekménynek, 
hanem a közveszélyességnek jogi következménye. Azok, aki a biztonsági 
rendszabályt nem büntetőjogi, hanem közigazgatási jogi intézménynek 
tartják, helyes úton járnak.7 A büntetőjogot ugyanis egységes jogterü
letté két fogalom teszi: a bűncselekmény és a büntetés, a biztonsági 
rendszabály pedig ezeknek sem egyikével, sem másikával nincs szük
ségszerű összefüggésben. Ez a megállapítás akkor is áll, ha a bizton
sági rendszabály tételes jogi előfeltétele valamely bűncselekmény elkö
vetése. El kell azonban ismerni, hogy a biztonsági rendszabálynak a 
közigazgatási jogba való átutalása merőben rendszertani jelentőségű. 
Gyakorlati szempontok ugyanis amellett szólnak, hogy a biztonsági 
rendszabályt a büntetőjog köréből ne küszöböljük ki. Ez szükségszerű 
következménye annak, hogy legtöbbször mégis csak az elkövetett bűn- 
cselekmény az, amely körül a közveszélyesség tényálladéka felépül. 
Különben is a jogi diszciplínáknak egymástól való elkülönülése egyéb
ként is nagyobbára gyakorlati szempontokból fakad.

Helyes megállapítás az is, hogy a büntetés a  múltba tekint, a 
biztonsági rendszabály pedig a jövőbe; mert büntetést a múltra (bűn- 
cseiekményelkövetésre) való tekintettel kell alkalmazni, biztonsági 
rendszabályt pedig a jövőre (speciális prevencióra) való tekintettel.

A kétféle jogkövetkezmény különbségét elhomályosítja továbbá

® Hasonlóan Exner id. m. 44. old. és Zimmerl: Aufbau des Strafrechtssystems 
1930. 12. old. A büntetés teljesítményei azonban túlterjednek a generális prevención, 
azokat a jog épségének megóvásában lehet összefoglalóan megjelölni.

7 Eltérően: Flandrak id. m. 5. old.
3
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3. az is, hogy a büntetés, amely már egymagában is biztonsági 
rendszabályul szolgálhat, arra is alkalmas lehet, hogy végrehajtását 
speciálprevenciós tartalommal töltsék ki. Ez ugyan nem általában a 
büntetésre, tehát minden büntetési nemre áll, de annál nagyobb mér
tékben áll a szabadságvesztésbüntetésekre. Ezek jóformán alkalmazta
tásuk első pillanatától fogva nem tiszta büntetések. Mihelyt ugyanis a 
szabadságvesztésbüntetés végrehajtásánál az elítélt megjavításának 
szempontja figyelembe veendő tényezővé lett, a szabadságvesztés
büntetés olyan elemet vett fel magába, amely a büntetés fogal
mán kívül esik. A szabadságvesztésbüntetésnek az elítélt meg
javítására való felhasználása adja meg tudvalévőén a különféle börtön- 
rendszerek kifejlesztésének vezérlő gondolatát, amivel ezeknél a bün
tetéseknél a speciális prevenció gondolata a megtorláséval párhuzamos 
alapgondolattá válik és ezáltal a szabadságságvesztésbüntetéseknél a 
büntetésre valósággal rárétegeződik egy attól önálló kiindulópontú és 
célú biztonsági rendszabály.8 Nem lehet ugyanis eléggé kiemelni, hogy 
a speciálprevenciós eszköz fogalmilag sohasem büntetés, hanem mindig 
biztonsági rendszabály.9

A progresszív börtönrendszereknél a speciális prevenció már 
szinte felülkerekedik a megtorláson, ami tiszta kifejezésre jut abban, 
hogy a szükségesnek talált megtorlási mértéknek megfelelően kisza
bott szabadságvesztésbüntetés a speciális prevenció érdekében meg
rövidíthető a közvetítő intézetbe szállítás, illetve feltételes szabadságra 
bocsátás formájában. A progresszív rendszer szerint végrehajtott sza
badságvesztésbüntetéseknél tehát a speciális prevenció annyira elő
térbe nyomul, hogy kérdésessé válik, vájjon a bűncselekménnyel 
arányban megállapított, tehát a bűncselekmény súlyának megfelelő 
megtorlásul szánt büntetési mérték utólagos megrövidítése megfér-e 
egyáltalában a megtorlás, illetve a büntetés fogalmával.

Bármennyire rárétegeződik is azonban a büntetésre (már t. i. a 
szabadságvesztésbüntetésre) a biztonsági rendszabály, ez az illető jog
következmény büntetési mivoltát nem érinti, legalább is addig, amíg 
a speciálprevenciós cél követelése nem válik összeegyeztethetetlenné 
azzal a követelménnyel, hogy a büntetés a bűncselekménynek meg
felelő rossz legyen. Az olyan büntetés, amelyre a biztonsági rendsza
bály rárétegeződött, anélkül, hogy azt büntetési mivoltából kivetkőz- 
tette volna, a szó valódi értelmében célbüntetés. Különben a szabad
ságvesztésbüntetésnek speciálprevenciós tartalommal való kitöltése 
nagyobbára nem veszélyezteti a jogkövetkezmény szenvedésokozási jelle
gét, mert azokat az eszközöket, amelyekkel a bűntetőhatalmat gyakorló 
állam az elítélt megjavítását elérni törekszik (munkakényszer, fegyel
mezési eszközök), az elítélt nagyobbára olyan rosszaknak érzi, amelyek 
mozgási és önrendelkezési szabadságának megvonását, illetve korlátozá
sát súlyosbítják.

A most szóbahozottak arra az összefüggésre vezetnek rá, amely 
az ép elmondottakat a kétféle jogkövetkezmény közötti különbség 
elhomályosítására alkalmas, további körülménnyel egybeköti, t. i.

4. arra, hogy a megtorlás nem követel határozott mértéket, sőt 
egyáltalában nagyon elmosódnak azok a keretek, amelyeken belül vala-

8 A prevenciós szükségletet kielégítő büntetést Beling: Die Vergeltungsidee 
und ihre Bedeutung für das Strafrecht 1908. 133. old. is kettős jellegűnek mondja.

B Flandrak id. m. 11. old. is kiemeli, hogy a büntetésnek lényege szerint 
semmi köze sincs a speciális prevencióhoz.
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mely szenvedésokozás egy bűnös jogsértés megfelelő mértékű viszon
zásának tekinthető. Szoros mértéke a megtorlásnak egyáltalában 
nincs. A tálió elve (fogat fogért, szemet szemért) csak a vad bosszúnak 
lehet irányítója, de nem az igazságosan lemért viszonzást követelő meg
torlásé. A tálió ugyanis csak az objektív sérelemre (pl. emberhalál) van 
tekintettel: ugyanazt a büntetési mértéket adja meg a szándékos 
emberölésre, mint a gondatlanságból okozottra. A megtörtént jogsértés 
alanyi oldalára (bűnösségi tartalmára) nézve azonban a tálió egyáltalá
ban nem ad és nem is adhat mértéket; de még ha adhatna is, milyen 
messze volna a jogsértési eset egyéni körülményeinek gondos mérlege
lését követelő igazságos viszonzástól!

A megtorlás egyetlen elgondolható mértéke tehát csak a meg
történt jogsértésről alkotott értékítélet lehet, ez pedig csak az egyes 
jogsértések miatt alkalmazott megtorlásoknak egymáshoz való ará
nyára és legfeljebb azok felső határára, de nem közelebbi mértékére 
adhat irányítást. így pl. nem felelne meg értékítéletünknek, ha a lopást 
súlyosabban büntetnék, mint a rablógyilkosságot, vagy ha becsület- 
sértésért valakit halálra ítélnének, hogy ellenben egy betöréses lopás
nál — tekintet nélkül más esetekben alkalmazott büntetésekre — 
néhány hónapi, avagy néhány évi bebörtönzés-e a megfelelő megtorlás, 
azt nem lehet eldönteni.

Mindezeket a zavarólag ható mozzanatokat betetőzi:
5. az a körülmény, hogy azok a törvényhozások, amelyek jog

rendszerükbe a biztonsági rendszabályokat máris bevezették, vagy még 
csak bevezetni készülnek, csaknem mindannyian ragaszkodnak ahhoz, 
hogy csupán bűncselekmény, vagy legalább is (t. i. beszámíthatatla- 
noknál) objektív oldaláról tekintve bűncselekményi tényálladékú cse
lekmény jogi következményeképen lehessen biztonsági rendszabályt 
alkalmazni. Ezzel teljesen háttérbe szorul az, hogy a  biztonsági rend
szabály alkalmazásának feltételéül szolgáló tényálladék a jogkövetkez
mény szenvedő alanyának közveszélyessége, nem pedig — miként a 
büntetésé — az általa elkövetett bűncselekmény. Holott bűncselekmé
nyek elkövetésére való készséget nemcsak abból lehet megállapítani, 
hogy valaki bűncselekményt követett el, hanem egyéb körülmé
nyekből is.

Ennek kettős magyarázata van. Az egyik az, hogy a bűncselek
mény elkövetése a legbiztosabb tünete a bűncselekmények elköveté
sére való készségnek; a másik pedig az, hogy a biztonsági rendszabályt 
is nagyobbára megtorlásnak érzi nemcsak az, aki ellen azt alkalmazzák, 
hanem bárki más is, ekként a közmeggyőződés az alkalmazás feltételéül 
is ugyanazt (bűncselekményelkövetést) kívánja meg, mint a büntetés 
alkalmazásául.

Ez a közmeggyőződés annyira erős, hogy még akkor is, ha a tör
vényhozás rászánja magát arra, hogy ne a bűnös jogsérelemokozást, ha
nem a közveszélyességnek valamely másalkatú tényálladékát tegye 
meg a biztonsági rendszabály feltételéül, ezt a tényálladékot hajlandó 
bűncselekményi tényálladék formájába öltöztetni. így járt el hazai 
törvényhozásunk is akkor, amidőn a Km. 1—3. §-aiban kihágásnak, 
illetve vétségnek minősítette a keresetre utalt munkaképes egyénnek 
csavargását és egyéb munkakerülő életmódját. Mert ámbár tételesjogi 
szempontból a Km. 1. §-ában meghatározott közveszélyes munkakerülés 
által, amely esetleg a 2. vagy a 3. §. szerint minősül, bűncselekményi 
tényálladé'k jön létre, a tételes jogon kívüli szemléletnek ez a tény-

3*
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álladék legalább is elsősorban nem megtorlás, hanem speciális pre
venció gyakorlására okot szolgáltató tényálladék. Ha ugyanis egy
általában van a csavargásban, illetve a munkakerülő életmód folyta
tásában jogellenességi tartalom, úgy ez csak abban állhat, hogy a 
munkakerülő nemtevésével olyan életfeltételeket teremt magának, 
amelyek között szükségleteinek kielégítése végett bűncselekmények el
követésére van ráutalva. Amennyiben tehát a csavargást, illetve 
munkakerülést bűncselekménynek fogjuk fel, úgy annak lényege köz
veszélyességi állapot létesítése, illetve fenntartása. Ennél a bűncselek
ményi tényálladéknál összehasonlíthatatlanul lényegesebb a tényálla- 
déknak a közveszélyességi tartalma.

Mindezekből kitűnik, hogy a büntetés és a biztonsági rendszabály 
két egymástól távolálló pontról (bűncselekményelkövetés és közveszé
lyesség) indulnak ki, útjaikon azonban keresztezik egymást.

A bűncselekményelkövetés és a közveszélyesség tehát önálló 
gócpontjai az állami reakciónak, amelyek azonban egymásra is halmo
zódhatnak. Ebből a szempontból a következő lehetőségek adódnak: 
Bűncselekményi és közveszélyességi tényálladék külön-külön elszige
telve is felmerülhet. Így bizonyos alkalmi bűncselekmények elköveté
séhez nem kapcsolódik közveszélyesség, viszont a beszámíthatatlan 
egyén jogsértő cselekménye vagy iá fiatalkorú személy elhagyatottsága 
csupán mint közveszélyességi tényálladék jöhet tekintetbe, de nem 
mint bűncselekmény. Ellenben a bűncselekményelkövetésnek olyan 
esetében, amelyből a bűntettestől várható további bűncselekmények 
elkövetésére lehet következtetni, adva van együttesen a megtorlás és a 
speciális prevenció tényálladéka. A bűncselekményi esetek túlnyomó 
részében a közveszélyesség tényálladéka is adódik, mert attól, aki 
valamely bűncselekményt követett el, rendszerint várható további 
bűncselekmények elkövetése, sőt alig-alig képzelhető, hogy ezt tőle ne 
lehessen várni. Szükségszerű következménye ez annak, hogy a bűn
cselekmények elkövetése a jellemmel áll benső összefüggésben. Mind
ezekben az esetekben megvan tehát a megtorlás feltételén és szükség
letén kívül a speciális prevenció feltétele és egyszersmind annak szük
sége is. Kétségtelen azonban, hogy a speciálprevenciós szükséglet a 
bűncselekményelkövetés egyes eseteiben igen különböző mértékű. Az 
ú. n. alkalmi bűnelkövetőtől a szokásszerű, illetve megrögzött bűntette
sig ennek a szükségletnek igen hosszú skálája van. A speciálprevenciós 
szükséglet, vagy — ami ezzel azonos — a közveszélyességi tényálladék 
teljes hiánya a legritkább kivételek közé tartozik. Viszont a bűnelköve
tések nagy részében a közveszélyességi tartalom olyan csekély, hogy 
a büntetéssel ipso facto velejáró speciálprevenciós hatás (az elretten
tés) a közveszélyesség leküzdésére teljesen elegendő.10 Ehhez hozzá
járulnak azok az esetek, amelyekben a speciálprevenciós tartalommal 
ellátott büntetés (a büntetés a rárétegeződött biztonsági rendsza
bállyal) alkalmas eszköze a megtorlásnak és a  speciális prevenciónak 
egyaránt. Az esetek zömével szemben csupán kis csoportja az esetek
nek az, amelyekben a megtorlás kereteibe beleszorított biztonsági rend
szabály nem alkalmas a speciálprevenciós szükséglet kielégítésére.

Ha tehát szemléletünket azokra az esetekre szorítjuk, amelyek
ben a bűncselekményi tényálladék a közveszélyességi tényálladékkal 
együttesen adódik, az eddigi megállapításainkból úgylátszik azt a

10 V. ö. Zimmerl id. m. 315. old.
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lehetőséget vezethetjük le, hogy büntetés és biztonsági rend
szabály egymást hol helyettesíthetik, hol egységbe olvadhatnak 
össze. Ha ez így van, akkor kettős jogkövetkezmény alkalmazá
sára, azaz a büntetésnek és a biztonsági rendszabálynak egymásra- 
halmozására csak az említett lehetőségek körén kívül eső esetekben 
van szükség.

A német irodalom a büntetésnek és a biztonsági rendszabálynak 
egymással szemben való helyettesíthetőségét és azoknak egyesíthető- 
ségét máris felismerte és azóta, amióta a biztonsági rendszabály az 
elméletet foglalkoztatja, ezt tanítja.11 Ebhez képest azokban az esetek
ben, amelyekben a két tényálladék együttesen merül fel, háromféle elv 
lehet irányadó: 1. a helyettesítés elve (Vikariierungsprinzip, Prinzip 
der Vertretung), 2. a halmozás elve (Prinzip der Häufung) és 3. az 
egyesítés elve (Prinzip der Mischung).

A helyettesítés elve annak a feltételezésén alapszik, hogy a 
büntetés és a biztonsági rendszabály bizonyos keretek között azonos 
hatásokat fejtenek ki. Ez abba a helyzetbe juttatja az államot, hogy, 
ámbár büntetési és biztonsági rendszabályi szükséglet egyaránt fenn
forog, a két jogkövetkezmény közül csak az egyiket alkalmazza, még 
pedig természetesen mindig azt, amelyikre nagyobb mértékben van 
szükség és amelyik emellett a másiknak a szerepét tökéletesebben 
tudja betölteni.12

A büntetés a biztonsági rendszabály szerepét egyrészt elrettentő 
és másrészt ártalmatlanná tevő hatása által gyakorolt speciálpreven- 
ciós jellegénél fogva tudja betölteni, természetesen akkor, ha a köz
veszélyesség leküzdése ezzel a speciálpreveneiós eszközzel elérhető, 
illetve épen ez annak megfelelő eszköze. Az ártalmatlannátevés funk
cióját a maga egészében nyilvánvalóan egyetlen büntetési nem: a 
halálbüntetés töltheti csak be, amely egyúttal a speciális prevenció
nak legtökéletesebb, mert leggyökeresebb eszköze. Tökéletesnek lehet 
azonban mondani az ártalmatlannátétel szempontjából a tengeren 
túli deportálást is. Ezenkívül mint időleges ártalmatlannátevő bünte
tések a szabadságvesztésbüntetések is tekintetbe jöhetnek. Az elret
tentés feladatára a büntetések jóformán kivétel nélkül alkalmasak, 
azonban csak a könnyű, sőt szinte azt lehetne mondani a legkönnyebb 
kriminalitás eseteiben. Ezen túl azonban a büntetésnek speciálpreven- 
ciós hatása nem terjed. A javítási funkció ugyanis semmiféle bünte
tésnek sem immanens tulajdonsága; ezt a funkciót csak az a szabad
ságvesztésbüntetés gyakorolhatja, amely magába biztonsági rend
szabályi elemet vett fel azáltal, hogy az elítélt megjavítására hasz
nálják fel. Az ilyen büntetés tehát a helyettesítési elv szempontjából 
nem jöhet tekintetbe.

Amennyiben azonban a büntetések elrettentő hatásuknál fogva 
speciális prevencióra alkalmasak is, ezt az alkalmasságukat részben 
leronthatja az, hogy a büntetésnek a szükséges megtorlás mértékéhez 
kell igazodnia. Ha ugyanis a szabadságvesztésbüntetés már megfelelő 
mértékű elrettentő hatást fejtett ki, annak további folyama a speciá
lis prevenció szempontjából már csak káros lehet. Ezt a káros hatást 
természetesen igen hatásosan lehet ellensúlyozni a szabadságvesztés-

u V. ö. különösen: Exner id. in. 198. oldaltól folytatólag, Flandrak id. m. 
27. oldaltól folytatólag.

12 Erre utal Zimmerl id. m. 316. old.
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büntetés végrehajtásának javító erejűvé tételével, ebben az esetben 
azonban biztonsági rendszabály kapcsolódván a büntetéshez, már 
többé nem lehet szó helyettesítésről, hanem csak egyesítésről.

Másrészt a biztonsági rendszabályt is lehet büntetésül felhasz
nálni, mert ez a jogkövetkezmény, ha szenvedésokozással jár, egyút
tal megtorlásnak érezhető, ez pedig a biztonsági rendszabályok túl
nyomó részére áll.

Az egyesítés elvének rendkívül nagy jelentősége van a szabad
ságvesztésbüntetéseknek annál az ismételten kiemelt tulajdonságánál 
fogva, hogy ezeknek javító hatású tartalmat lehet adni. Helyes meg
ítélés szerint a mai szabadságvesztésbüntetések — kivéve a rövid 
tartamúakat, amelyektől a modern kriminálpolitika épen ezzel össze
függő okokból idegenkedik — mind olyan büntetések, amelyek egyút
tal biztonsági rendszabályok is, ekként az egyesítés elvének felelnek 
meg. Az egyesítési elv teljesítményei azonban korlátozottak. Ezt leg
jobban az bizonyítja, hogy a modem kriminálpolitikát a javítási cél 
érvényesülésének messzemenően teret engedő szabadságvesztésbünte
tések bizonyos bűntettescsoportoknál nem elégítik ki.

Ennek magyarázata abban az aránytalanságban rejlik, amely 
egyrészt a büntetés alkalmazási alapjául szolgáló egyéni bűnösség és 
másrészt a biztonsági rendszabály alkalmazásának alapjául szolgáló 
közveszélyesség mértéke között esetleg fennáll. Mennél nagyobb ez az 
aránytalanság, annál inkább feszélyezi a speciális prevenciót a meg
torlás által megkövetelt szenvedésokozási mérték. Nem téveszthető 
szem elől, hogy a megtorlásnak és a speciális prevenciónak egyaránt 
megvan a saját mértéke. Hogy ennek ellenére egyetlen jogkövetkez
ménybe lehet beleszorítani a megtorlást és a speciális prevenciót, az 
csakis azért lehetséges, mert határozott mértéke egyiknek sincs. 
A megtorlási mérték alapjául szolgáló értékítélet határozatlanságá
val már foglalkoztam. A speciális prevenció mértékével pedig hason
lóan vagyunk.

A speciális prevenció célja az egyénnek jogsértő cselekmények 
elkövetésére való készségét megsemmisíteni. Zimmerl (id. m. 234.) 
kifejezésmódjával élve megállapíthatjuk, hogy a jogsértő cselekmé
nyek elkövetésére való készségnek (közveszélyességnek) két kompo
nense van: a jellem, mint személyiségi komponens és az egyén élet- 
körülményei, amelyek mint külső komponens szerepelnek. A kettő 
közül mindegyik lehet speciális prevenció célpontja, mégis olyan biz
tonsági rendszabály, amely büntetéssel való egyesítésre alkalmas, 
csak a személyiségi komponens leküzdésére lehet irányozva. Nem 
mondok újat azzal, ha megállapítom, hogy ennek a közveszélyességi 
komponensnek a tökéletes leküzdéséről sem lehet szó; röviden össze
foglalva: nem a bűntettes teljes és tökéletes lelki átalakítása, hanem 
csak hasznavehető polgárrá való formálása az, amit a speciális 
prevenció céljául ki lehet tűzni.13 Bármilyen jellembeli átalakítás is 
azonban az, amit szem előtt tartunk, mindenképen belső átalakulásról 
van szó, amelynek megtörténtét közvetlenül nem, hanem csak köz
vetve, az elítélt magatartásából levont következtetések útján lehet 
észlelni. Ennek folyománya az, hogy azt, vájjon a közveszélyességi 
állapot megszűnt-e vagy sem, csak feltételezni, de nem határozottság
gal megállapítani lehet. A speciálprevenciós behatásnak bizonyos tar-

13 U. így Exner id. m. 71. old.
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tama után mutatkozhatnak olyan tünetek, amelyek az újabb bűn- 
cselekmények elkövetésére való bajiam megszűntét valószínűvé 
teszik, anélkül, hogy azokból ezt bizonyossággal lehetne megállapí
tani. Azt sem lehetne állítani, hogy ezeknek a valószínűsítő tünetek
nek a fellépésétől kezdve mennél hosszabb ideig folytatódik a speciál- 
prevenciós behatás, annál nagyobb a bűncselekményelkövetési bajiam 
megszűntének valószínűsége. A speciális prevenciónak túlzott mér
téke (különösen a túlságosan hosszantartó letartóztatás) épen a 
kívánttal ellentétes hatást: a bűncselekmény elkövetési bajiam kiúju- 
lását válthatja ki. Hogy azonban mikor következett be az az állapot, 
amelyben a speciálprevenciós eszközök behatása a maximumot érte el 
és amelytől fogva azok az ellentétes irányban fejtenek ki behatáso
kat, ezt megállapítani nem lehet.

A megtorlás és a közveszélyesség megszűntetéséhez szükségel
tető speciális prevenció közötti aránytalanság kétféle lehet: vagy 
nem elég súlyos a megtorlás ahhoz, hogy speciálprevenciós ereje 
elérhesse a közveszélyesség megszüntetését, vagy épen megfordítva: 
túlságosan súlyos a büntetés és ezért speciális prevenció szempontjá
ból inkább káros, mint hasznos, azaz a megfordított szempontból: 
vagy nem elég a megtorló erő az alkalmazott speciálprevenciós esz
közben, vagy túlságos ennek az eszköznek megtorló ereje. Az egyesítés 
elvéhez alkalmazkodó jogkövetkezmény egyik esetben sem felel meg 
kettős céljának.

A büntetésnek és a biztonsági rendszabálynak egyetlen, kettős 
természetű jogkövetkezményben való egyesítését azonban nem csak 
az egyik és a másik által megkívánt reakciómérték különbözősége 
nehezíti, hanem az is, hogy a megtorlás mértéke előre meghatároz
ható, ellenben a speciális prevenció mértéke csak utólagosan határoz
ható meg. Ezért a büntetés határozott, ellenben a biztonsági rend
szabály határozatlan mértéket kíván meg. Innen a pozitivista iskolá
nak a határozatlan elítélésre irányuló követelménye.

Nem merném azonban azt állítani, hogy a határozatlan elítélés 
a büntetés lényegével merőben ellenkeznék, hogy tehát a határozatlan 
elítélést semmiképen sem lehetne büntetésnek tekinteni. A megtorlás 
mértékét szolgáltató értékítélet határozatlanságánál fogva ugyanis a 
bűnösséggel arányban álló szenvedésnek nem csak az előre meghatá
rozott mértékű szenvedést lehet tekinteni, hanem a szenvedésnek 
megfelelő mértéke bizonyos határok közt helyezkedvén el, a megtor
lás gondolatának az előre meg nem határozott mértékű szenvedés is 
megfelel, hacsak az az értékítéletnek megfelelő legkisebb mértéket 
eléri és annak legnagyobb mértékét nem haladja meg. Pl. egy betöré
ses lopásnak a hasonló kísérő körülmények mellett elkövetett többi 
betöréses lopás büntetéséhez viszonyítottan megfelelő büntetéséül el
fogadható az, amely legalább két, de legfeljebb négy évi bebörtönzés
ben áll. Csak ha az alkalmazott jogkövetkezmény mértékét a végre
hajtás folyamán a speciális prevenció érdekében annyira megrövidítik 
vagy kiterjesztik, hogy az nem illik bele a megfelelő megtorlás leg
alsóbb és legfelsőbb határa által megadott keretek közé, nem lehet a 
jogkövetkezményt megtorlásnak tekinteni. Csak az absolute határo
zatlan elítélés és a túlságosan tágkeretű relatíve határozatlan elítélés 
tehát az, ami a megtorlás gondolatával ellenkezik, ellenben nincs vele 
ellentétben a megfelelő keretekbe szorított relatíve határozatlan 
elítélés.



Heller Erik

Ezért a fentiekben felvetett azt a kérdést, vájjon a büntetés 
végrehajtásának feltételes szabadságra bocsátással való megrövidítése 
megfér-e a büntetés fogalmával, most már igenlő értelemben dönthet
jük el, aminthogy eddig ezt tudtommal nem is vonták kétségbe.

A halmozás elve a legtermészetesebb következtetés, ami a bűn
cselekményi és a közveszélyességi tényálladék kétféleségéből levon
ható. A halmozás elvileg kétféle lehet: vagy a két jogkövetkezmény 
egyidejüleges, vagy pedig azoknak egymásután következő alkalma
zása. Az utóbbi mindig, az előbbi azonban csak akkor lehetséges, ha 
ezt a halmozva alkalmazott jogkövetkezmények természete meg
engedi. Minthogy pedig alig képzelhető olyan eset, amelyben a bizton
sági rendszabályt büntetéssel egyidejűleg lehet alkalmazni,14 a leg
több esetben csak az egymásután való alkalmazás jöhet szóba. Ilyen
kor a törvényhozónak azt a kérdést kell megoldania, hogy a két jog
következmény alkalmazásának mi legyen a sorrendje: előbb a bünte
tést és utána a biztonsági rendszabályt kell-e végrehajtani, avagy 
megfordítva. A kérdés igen kiéleződhetik, mert a büntetés előzetes 
végrehajtása veszélyeztetheti a biztonsági rendszabály speciálpreven- 
ciós hatását, viszont a biztonsági rendszabálynak a büntetés elébe 
helyezése nagyon letompítja a büntetés generálprevenciós hatását és 
a büntetés, amely a biztonsági rendszabály után kerül végrehajtás 
alá, ugyancsak teljesen leronthatja az előbbi által elért eredményeket.

Már ebből kitűnik, hogy a halmozás elvének az alkalmazása elé 
nehézségek tolulnak.15 Még világosabbakká válnak azonban a halmo- 
zási elv kivitelének nehézségei, ha arra gondolunk rá, hogy a bizton
sági rendszabály, anélkül, hogy ez fogalmához hozzátartoznék, a való
ságban túlnyomó részt mégis szenvedésokozással jár. Ez áll min
denekelőtt azokra a biztonsági rendszabályokra, amelyeknek gyakor
lati j ein tősége a legnagyobb, t. i. a szabadságmegvonással egybe- 
kötötfekre. A büntetés, mint megtorlás, a szenvedésokozásnak egy 
bizonyos (ha nem is meghatározott) mértékét kívánja meg. Ha tehát 
az elítéltnek a büntetés címén elviselt szenvedését biztonsági rend
szabály címén alkalmazott további szenvedéssel tetézik, ez a szenve
déstöbblet lerontja azt az egyensúlyt, amelynek az elkövetett bűn- 
cselekmény és a jogkövetkezményeként alkalmazott szenvedésokozás 
között a megtorlás elvének megfelelően meg kell lennie. Ha pedig 
megköveteljük azt, hogy a megtorlásul alkalmazott büntetés ne 
haladja túl az igazságos megtorlás mértékét, következetlenségbe 
esünk, ha — nem ugyan a megtorlás jogcímén, hanem egyéb jog
címen — az igazságosság követelménye szerint már betelt mértéket 
további szenvedésokozással toldjuk meg. Különösen súlyosan esik ez 
latba, ha megfontoljuk, hogy az elítéltnek az iránt a finom megkülön
böztetés iránt, amelyet egyrészt a büntetés és másrészt a biztonsági 
rendszabály gyanánt neki okozott szenvedés között teszünk, aligha 
lehet érzéke. Mégis, ha a megtorlás és a speciális prevenció kettős 
szükséglete sem a helyettesítés, sem az egyesítés elvének megfelelően 
nem elégíthető ki még a két szükségletnek kölcsönösen tett mérsékelt 
mérvű kompromisszum árán sem, nem marad hátra egyéb megoldás,

14 V. ö. Exner id. m. 199. old.
15 Flandrak id. m. 27—28. old. kétfélét hoz fel a halmozás elve ellen: 1. azt, 

hogy az intézet változtatása az elitéltre nézve nem előnyös: 2. azt, hogy az elitéltnek 
közömbös, vájjon az ellene alkalmazott jogkövetkezményt büntetésnek vagy másnak 
nevezik-e.
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mint az, hogy a megtorlás mértékét meghaladó szenvedésokozásba, 
mint elkerülhetetlenbe, belenyugszunk, avagy — ami a szerencsésebbik 
megoldás — a két jogkövetkezmény közül arról, amelyikre kevésbbé 
van szükség, mint a másikra, lemondunk.

Az az értelem, amelyet az eddigiekben a szóbanlevő elveknek 
adtam, lényegesen eltér attól, amelyet ezeknek a német irodalomban 
tulajdonítanak. így az Exner-íéle értelemben a helyettesítési elv nem 
a tiszta büntetésnek a tiszta biztonsági rendszabállyal való szembe
állításán nyugszik, hanem a speeiálprevenciós tartalommal ellátott, 
tehát már nem tiszta büntetésnek a szenvedésokozással járó biztonsági 
rendszabállyal való szembehelyezésén. Ebben az esetben azonban már 
nem a büntetés és a biztonsági rendszabály azok a jogkövetkezmények, 
amelyek egymást helyettesítik, hanem egyrészt az egyesítés elvének 
megfelelő, biztonsági rendszabályi tartalommal ellátott büntetés és más
részt az ugyanennek az elvnek megfelelő büntetési természettel fel
ruházott biztonsági rendszabály. Ebben az értelemben tehát a helyet
tesítési elv egy tiszta büntetésnek vagy tiszta biztonsági rendszabály
nak az egyesítés elve alapján megalkotott jogkövetkezménnyel való 
helyettesíthetőségét jelenti. Azaz itt már voltaképen nem a helyette
sítés elvének egyszerű alkalmazásáról, hanem az egyesítés elvének a 
helyettesítés elvével való kombinálásáról van szó. Természetes, hogy 
ennek a kombinált elvnek a teljesítőképessége jóval nagyobb, mert 
ilyenképen az egyik jogkövetkezmény a másiknak félúton elébe jön.

El kell ismerni, hogy a speeiálprevenciós tartalmú megtorlást még 
lehet büntetésnek felfogni, mert ez a tartalom nem hogy megváltoz
tatja, hanem még növeli a jogkövetkezmény szenvedési jellegét. Az 
ilyen biztonsági rendszabályba oltott büntetés a tiszta biztonsági rend
szabályt minden olyan esetben helyettesítheti, amidőn annak akkora 
speeiálprevenciós tartalmat lehet adni, amekkora elegendő az elítélt 
közveszélyességének megszüntetésére. Az ilyen természetű jogkövet
kezmény megfordítottjának: a büntetésbe oltott biztonsági rendsza
bálynak legalábbis ugyanilyen tág a helyettesítő képessége, sőt az a 
büntetésnek és a biztonsági rendszabálynak halmozását jóformán telje
sen feleslegessé teszi.

Ekként olyan esetekben, amelyekben a bűncselekmény és a köz
veszélyesség tényálladéka, tehát a megtorlási és a speeiálprevenciós 
szükséglet együttesen fennforog, a leghasználhatóbb elv az egyesítés 
elvével kombinált helyettesítési elv. A halmozási elv alkalmazása 
—- eltekintve attól, hogy az alkalmazandó rendszabályok gazdaságos
sága kívánatos, — miként láttuk, nagy nehézségekbe ütközik. Lényege
sen enyhíti ezeket a nehézségeket a már említett az a körülmény, 
hogy az egyesítés elvével kombinált helyettesítés elve útján a kettős 
szükséglet szinte mindig' kielégíthető, ezenkívül a dilemmát esetleg 
azzal is lehet megoldani, hogy az állam a megtorlásról vagy a speciális 
prevencióról lemond, ahhoz képest, hogy melyik az a szükséglet, ame
lyiknek a kielégítése nélkülözhető. Ilyenkor tehát az a megoldás, hogy 
az állam vagy csupán biztonsági rendszabályba oltott büntetést, vagy 
egyedül csak büntetésbe oltott biztonsági rendszabályt alkalmaz.16

Bármennyire észlelhető tehát a biztonsági rendszabálynak bün
tetőjogi intézményeinkben való előretörése, a biztonsági rendszabály a 
büntetést sohasem pótolhatná és ezt a jogintézmények sorából ki nem

Hasonlóan Flandrak id. m. 29. old.
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szoríthatja. Sőt ha megfontoljuk azt, hogy azok a célok, amelyeknek 
elérésére az állam a büntetést igénybe veszi, sokkal fontosabbak, mint 
azok, amelyeknek kielégítése a biztonsági rendszabály útján elérhető, 
arra az eredményre kell jutnunk, hogy az utóbbiaknak a büntetés mel
lett mindig csak alárendeltebb szerep juthat.17 A pozitivista iskola a 
modern törvényhozásoknak azt a megoldását, amely a büntetések 
rendszere mellé biztonsági rendszabályok rendszerét teszi, — a 
Metzger18 által ú. n. kétnyomúság (Zweispurigkeit) rendszerét — csak 
a klasszikus és a pozitivista irány között kötött kompromisszumnak 
hajlandó elfogadni.19 Holott a kétféle jogkövetkezmény kétféle kiinduló 
pontjának felismerése csak arra a következtetésre vezethet, hogy a 
jövő büntetőjogában ki kell ugyan építeni a közveszélyesség leküzdé
sére alkalmas eszközök rendszerét,20 a büntetés érvényesülési területé
hez azonban nem szabad hozzányúlni. A megtorlás elvére alapított 
büntetőjognak kizárólag a speciális prevenció elvére alapított „bizton
sági büntetőjog“-gal való helyettesítése, tehát a büntetésnek teljes ki
küszöbölése és az egész vonalon a biztonsági rendszabállyal való pót
lása teljesen elhibázott volna. A büntetőjogot ugyanis nem a bün
tetés kiküszöbölésével elsenyveszteni, hanem a biztonsági rendszabá
lyoknak kellő terjedelemben való alkalmazásával fejleszteni kell.

17 Nem helyes tehát Flandrak id. m. 22. old. megállapítása, mely szerint 
a büntetés csak látszólag teheti feleslegessé a biztonsági rendszabályt.

18 Strafrecht 518. old. és Moderne Strafrechtsprobleme 1927. 33. old.
19 íg y  újabban Daniel: Gefährlichkeit und Strafmass im Sinne der positiven 

Kriminalistenschule 1927. 17 old.
i0 V. ö. Zimmerl id. m. 16. old.
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kir. főügyészhelyettes (Budapest).

Sajátságosán szerencsétlen lelkiállapotban sínylődik a mai kor 
embere. Egyre-másra megjelenő politikai és filozófiai művek sötét 
leírást adnak az emberiség lelki válságáról és nagy forradalmi változá
sokat jósolnak. Valóban szerteszét a világon, ahol civilizált emberek 
élnek, mindenütt feltűnik az az izgatottság, amelyet Pascal ír le és 
„inquiétude“-nek nevez, mint az emberi lélek természetes velejáróját. 
Ez a nyugtalanság szemmel láthatólag fokozódik s lépten-nyomon fel
ötlik, hogy a mai embernek nincs többé igazi hite a régi, hagyományos 
állásfoglalások helyességében, a régi rendszerekben és a csalhatatlan
nak tartott elvekben. Nincsenek többé megmozdíthatatlan sziklatömbök, 
ahol biztosan állhatnánk: mozog alattunk a föld s megcsalja a szilárd
ságában bizakodót. S bár mindenki sóhajtozik, mégsem hiszünk a baj 
nagyságában. Az emberek nem félnek a forradalom lehetőségétől sem, 
mert az átlagember csak rövid és erőszakos felkeléseket képzel el s nem 
tudja, hogy az igazi, a társadalmakat alapjukban folforgató forradal
mak nem máról holnapra keletkeznek, tüzűket titokzatos kezek orvul 
szítogatják, lassan érlelődnek ezek a mélységben. Mikor pedig az ilyen 
forradalmak véget érnek, már elfelejtették az elejüket.1 Boldog az az 
állam, amelynek államférfiai felismerik a rejtve terjeszkedő forrada
lom okait, hozzá tudnak látni a társadalom betegségének gyógyításá
hoz. elegendő bátorságuk, erejük és éles eszük van népüket vezetni a 
szebb jövő felé.

Az orvosszereket ajánlók száma nem hiányos. Sokan a demo
kráciát ajánlják, mások riadtan, sőt bőszülten tiltakoznak és gúnyosan 
kérdezik: mondjátok meg előbb, mi a demokrácia? Nézzetek körül, amit 
demokráciának neveztek, csúfosan megbukott, vagy két szakadék 
között tántorog immár szűkre kimért talaján: az anarchia és az állam 
bilincseivel az emberekre kényszerített kommunizmus között. A demo
krácia az egyén kultuszával kezdődik, hogy felváltsa a közösség kul
tusza, de milyen módon? Légy a testvérem vagy megöllek, ahogy 
találó gúnnyal mondja Rivarol.1 2 Mások ismét kutató szemmel keresik 
a vezért, a nagy parancsolót s a történelem mélyebb értelmén vitat
kozva azt hangsúlyozzák, hogy a diktatúrának kell következnie, mint 
okszerű folyamatnak, amint a caesarizmus sem Julius Caesar talál

1 L. Fortunat Strowski: L'homme moderne. Paris, 1931.
2 Pierre Flottes: La démocratie entre deux abîmes. Paris, 1929.
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mánya volt, hanem következménye a társadalmi viszályoknak, a pol
gárháborúknak, Sulla és Marius prosriptióinak és a rendellenességek 
egész sorozatának, amelyek az emberekben megérlelték a vágyat a 
társadalmi nyugalom biztosítására.3

Nem folytatjuk ezeket a fejtegetéseket, mert ennek a kis tanul
mánynak célja egészen más, mint javaslatokat tenni a válságban levő 
világ bajainak megoldására. A történelem lapjainak forgatása után az 
az érzésünk ugyan, hogy a maihoz hasonló válságban már nem is 
egyszer volt az emberiség, valójában tehát könnyű lenne azt mondani, 
hogy miként a múltban nem nemzetközi konferenciákon dőlt el a 
népek sorsa, úgy a jelenben sem remélhető az ilyesmitől sok siker, 
annál az egyszerű oknál fogva, hogy az embereket összehozni még 
korántsem annyi, mint őket egyesíteni; mi azonban meg sem kíséreljük 
ennek a kérdésnek taglalását; egyedül annak a kérdésnek vizsgálatá
hoz kívánunk néhány észrevétellel hozzájárulni, amelyet a világ mai, 
szellemi, erkölcsi és anyagi zűrzavarában a legelső sorban tartunk 
fontosnak: az állami és társadalmi rend biztosításának kérdése ez.

Az összehasonlító jogtudomány művelői előtt nem titok, 
hogy az egyes államok alkotmányai között tulajdonképen lényegbevágó 
különbség nincsen. Ellenére minden forradalomnak, minden nép 
szuverénitásról felállított ragyogó elméletnek és általános titkos sza
vazójognak, az emberiség nem tudott változtatni azon a kozmikus erő
vel érvényesülő, az emberi hiúságnak oly kellemetlen tényen, hogy 
kevesen rendelkeznek, parancsolnak vagy uralkodnak, a túlnyomó nagy 
többségnek pedig engedelmeskednie kell. Örök igazság marad azért 
a régi jelszó, amelyet egyetlen államférfiúnak sem lenne szabad elfelej
tenie, mert ez a jelszó az évezredek óta nem változott emberi lelket 
világítja meg: „Notre ennemi, c'est notre maître!“ még ha ezt az urat 
saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtettük is magunknak.4

Azok, akik egyes népek boldogulásának és jólétének okait alkot
mányos intézményeikben keresték, vak bizalommal iparkodtak ezeket 
az intézményeket saját hazájukba átültetni, elfelejtve, hogy nem ezen 
intézményekben rejlik a főok, hanem rajtuk kívül a felületes szemlélő 
előtt lényegtelennek látszó sok más körülményben, amelyek ezeknek az 
intézményeknek életét különleges és utánozhatatlan nemzeti sajátos
sággá teszik. Az angol parlamenti diktatúrát még ma is sokan vallják a 
világ legdemokratikusabb és legtökéletesebb alkotmányának, elfelejtvén, 
hogy a külsőség és szerkezet átvétele még nem jelenti a szellem átvételét, 
a szellem átvétele pedig körülbelül annyira megoldhatatlan, mint a 
szerves élet titka. Azonban az emberek képzelőtehetségét, sőt cselekvő 
erejét elsősorban a megoldhatatlan feladatok szokták ingerelni. így 
felejtenek el az államférfiak egyszerű igazságokat, mint aminő az is, 
hogy az alkotmány kezelésének másnak kell lennie egy nagy, bizton
ságában nem fenyegetett, jólétben virágzó államban, mint az olyan
ban, amely kicsiny, amelynek biztonsága kétes, határai védtelenek, 
lakossága pedig szegény, sőt elégedetlen. Az előbbi állam megengedheti 
magának a fényűzést, hogy széles érvényesülést engedjen az ú. n. 
politikai szabadságnak, a másiknak talán egészen le kell mondania 
erről a fényűzésről, de mindenesetre jól megfontolt korlátokkal kell 
ezen a téren beérnie, hogy féken tudja tartani a hatalomért versenyző *

* Gustave Le Bon: Base scientifique d’une philosophie de l’histoire. Paris, 1931. 
4 Eugène Pierre: Politique et gouvernement. Paris, 1896.
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pártokat, el tudja még idején fojtani az állami rendet támadó össze
esküvéseket és egyetlen erős kézbe tudja összefogni, az állami élet min
den ágazatának kormányzó gyeplőjét.

Minden civilizált állam életében sajátszerű, ellentmondással 
találkozunk. Elkeseredett harcok dúlnak sokszor a politikai szabadság 
szélesebb körű érvényesüléséért. Nem egy kormánynak kellett helyé
ről távoznia, mert valamely intézkedésével megsértette a sajtó szabad
ságát, a gyülekezés és egyesülés jogát, általában az ú. n. politikai sza
badságjogokat; hány kormányféríiú bukott meg amiatt, mert a poli
tikai választójog ér vény re jutásában nem volt elég szabadelvű. Pedig 
kétségtelen, hogy a gazdasági problémák, a munka és tőke viszonya 
egymáshoz, az adózás arányosítása, a vámtarifa vagy a társadalmi 
biztosítás kérdése százszor jobban kelti fel az állam polgárai érdeklő
dését, mint az államnak szoros értelemben vett politikai berendez
kedése. A politikai szabadságon a legtöbb ember azt érti, hogy sze
mélye, foglalkozása és vagyona biztonságban van magánosok és ható
ságok túlkapásaitól. Ez az állapot lehet ugyan folyománya a politikai 
szabadságnak s így nem lehet tagadni szoros összefüggését azzal; de 
bizonyos, hogy a politikai szabadságért, vagy a szabadságjogok kiter
jesztéséért folytatott közéleti küzdelmek és párttusák jelszavaiban a 
nagy tömegek csakis a saját egyéni érdekeiket érintő fentebb körvonala
zott szabadságideált látják, vagy vélik látni. Ez a magyarázata annak, 
hogy az ilyen politikai küzdelmek bajvívóinak nagy kilátásuk van a 
népszerűségre, de legalább is arra, hogy széles társadalmi réteget gyűjt
senek maguk köré s így politikai tényezőkké nőjjék ki magukat.

A modem államnak egyik legbonyolultabb feladata megbirkózni 
a politikai szabadság bajvívóival, akiknek minden szabadság kevés, 
minden alkotmány reakcionárius s akik az állampolgárok elnyomatá
sáról és sérelmeiről szavalnak szüntelen. Bonyolult ez a feladat azért, 
mert sokszor nehéz megállapítani azt, ki a rosszhiszemű ezek közt a 
bajvívók között, azt pedig egyetlen kormány sem állíthatja, hogy poli
tikai rendszere csalhatatlan, nincs tehát erkölcsi joga elnyomni az 
ellenzék padsoraiban ülő jóhiszemű politikust csak azért, mert talán 
pillanatnyilag nem rendelkezik annyi szavazattal, mint ő maga. Ámde 
az állam érdeke azt kívánja, hogy meg tudja ítélni minden kormány 
azt a léte ellen irányuló mozgalmat, amelynek szervezkedése olyan 
törekvést takar vagy olyan veszedelemmel járhat, amely erőszakosan 
felboríthatja az állam politikai, társadalmi, vagy jogi rendjét. Ez az 
ítélőképesség teszi tulajdonképen az államférfiút. E képesség nélkül 
keveset ér a nagy műveltség, a szónoki talentum, a tudományos kép
zettség, még az akareterő sem jelent semmit,

Ha valamely ország kormányférfiai rendelkeznek ezzel az ítélő
képességgel, viszonylagosan helyes politikát feltételezve az egyetlen 
alkotmányos, biztos sikert jelentő fegyverük a politikai szabadság baj
vívóinak lovagi páncéljába öltözött demagógiája ellen a büntetőjog. 
A demagógia, amely különben egyidős az emberi civilizációval, 
sohasem volt veszedelmesebb mint ma, a nagy nyugtalanság idején s 
amikor ezt a demagógiát nemcsak létezésének vonzó példájával, hanem 
az ennél még vonzóbb arannyal szítja egy demagógiából született 
világhatalom. Nem állítjuk korántsem, hogy romlott közéleti erköl
csöket pusztán büntetőjogi úton lehet megjavítani, nem állítjuk, hogy 
a kormányok rossz politikája miatt keletkezett jogos elégedetlenséget 
büntetőjogi eszközökkel egyszer s mindenkorra meg lehet szüntetnie
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Bizonyos azonban, hogy a társadalmi és politikai felforgatok politikai 
mezbe öltöztetett üzelmeit a kellő büntetőjogi szankciókkal ha nem is 
lehet egy csapásra megsemmisíteni, de mindenesetre veszélytelenekke 
lehet tenni. Sok hidegvér, nagy látókör és bölcs előrelátás szükséges 
az ilyen törvények készítéséhez. Nagy hibát lehet elkövetni az enyhébb 
esetekre nem számító szigorúsággal, mert a bíróságok habozását és 
ingadozását fogjuk tapasztalni alkalmazásukban, de a törvény enyhe 
sem lehet, mert hamarosan azt fogjuk tapasztalni, hogy maguk a 
vádlottak nevetik ki a nekik szegzett csekély kockázatot. A büntetőjogi 
kodiíikációt ezenkívül egyszerre és jól kell megcsinálni hosszú időre, 
mert a büntetőtörvények módosítása, a törvényhozási szervek lélek
tanát tekintve, mindig nehéz kérdés. Szembetűnő példa erre éppen a 
magyar törvényhozás, amely a Csemegi-kódex újjáalakításától, a sajtó- 
törvény reformjától vagy az állami és társadalmi rend hatályosabb 
védelméről szóló törvény módosításától állandóan húzódozik, jóllehet 
minderre nagy szükség lenne; eddig azonban még minden kormányt 
meggyanúsítottak azzal, hacsak távolról is érintette ezeket a kérdése
ket, hogy politikai ellenfelei ellen akar bilincseket kovácsolni.

Mit jelent a büntetőjog egy modem államban az államra vesze
delmes demagógia ellenében, erre kitűnő példával szolgál a harmadik 
francia köztársaság, amely a nagy francia forradalom dicsőítésében 
különösen kezdő évtizedeiben a legszélsőbb határig elment, az egyik 
forradalmi megmozdulás emlékére nemzeti ünnepet rendelt, a politikai 
szabadság letéteményesének büszkén hirdette magát urbi et orbi. A tá r
sadalmi igazságosság és a nemzetközi munkásszolidaritás zászlóját 
kitűző demagógok ellen az 1872-iki lex Dufaure-ral védekezett Francia- 
ország s az I. internationale szegődöttjeinek megbénította minden 
akcióját. Magát az uralmi rendszert büntetőjogi intézkedéseivel a leg- 
éberebben őrizte és védte meg. 1875-ben fogházra ítélt a francia bíróság 
egy vádlottat, aki III. Napoleon mellszobrát árusította. Nem haboztak 
magát Gambettát is bíróság elé állítani s a köztársasági elnök, vala
mint a minisztérium megsértése miatt súlyosan megbüntetni (1877.). 
A száműzetéséből visszatérő és katonai szolgálatra jelentkező Orleansi 
Fülöpöt két évi fogházra ítélte a francia bíróság tisztán a visszatérés 
ténye miatt (1890.). A köztársaságot a Boulanger tábornok mozgalma 
miatt fenyegető veszedelem bűnvádi üldözés miatt szűnt meg 1889-ben, 
amidőn Boulangert és társait in contumatiam elítélték. P. Dérouléde 
és a szélső jobboldal hazafias szervezetei ellen indított bűnperrel befeje
ződött azoknak a politikai színezetű mozgalmaknak kora, amely moz
galmak komolyabb veszedelmet jelentettek a köztársasági államfor
mára. Az anarchizmus ellen hozott s a halálbüntetéssel nem takaré
koskodó törvények teljes sikerrel vették fel a küzdelmet a fekete zászló 
banditái ellen s azt a mozgalmat ha nem is irtották ki, mindenesetre 
ártalmatlanná tették. Most ezek a törvények kitűnő szolgálatot tesznek 
a bolsevizmus ellen folytatott harcban, különös tekintettel arra is, hogy 
az esküdtszék hatáskörét megszüntették még az ily vonatkozású sajtó
perekben is. A francia publicisztika sok kiváló képviselőjét találjuk a 
harmadik köztársaság elítéltjeinek névsorában, sőt ott találjuk G. Cour- 
bet-nak, a nagy festőnek nevét is, akit szabadságvesztésbüntetésén felül 
230.000 frank megfizetésére is köteleztek a commune idején ledöntött 
\rendőme-oszlop helyreállításának költségeire.5 Mindezek a vázlatosan

5 Maurice Garçon: La justice contemporaine. Paris, 1933.
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összeszedett adatok a büntetőjogi fegyverek céltudatos felhasználására 
utalnak az államvédelmi gondolat sikeres szolgálatában; a céltudatos
ságot pedig az igazságügyi politika következetessége mutatta elsősor
ban, mely nem hátrált meg soha a véleménynyilvánítás szabadsága 
nevében feléje röpített nyilak elől. Apró újságcikkek, ártatlannak látszó 
filozófiai fejtegetések gyakran szerepeltek a vád alapjául; a francia 
igazságszolgáltatás mégsem csinált elefántot a szúnyogból, de III. Na
poleon egy Julius Caesarról írt történelmi munkájának terjesztése miatt 
nem habozott büntetést kiszabni, ha meglátta az összefüggést az állam- 
hatalom rosszhiszeműen veszélybe hozott érdekeivel.

A büntetőtörvény tehát az államhatalomnak golyóálló pajzsa az 
állami rend megvédelmezésében, megszilárdításában, sőt a társadalom 
egészséges közszellemének kialakításában is. Kedvező hatásában és 
erkölcsi jelentőségében az eredmény szempontjából felülmúlja a köz- 
igazgatás rugalmas tevékenységét, amely utóbbi alkalmazkodni tud 
ugyan pillanatnyi szükségletekhez, de nélkülözi az elvi rendszer állan
dóságát és az ebből folyó következetességet, nélkülözi mindenekelőtt az 
élő törvény mindenkit lefegyverző tekintélyét. Jó büntetőjogi codexet 
szerkeszteni azonban valósággal gigászi feladat, mert nemcsak átfogó 
szemlélet, nagy jogismeret és politikai érzék kell hozzá, hanem bátor
ság is. Bátorság szembeszállni a megszokott formulákkal és főleg a 
politikai szabadság ideálja nevében támasztott kifogásokkal. Azt mond
hatjuk, hogy a modern büntetőjog nagy feladata itt rejtőzik: élesen 
megvonni a határt a polgári szabadság elvi követelményei és az állam
védelem mindenek fölött álló érdekei között. Tanulságos csak futó pil
lantást is vetni ennek megérzékeltetése végett hazai büntetőjogi codi- 
ficatiónkra. A Csemegi-codex valósággal gyöngéd kézzel, szinte félénken 
helyezte el büntető paragrafusait a szoros értelemben vett állam
ellenes cselekmények nagy részére. Nem egy közveszedelmes forra
dalmi agitátor képezte ki magát úri kényelmet és nyugalmat bizto
sító államfogházainkban a Csemegi-codex jóvoltából. Emellett a forra
dalmi propaganda sokféle változatának büntetése teljesen hiányzik a 
Csemegi-codexből, a lázadás poenalizálása pedig már megszületése 
idejében elavultnak volt tekinthető, úgyhogy az 1918—1919-iki lázadó 
mozgalmak megtorlásában emiatt alig kerülhetett alkalmazásra. 
A magyar törvényhozás csak 1921-ben ébredt tudatára államvédelmi 
codificationk rettentő hiányosságának, megalkotván az 1921:111. tör
vénycikket, de még ez a törvény sem mert elmenni minden tanulság 
levonásáig, ha sok hézagot töltött is be. A magyar közvélemény, saj
nos, még ma sincs kellő tudatában annak a történelmi tanulságnak, 
hogy az 1918—1919-iki gyalázat, egy törpe kisebbség zsarnoksága, nem 
volt véletlen vagy egyszerű függvénye a soha vissza nem térő rend
kívüli időnek. Bizony, tudatos, hosszú éveken át folyó előzetes izgatás 
és romboló aknamunka eredménye volt a nemzeti öntudat össze
roppanása. A magyar közvélemény szinte napirendre tért azon a 
nyilvánvaló, az 1918—1919-iki magyarországi eseményektől is igazolt 
tényen, hogy a forradalmi propaganda két arcvonalon harcol a pol
gári társadalom felbomlasztásáért és uralmi rendszerének összetörésé
ért: az egyik arcvonal a tekintélyek lerombolása, a másik a polgári 
társadalom erkölcsi ideáljainak bemocskolása a gúny, a rágalom, az 
otromba tréfák és hamis következtetések félelmes rendszerével, 
amelyhez csatlakozik a társadalmi igazságosság álarcát hordozó le
sújtó bírálat. Törvényeink büntetik ugyan az Isten káromlását, a val-
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lási szertartások megzavarását, a vallási tisztelet tárgyainak s álta
lában a rés sacraenak meggyalázását, de nem büntetik az Istenbe 
vetett hit megtámadását, az istentelenség tanainak terjesztését, jól
lehet az istentelenség terjesztése egyik legeredményesebb módja az 
állami és társadalmi rend felborítására irányuló törekvéseknek.* 
Nehézkes tényálladékhoz köti törvényünk az antimilitarista propa
ganda büntetését, mellette gúny és nevetség tárgyává lehet tenni a 
hőst, aki életét adta hazájáért. De talán legkirívóbb törvényünk 
hiányossága az államhatalom politikai megszemélyesítőinek, a kor
mányhatalom funkcionáriusainak büntetőjogi védelmében. Az állam- 
hatalom tekintélyének megtámadása a legszokásszerűbb módon a 
kormány férfiak politikai bírálatának alakjában történik. A bírálat 
határainak átlépését a törvény rágalmazás és becsületsértés delic- 
íurnaként bünteti. Nagy hátránya azonban a törvénynek, hogy a 
támadó perbeli ellenfelévé teszi például a miniszterelnököt és a mi
nisztereket, ha hivatalos működésükre vonatkozik a becsületsértés 
vagy rágalmazás, ennek üldözését is a kir. ügyészségnek adott külön 
felhatalmazáshoz köti, ami ugyan jogilag a köz vád jellegével ruházza 
fel a panaszt, de potentialiter a perjogi helyzet szempontjából alig 
különbözteti meg a sértett nagyrangú közfunkcionáriust akármely 
más állampolgártól, legfeljebb rovására annyiban, hogy megtagadja 
ily esetben a pótmagánvád jogát. Sőt a közvád díszét is megvonja a 
sértett miniszterelnök vagy miniszter panaszától, ha a becsületsértés 
nem tényállítás alakjában történik, jóllehet a sértést a közjogi jelen
tőségű hivatás gyakorlására vonatkozólag követték is el. Tudjuk, 
hogy a törvényhozás abból a ködös megfontolásból indult ki, hogy 
„politikai raisonból“ külön kormányintézkedés tárgya legyen a kir. 
ügyészségnek adott felhatalmazás. Nyilvánvaló ezzel szemben, hogy 
a kormány élén álló férfiak büntetőjogi védelme a tekintélyük be- 
mocskolását célba vevő támadásokkal szemben a „politikai raison“ 
elvének megóvásával sokkal célszerűbben megvalósítható, ha az állam 
felelős helyen levő közjogi méltóságait nem tesszük egy esetleg fel
bérelt senki perbeli ellenfelévé. Csak a minap történt, hogy egy vidéki 
törvényszék „magánindítvány hiányában“ felmentett egy cikkírót, 
aki a m. kir. miniszterelnököt Debrecenbe bekukkantó Bolond Istók
nak, lakomákra járó fecsegőnek és lelkiismeretlen hatalomvadásznak 
nevezte. Az ilyen bírói ítéletek romboló hatását nem kell magyarázni, 
de sajnos, mindenkor várható következményei a tételes törvény ren
delkezéseinek. Csak logikus ilyen törvényes helyzet mellett, hogy bün
tetlenül lehet izgatni is a kormány ellen, mert ezt a bűncselekményt, 
mint sui generis delictumot a törvény nem ismeri. Angyal Pál kiváló 
büntetőjogi kézikönyvében megdöbbentő pontossággal sorolja 
fel törvényünknek szánalmas hiányosságait az izgatás bűncselekmé
nyének poenalizálása terén s szinte azt kell mondanunk, hogy nemze
tünk egyik tragédiája ez a hézagos törvényhozás. A Csemegi-codex 
előtt a népgyűlés dobogójáról vagy a hordóról bujtogató demagóg 
alakja állt, de nem vette figyelembe többek közt a titkos lázító sok
kal veszedelmesebb tevékenységét. A hatóságok ellen való izgatás 
bűncselekményét a törvény szövegezése miatt alig lehet büntetés alá 
venni, sőt ennek a bűncselekménynek elkövetésére valóságos útmuta
tást ad, amikor ennek megállapítását csak az engedetlenségre egye-

e Angyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve. Budapest.
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nes felhíváshoz köti. Nem bünteti a törvény a család jogintézménye 
ellen való izgatást, nem védi a magyar állam nemzeti jellegét és poli
tikai egységét, nem bünteti az állam külpolitikai érdekei ellen irá
nyuló izgatást sem, nem bünteti a politikai vészhírek koholóit stb.7

Bírói gyakorlatunk nem sietett a törvény hézagainak kitöltésére 
s törvénymagyarázataiban nem annyira a védett jogi tárgy alapgondo
latából, hanem a törvény betű szerint való értelméből indult ki. így 
születtek meg az olyan törvénymagyarázatok, amelyek a törvény dok- 
trinarius, de az élet mindennapi jelenségeivel nem számoló szövege
zéséhez ragaszkodva, közéleti bírálatnak és a véleményszabadság vé
delme alá helyezett megnyilatkozásnak minősítettek például olyan 
falusi képviselőtestületi felszólalást, amely kiáltó osztálygyűlölettel 
így jellemezett egy indítványt: „Ez azért van, hogy az urak élhesse
nek!“ Így született meg az a törvénymagyarázat is, amely különbséget 
téve kormány és nemzet között, a nemzetrágalmazó furfangos mód
szerét valósággal szentesítette, amikor a nemzet jóhírneve, az állam 
erkölcsi, anyagi és politikai érdekei ellen intézett támadását a büntet- 
hetetlen kormányellenes izgatásba burkolta. Ez a bírói törvény- 
magyarázat sajnálatosan figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy 
alkotmányos országban különösen a külföld felé, de túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy a belföldön is minden törvényes kormány zászló, 
amelyre a nemzeti becsület és méltóság szavai vannak felírva.8

Talán Montesquieu-től ered az a mondás, hogy az igazságszogál- 
tatás erénye az irgalom; hozzátehetjük azonban, hogy a szilárdság és 
határozottság nem kevésbbé az. Erről az utóbbi erényről azonban csak 
akkor beszélhetünk, ha a törvény szövege világos, éles és szabatos. A mo
dern törvényszerkesztőnek tehát tudnia kell, hogy nem annyira a tör
vényes tényálladék aprólékos körülírása a fontos, hanem a meg
védendő jogérdek éles megvilágítása és félreérthetetlen megjelölése. 
Csak így kerülhetjük el a bírói gyakorlat ingadozását vagy abba diva
tos felfogások behatolását, más szóval a jogi bizonytalanságot. Félre 
vagy el nem magyarázható büntetőtörvények az állam jogi rendjének 
legbiztosabb alapjai. Ezeket az alapokat meglazítani sohasem szabad a

7 L. Angyal Pál idézett művét.
s Mikor ezeket a kínos jogászi pontossággal szerkesztett törvénymagyaráza

tokat olvassuk, lehetetlen nem gondolni arra az irodalomra, amely valósággal 
tudományos rendszerbe foglalta a forradalom előkészítésének technikai szabályait. 
Olvashatjuk ezekben a „szakmunkákban“ többek közt, miként kell az ellenzékiséget, 
a legalis közéleti mozgalom kereteit, a bírálat jogát felhasználni a fennálló uralmi 
rendszerek aláaknázására. Ehhez csatlakozik a fegyveres felkelés megszervezésének 
szakirodalma is. Ilyen a francia kommunista párt kiadásában A. Neuberg nevű 
szerzőtől megjelent „L’insurrection armée“ c. könyv. L. még Malaparte: Technique 
du coup d'état. Paris, 1931. A politikai akciók mezébe öltözött felforgató munkára 
a polgári kormányoknak is nagyon tanulságos módszereket fejtegetnek a 1П. Inter- 
nacionálénak „a polgárháború elméletével és gyakorlatával“ foglalkozó kiadványai. 
Ezeket a kiadványokat minden büntetőbírónak is el kellene olvasnia, mielőtt az 
államvédelmi büntetöjogszabályokat alkalmazza. Sokat tanulhatnak nemcsak a 
jogászok, hanem az oknyomozó történetírás elveit valló, de alapjában véve a tör 
ténelmi fatalizmust hirdető történetkutatók Max Eastman-nek La science de la 
révolution (Paris, 1927) c. könyvéből is. Ez a könyv tudományos rendszerezéssel 
tárgyalja Marxnak és Leninnek a modern társadalmi és állami élet megsemmisí
tésére irányuló módszereit. Igazi fényszóróként világítja meg a forradalom, külö
nösen pedig a bolsevizmus módszereit dr. Adolf Ehrt-nek és dr. Julius Schweickert- 
neknek Entfesselung der Unterwelt (Berlin—Leipzig, 1932) c. könyve. Mindkét 
utóbbi mű valóságos vezérfonala a büntetőjogásznak és codificatornak, míg, egyúttal, 
bár minden célzatosság nélkül, alaposan megtépázza a forradalmi mythosz s az 
annak öntudatlanul hódoló oknyomozó történetírók tudományos érdemeit.

4
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politikai szabadság ideáljainak bármily jóhiszemű szolgálatában sem. 
Mondottuk fentebb, hogy az emberek biztonságban akarják magukat 
érezni s nem akarnak anarchiában elveszni a politikai szabadság tisz
teletére. Nemrég írta a magyar baloldal egyik politikusa, hogy a német 
birodalom weimari demokráciája azért omlott össze oly csúfosan 
Hitler rohamosztagainak dübörgő lépteire, mert ez a demokrácia „nyö
szörgő“ demokrácia volt, a politikai szabadság megnyirbálásától irtóz
ván, fejére hagyta nőni halálos ellenségeit.9 Bármily véleményünk 
legyen is a német politikai fordulatról, ebben a megállapításban sok 
igazság van. A weimari demokráciára esküvő német kormányok talán 
azért nem mertek a büntetőjog kérlelhetetlen fegyverével élni, 
hogy Hitler propagandáját kellő korlátok közé szorítsák, mert ön- 
tudatlanul maguk is hatása alatt álltak e propaganda egyes célkitűzé
seiben rejlő s a német nép egyetemes érdekeit magában foglaló taní
tásoknak. Ha nem így lett volna, elvitatható-e egy törvényes, az ország 
többségére támaszkodó kormánynak ama joga, hogy kérlelhetetlen 
következetességgel és szilárdsággal lépjen fel minden ellene irányuló 
és erőszakos megoldásra pályázó propagandának. Már pedig Hitler 
katonai fegyelem alatt álló rohamosztagai semmi kétséget nem hagy
tak fenn, hogy végső eredményben az erőszaktól sem fognak visszariadni. 
Bizonyos, hogy az ilyen mozgalom elfojtásához nem kell okvetlenül 
polgárháborúnak kitörnie, elegendő egy erős kormány, amely határo
zott tilalmú államvédelmi törvényekkel tudja megajándékozni a kor
mányzására bízott nemzetet.

A történelem sok trón összeomlásáról számol be az utókornak. A 
történetírók utólag hosszadalmas oknyomozással számolnak be nekünk 
az összeomlott uralmi rendszerek bűneiről és hibáiról, hogy meg
magyarázzák nekünk a tragikus véget s bemutassák „a dolgok logi
káját“. Ez a módszer aránylag könnyű, de nem mindig meggyőző, mert 
egyet ezek a történetírók elfelejtenek, hogy a forradalom egy és 
ugyanaz térben és időben.10 Nincsenek és sohasem voltak tökéletes 
kormányok és tökéletes uralmi rendszerek. Bűneik, hibáik lehetnek 
nagyobbak vagy kisebbek, de bukásuk közvetlen oka mindig a saját 
gyengeségük, amely abban áll, hogy a bujtogatót, a demagógot vagy 
a politikai hatalomra önzésből törő népvezért megrendszabályozni nem 
tudják. Az egyik megretten a forradalmi mozgalom zászlajára írt néhány

9 Tanulságos idézni e helyütt Daniel Halévy-nek, a kitűnő francia politikai 
írónak „Décadence de la liberté“ c. művét. Megállapítja a szerző, hogy a politikai 
szabadság gondolata erősen hanyatlóban van. Sok érdekes példát hoz fel erre a 
modern állam életéből. Felhozza többek közt az egész világon általánossá lett film- 
cenzúrát, mint legkirivóbbat pedig a rádió példáját. Anarchiának minősítenék, 
mondja a szerző, ha valaki azt kívánná, hogy bárkinek joga legyen a rádióban szólni 
a világhoz, még pedig azt, amit akar. Pedig mily jó alkalom és eszköz a rádió 
a Déclaration des Droits de l’Homme 11. §-ának érvényesítése: „La libre communi
cation des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l’homme“. Ezt 
a jogot alaposan elkobozták a modem államhatalmak, mert nemcsak a legszigorúbb 
cenzúra alatt áll mindenütt a rádió, hanem állami monopóliumként kezelése mind
inkább általánossá lesz.

10 Augustin Cochin: La révolution et la libre-pensée. Paris, 1924. A v ilág
háborúban hősi halált halt lángeszű, a francia történetírásban új iskolát teremtő 
történetíró idézi a nagy francia forradalom szabadkőműves történetíróit, akik szinte 
egyhangúlag megállapítják, hogy a forradalom a páholyokban már készen volt, 
amikor kitört a népben. Valóban igaz, a forradalom mindig öntudatos egyes embe
rek, törpe kisebbség műve s nem a tömegeké. Üres szólamnál nem egyéb Aulardnak, 
a híres történetírónak az a megállapítása, hogy a francia forradalom a francia nép 
nagyszabású, époszi cselekménye volt.
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jogos vádtól, de nem üdvös reformhoz fog, hanem kompromisszumot 
köt, a másik meghunyászkodik azért, mert tájékozatlan, tudatlan vagy 
léha és gyáva. Legtöbbjük meg akarja óvni a „liberalizmus“, a „demo
krácia“, a „politikai szabadság“ hitelveit, s ő is a mythos főpapjának hir
deti magát vagy nem akarván vért ontani, nem veszi észre, hogy a saját 
fejéről is szó van, sőt szerencsétlen hiveiről és barátairól is, és szó van a 
polgárháború pusztításairól, ártatlan áldozatok ezreiről. Nem is tudjuk, 
ki a nagyobb bűnös a történelem ítélőszéke előtt: a gyenge kormány-e 
vagy a polgárháborút szító demagóg.

A politikai szabadság fényes tógájában szónokló, író, a szalonok
ban vagy külvárosi kocsmák mélyén világmegváltó elveket hirdető 
demagógok rettentő hadjáratával való szembeszállás a modern büntető
jog legszebb feladata, de talán a legnehezebb is, mert ez ma már nem
csak az egyéni lelemény finomságain alapuló művészetté vált, hanem 
valósággal tudományos rendszerezésen alapuló szabályai is vannak. 
Melegágya pedig a világ terjengő erkölcsi és gazdasági zűrzavara, az 
az „inquiétude“, amelyből fejtegetéseinkben kiindultunk.



Az individualisztikus büntetőjogi szemlélet
alkonya.*

Irta: Rácz György dr.
egyetemi büntetőjogi szemináriumi adjunktus (Budapest).

» . . .  A túlzott szabadság, az egyén minden
hatóságába és büszke öncélúságába vetett hit 
évszázadok kultúráját pár év, sőt hónap alatt 
rombadöntheti; . . .  alapjában is hamisnak Ítélem 
az individualisztikus felfogást, mert látásom sze
rint, ami az emberben emberi s ami őt az állat 
fölé emeli: a szellemiség, az csak egy más szelle
miségbe való bekapcsolódásban bírja gyökerét, 
létének és fejlődésének feltételeit.“ (Angyal Pál: 
Tanulmányok és beszédek a szociológia és büntető
jog köréből. 1927. 16. lap.)

I. A háború utáni szenvedő emberiség a történelem egyik leg
súlyosabb és legmélyebb politikai és gazdasági, főleg azonban erkölcsi

* IRODALOM. Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve. 3. kiad. 1920.
U. ő: A magyar büntetőjog kézikönyve I., II., III., IV., VII. és IX. kötet. 1928—1932.
V. ő: Tanulmányok és beszédek a szociológia és büntetőjog köréből. 1927. V. ö:
A jogbölcsészet alaptételei. 4. kiad. 1922. V ő: Szociológia. 2. kiad. 1924. — 
Balogh Jenő: A büntetőjog válsága. 1910. — Baumgarten A.: Strafrecht und 
Volksempfinden. 1909. — Baumgarten Izidor: Büntetőjogi tanulmányok. 1907. — 
Behrle A.: Die Stellung der deutschen Sozialisten zum Strafvollzug. 1931. — 
Beling E.: Methodik der Gesetzgebung, insbesondere der Strafgesetzgebung. 1922. — 
Bendix L.: Die irrationalen Kräfte der strafrechtlichen Urteilstätigkeit. 1928. — 
Berolzheimer Fr.: Die Entgeltung im Strafrecht. 1903. — Binding K.: Die Normen 
und ihre Übertretung. I. 1916. — Buerschaper H.: Soziale Strafrechtspflege. 1929. — 
V. Calker Fr.: Strafrecht und Ethik. 1897. — Clemens J.: Strafrecht und Politik. 
1898. — Dahm G.: Die Zunahme der Bichtermacht im modernen Strafrecht. 1931. — 
JJahm—Schaffstein: Liberales oder autoritäres Strafrecht? 1933. — Daniel:
Gefährlichkeit und Strafmass. 1927. — Dannenberg H.: Liberalismus und Straf
recht im 19. Jahrhundert. 1925. — Drost H.: Das Ermessen des Strafrichters. 1930. 
U. ö. Das Problem einer Individualisierung des Strafrechts. 1930. — Exner: Studien 
über die Strafzumessungspraxis. 1931. — Finkey Ferenc: A politikai bűncselekmé
nyek és a büntetőtörvénykönyv. 1927. U. ő: Adatok a bűntettesek jellemcsoport
jainak megállapításához. 1933. — Frank R.: Vom intellektuellen Verbrechens
schaden. 1931. (Festgabe für Heck, Bümelin und Schmidt.) — Friedrich: Die 
Bestrafung der Motive und die Motive der Bestrafung. 1910. — Fuchs W .: Was ist 
Universalismus? (Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio. 1930. 
Vol. I.) — Gallas W Kriminalpolitik und Strafrechtssystematik. 1931. U. ö: Die 
Krise des Strafrechts und ihre Überwindung im Staatsgedanken. 1933. — Gr. Gleispach 
W Előadmánya az Internationale Kriminalistische Vereinigung 1932. szept. gyűlé
sén Frankfurtban. — Goldschmidt J.: Zur Beform des Strafverfahrens. 1919. — 
Grassberger R.: Die Strafzumessung. 1932. — Grünhut: Feuerbach und das 
Problem der strafrechtlichen Zurechnung. 1922. U. ö: Strafrechtswissenschaft und 
Strafrechtspraxis. 1932. — v. Heutig H.: Strafrecht und Auslese. 1914. U. 6: Die 
Strafe. 1932. — His TV.: Über die natürliche Ungleichheit der Menschen (Bektorats- 
rede). 1928. — Hofacker TV.: Der Einzelne und die Gesamtheit. 1930. — Honig R.: 
Die Einwilligung des Verletzten. 1919. — Hölschner E.: Die ethische Umgestaltung 
der römischen Individual-Justitia durch die universalistische Naturrechtlehre der 
mitteralterlichen Scholastik. 1932. — Irk Albert: A büntetőjog átalakulása. 1915. —
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és lelki válságát éli. E válság megoldása és a komolyan fenyegető 
katasztrófa megelőzése eleddig nemcsak, hogy nem sikerült, de a meg
váltás útjának még csak irányát sem látják a világ bölcsei. Forrongás 
és bizonytalanság, értékáttolódások és új értékelések jellemzik korunkat. 
A szellemi krízis egyik főoka, hogy sokan önmagukat verik meg vak- 
cággal s nem akarják észrevenni, hogy a XIX. század letüntével új, 
más korszakhoz érkeztünk.

Mindennek ellenére minden öntudatos nemzetnek és hivatott 
vezetőinek elsőrangú erkölcsi kötelessége a még meglévő szellem-erkölcsi 
és gazdasági értékek őrzése és fokozottabb védelme, a helyzet által 
elősegített antiszociális kirobbanások lehető elhárítása, felhasználva 
nem utolsó sorban a büntetőjog nyújtotta eszközöket is.

A büntetőjog eme elsősorban konzerváló szerepének kellő 
felkészültséggel való betöltésére azonban csak akkor lesz képes, ha a 
maga részéről is igyekszik keresni, felismerni és követni a válságból 
kivezető utat. A büntetőjog, mint a közjogi ágazatok legmarkánsabbja, 
úgy alapeszméiben, kodifikációjában, mint pedig gyakorlásában min
denkor többé vagy kevésbbé szorosan összefüggött korának uralkodó 
eszméivel, elérni kívánt célkitűzéseivel, elsősorban politikai, közhatalmi 
konstellációjával és közgazdasági igényeivel. Büntetőjog és világ
nézet, sőt nyíltan: büntetőjog és politika közt a tényleges összefüggést 
a múltban és a jelenben tagadni, — csak élettelen doktrinarségnek vagy 
átlátszó hipokrízisnek minősíthető. A büntetőjog, mint arra Moór Gyula 
is reámutat (Macht, Recht, Moral. 1922. 38. lap), úgy bűncselekmény-

K em  E.: Der Rechtsstaatsgedanke im Strafrecht. 1933. — Kitzinger Fr.: Die 
Stellung der Gesellschaft zum Verbrechen und zur Strafe. 1925. — Kohlrausch Ed.: 
Die geistesgeschichtliche Krise des Strafrechts. (Rektoratsrede.) 1932. — 77. ö: 
Sterilisation und Strafrecht. 1932. — Kruglewski A.: Das Strafrecht als Kultur
faktor. 1927. — Kurz E.: Individuum und Gemeinschaft beim Hl. Thomas von 
Aquin. 1933. — Lange H.: Liberalismus, Nationalsozialismus und Bürgerliches 
Recht. 1933. — Lavori praparatori dei Codice Penale e dei Codice di Procedura 
Penale. Vol. I—V. — Lindemann C.: Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht? 
1932. —  V.  Liszt; Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge. 1905. —  Mayer M. E.: 
Rechtsnormen und Kulturnormen. 1903. — Mezger E.: Moderne Strafrechtsprobleme. 
1927. 77. ö: Schuld und Persönlichkeit. 1932. — Nicolai H.: Die rassengesetzliche 
Rechtslehre. Grundzüge einer nationalsozialistischen Rechtsphilosophie. 1932. — 
V.  Overbeck: Grenzen der Individualisierung im Strafrecht (Freiburger Rektorats
rede). 1928. — Prins A.: L’organisation de la liberté et le devoir social. 1895. U. 5: 
Science pénal et droit positiv. 1899. — RabinouAcz L.: La crise et l’avenir de droit 
pénal 1929. — Radbruch G.: Der Mensch im Recht. 1927. — Rocco A.: La transfor- 
mazione dello Stato dallo Stato Liberale alio Stato Fascista. 1927. — Saleilles: 
L’individualisation de la peine. 1898. — Sauer W .: Kriminalsoziologie. 1933. U. o: 
Wendung zum nationalen Strafrecht. 1933. — Schaffstein F.: Die Nichtzumutbarkeit 
als allgemeiner übergesetzlicher Schuldausschliessungsgrund. 1933. — Schmidt 
Eberhard: Strafrechtsreform und Kulturkrise. 1931. — Schmidt Richard: Die Straf
rechtsreform in ihrer staatsrechtlichen und politischen Bedeutung. 1912. — 
Schramm.- Betriebs- und Geheimnisverrat. 1930. — Schumacher O.: Um das Wesen 
der Strafrechtsschuld. 1927. — Spann Othmar; Der wahre Staat. 1923. 77. ö: Gesell- 
schaftslehre. 1923. 77. ö: Soziologie. 1926. — Stoddard L.: The Revoit against 
Civilization. 1922. (Magyar ford. Horvátth Dánieltől). — Tesar: Staatsidee und 
Strafrecht. I. 1914. 77. 6: Freiheitsidee und Strafrecht. (Festgabe für R. v. Frank. 
1930. Bd. I.) — Vámbéry R.: Büntetőjog és ethika. 1906. — Voegelin E.: Rasse und 
Staat. 1933. — Wahlberg E.: Das Prinzip der Individualisierung in der Strafrechts
pflege. 1869. — Wolf Erik.- Verbrechen aus Überzeugung. 1927. 77. 5: Die Typen der 
Tatbestandsmässigkeit. 1931. 77. 6: Vom Wesen des Täters. 1932. 77. ö: Krisis und 
Neubau der Strafrechtsreform. 1933. — Ziegler O.: Autoritärer oder Totaler Staat. 
1932. — Zimmerl L.: Strafrechtliche Arbeitsmethode de lege ferenda. 1931. — 
(Az összefoglalásban a közismert büntetőjogi tankönyvek, továbbá folyóirati cikkek, 
valamint a felhasznált nem-büntetőjogi irodalmi források felsorolása mellőztetett.)
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tényálladékaiban, mint büntető szankcióiban át meg át van hatva 
a törvényalkotó etikai értékítéleteivel. Az egyén és köz viszonya sehol 
sem eklatánsabb, mint éppen a büntetőjogban, mely tehát, alkalmaz
hatatlanná válásának veszélye nélkül, nem függetlenítheti magát 
korának eszmevilágától s annak átalakulásaitól. Helyes és tartós életű 
büntetőkódexek csak egységes politikai és szociális világnézeten épül
hetnek; hibrid kompromisszumok vagy — s ez a szerencsésebb eset — 
nem válnak törvénnyé (mint az 1927. német btk.-javaslat), vagy pedig 
a bírói gyakorlat a maga felfogásának megfelelően úgy átgyúrja, hogy 
a törvényhozó néhány év múltán már alig ismer rá.

Ha a XX. század — mely valójában csak a világháborúval kez
dődött — világnézetet megfejteni kívánom, elsősorban meg kell álla
pítani, hogy az csak időbeli, de nem szerves folytatása a megelőző 
évszázad szellemvilágának, melynek eszméi és jelszavai a francia 
forradalomban gyökereznek, annak hármas eszményén, az emberiség 
szent vívmányain épülnek. Immár mind nyilvánvalóbbá válik, hogy 
a XIX. század politikai, szociális és gazdasági ideáljai fokozatosan 
lekerülnek az emberiség általános kultúrprogrammjának napirendjéről, 
elnyomja őket a világháború utáni megváltozott társadalmi és gazda
sági követelések, szükségességek és bajok megvalósításért és meg
váltásért kiáltó dübörgése. Az alapvető, a társas élet egészére döntően 
kiható reláció súlypontja — egyén és köz, egyén és állam között — 
mind kétségtelenebből átfordulni látszik a múlt század centrifugális 
embereszményéről a közösségnek a XVIII. századig vitátlan primá
tusa felé.

A továbbiakban az individualisztikus szemlélet alkonyának a 
büntetőjog területére való hatásával fogok foglalkozni. Elkerülhetetlen 
lesz a jogon kívüli tényezőkre, politikai és szociális eszmékre is 
állandó figyelemmel lenni, aminthogy általában a büntetőjog kizáró
lagos jogásziasságának, abszolút, merev tudományosságának az adott 
válságos pillanatban feltétlenül szükséges reviziójától várható csak a 
jövő büntetőjogi fejlődés útjának az eddiginél teljesebb szabadsága és 
átfogóbb iránya. Az élő valóságot, a letagadhatatlan tényeket kívánom 
leszögezni, a büntetőjogi szabályozás nagy összefüggéseire reámutatni 
s ebből levezetni és megállapítani a büntetőjog jelen válságos állapo
tára vonatkozó diagnózist; igyekszem minden rövidrefogottság mellett 
is megindokolni, miért látom az egyik legfőbb kórokozót a XIX. század 
hagyatékaként maiglan érvényesülő individualisztikus szemléletben. 
Ennek alkonyára kívánom felhívni a figyelmet, — a derengő új 
büntetőjog még homályba vesző irányeszméinek megvilágosítása, egy 
új kriminálpolitikai Programm előterjesztése természetesen nem lehet 
feladatom. Ugyancsak nem térek ki az individualisztikus szemlélet 
virágzásának és letűnésének, politikai, szociális és gazdasági téren való 
történeti alakulásának részleteire sem.

II. Az említett átalakulás természetesen a jog egész világára 
erős kihatással van; elsősorban természetesen a közjogra. Tomcsányi 
Móric is kiemeli, hogy „... a közületi elv mindjobban előtérbe kerül, 
mert a közületi s nevezetesen a nemzeti életforma az emberi létnek 
kétségkívül magasabb, mondhatjuk legmagasabb színvonalát jelenti. . .“ 
„ . . .  ahol az összesség érdeke szembekerül az egyes ember érdekeivel, 
ennek amaz előtt meg kell hajolnia“ (Magyarország közjoga. 1932. 12. 
lap). A tiszta, római jogias magánjog is kezd mindjobban tért veszíteni 
a benyomuló és terjeszkedő közjogi, közigazgatási stb. ágazatok javára.
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Az egyén tulajdonjogának, rendelkezési jogának nagymérvű össze
zsugorodására elég utalni. A munkajog kialakulása is ebben a vonat
kozásban említhető.

Különöskép módosulást és újértékelést igényel azonban a bűnö
zés szociális értelme, s vele együtt a büntetőjog célja és tartalma. 
A büntetés, mint az antiszociálitását kimutatott egyénre vetített társa
dalmi reakció, a legjelentősebb belenyúlás az egyén érdekkörébe. 
Minden büntetőszabály a személyi szabadság korlátozása (Kohlrausch). 
Alkalmazása eshetőleg az egyén szociális, sőt akár naturális létének 
teljes megsemmisítéséig terjedhet. A büntetőjog tiszta közjogi termé
szete, supraindividualista céljai homlokegyenest ellenkeznek minden
nemű individualisztikus szemlélettel s ezért ennek teljes győzelme 
nem is válhatott lehetségessé.

A modern büntetőjog kétségkívül egyik eredménye a XVIII. 
század végén előállott szellemvilági evolúciónak. A Bastille lerombo
lásával a középkori büntetőjogot is ledöntették, s azt minden időkre 
mint az emberi történelem szégyenfoltját, a kegyetlenség és ember
telenség véres emlékét állították be, — anélkül azonban, hogy annak 
alapjaitól a céltudatosságot, a vaskövetkezetességet és főleg a bűnözés 
való jelentőségének teljes felismerését elvitathatták volna.

A XIX. század kódexei többé-kevésbbé a Code Pénal leszárma
zottjai, a polgári demokrácia produktumai. Az egocentrikus liberális 
korszak büntetőjogpolitikai kialakulásával ehelyütt nem foglalkoz
hatom s mindjárt annak legfőbb virágzási korára térek, mely azonban 
már magában hordozta az átalakulás és elmúlás csíráit; vezéralakja 
von Liszt'

Korszakalkotó fellépésének rendkívül jelentős és áldásos hatásai 
ma sem vonhatók kétségbe. Nemcsak felismerte, de kiépítette a bűnözés 
társadalmi életjelenségként való szociologikus felfogását és vizsgálatát 
s nyomán a büntetőjogot kiemelte a spekulatív dogmatika jogászi 
önkorlátozásából. A büntetés célszerűségének és a bűnöző egyén anti
szociális hajlamainak megfelelő alkalmazásának követelményét kapcso
latba hozta a társadalom fokozottabb védelmének előtérbe helyezésé
vel, különösen közveszélyes és visszaeső bűnözőkkel szemben, akiknek 
ártalmatlanná tételét, biztonsági intézkedésekkel való kezelését sür
gette. Liszt ma is elfogadható kriminálpolitikai követelései mellett 
azonban ugyanő — a Binding vezérsége alatt álló — liberális dogma
tika egyik jelentős alakjaként is tekinthető; korának individualisztikus 
szemlélete, liberális államfelfogása reá is döntő hatással volt. A cél
szerű büntetésmegelőzést, az individualizációt — a büntelkövető 
egyéniségének szociális síkra vetített vizsgálatát — követelő Liszt 
mellett ott találjuk a büntetőkódexben a bűntettes Magna Chartáját 
látó groteszk felfedezés tanának hirdetőjét, aki a bűnöző polgári 
szabadságának hatósági túlkapásokkal szembeni biztosítását emeli ki, 
miközben a hatályosabb társadalmi védelem és az egyénfeletti értékek 
oltalmának eszméje elhalványul. Liszt fejlődése párhuzamos a liberá- 
lizmus szociális irányií önmentési kísérleteivel, a szociálpolitika kezdeti 
kialakulásával. Tanainak és rendszerének kettőssége érezteti az idők 
méhében megindult földlökéseket, melyek hatása alatt büntetőjogi 
iránytűje hol a társadalomtól kiindulólag az egyén felé irányul, hol 
pedig megfordulva az egyéntől eredve a társadalommal szembefordul.

Tragikuma, hogy eszméi megvalósulás helyett tanítványai által 
egyoldalúan kiaknáztattak. Maiglan főleg negativisztikus, a kor szel-
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leme által megmagyarázható liberális tételeit emelik ki s használják 
fel a büntetőjog hatóerejének ellanyhítására. A tettesi oldal hang- 
súlyozását — a tett-oldallal szemben — individualisztikus irányban 
értelmezik, a kriminálpolitika céltudatosságának, a Zweckstrafe 
eszméjének hirdetését felhasználják a büntetőjog leminősítésére puszta 
szociális önvédelem-technikai, eszközi funkcióra, kikapcsolásával min
den erkölcsi értékítéletnek.

A kriminológia is, noha az egyénhez fűződő endogén tényezők 
hatását is vizsgálja, lényegében supraindividuális szemléleten épül, 
mert hisz e tényezőket csak és úgy vizsgálja, amennyiben tömegesen 
és általánosan előfordulók. A milieu-teória egyenesen a szociális össze
függések felismerésén épül. A Liszt-féle mérsékelt szociologikus iskola, 
mely a komoly krimináletiológiai kutatást tulajdonképpen megindí
totta, a századforduló óta szélsőséges racionálista alapon, a természet- 
tudomány felsőségének behódolva, túlzó pozitívizmussá fajult, melynek 
dogmatikai radikálizmusa elvetette a bűnösség és felelősség tradicio
nális eszméit s a szociális veszélyesség tanának ingoványos talajára 
tévedt.

A világháború küszöbén a büntetőjog majd egész területén a vál
ságba jutás és a dekadencia jelei voltak észlelhetők. Balogh Jenő már 
nyíltan „A büntetőjog válságáról“ ír. A klasszikus és modem irányzat 
elképzelt összeegyeztetése nem járt sikerrel, a növekvő bűnözés elleni 
harc — különböző tudományos követelések felállítása ellenére — cső
döt mondani látszott.

A háború s a rákövetkező gazdasági és politikai anarchia elmúl
tával a büntetőjogi irányok régi frontjai immár nem állottak szemben 
egymással a maguk teljes élességében s bizonyos közeledés iránti haj
lam mutatkozott. A mélyreható politikai, gazdasági és szociális válto
zások, az univerzalisztikus áramlat fokozatos térhódítása s itt-ott alap
szemléletté válása természetesen a büntetőjogban is kezdett érezhetővé 
válni, de anélkül, hogy azt a büntetőjogi elméletek egyik tábora is 
teljesen magáévá vallhatta volna.

A legújabb büntetőjogi generáció Liszt rendkívüli hatását már 
nem érezte, liberális beállítottságát megtagadta, kriminálpolitikai köve
telményeinek maradéktalan megvalósulását pedig hiába kereste. 
Másfelől az orthodox klasszikus iskola merev dogmatikai elzárkózott- 
ságával, a megtorlás fogalmának kizárólag az egyes bűntettel szemben 
való absztrakt jogi, igazságossági reakcióként való felfogásával sem 
elégedhetett meg, ahoz nem térhetett vissza. A legutolsó évek jogirodal
mában nehezen felismerhetően, de érezhető egy lassú, szinte észre
vétlen kijózanodási folyamat, mely a mindenáron való büntetőjogi 
modernizmusért épúg^ nem rajong, mint nem óhajtja retrográd irá
nyok felélesztését sem szolgálni. Nem köti le magát egyik irányhoz 
sem, bár mindenikben felismer értékes és értékelhető elemeket. A klasz- 
szikus és modern irány — bár különböző mértékben — egyként rejt 
magában individualisztikus és univerzalisztikus elemeket, egyik sem 
tekinthető tisztán egyéni, sem tisztán közösségi büntetőjogi rendszernek.

Nincs szó ingadozásról, sem vértelen eklekticizmus hirdetéséről, 
csupán az új, a kor univerzalisztikus jellegének megfelelő büntetőjog
politika kereséséről, mely nem zárkózik el régebbi — a radikális pozi
tivizmus által túlkorán letárgyaltnak hirdetett — büntetőjogi motí
vumok újjáélesztésétől, a neo-klasszikus büntetőjogi dogmatika és a 
megtorló büntetés valamilyen formában való renaissanceától, de
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nem fordul el a modern kriminálpolitika és büntetéstan célszerű intéz
ményeitől, a kriminológia megállapításaitól sem, amennyiben bennük 
az egyénfelettes értékelési szemlélet, a társadalmi közösség céltudatos 
védelmének helyes eszméi és eszközei feltalálhatok.

A büntetőjogi és erkölcsi normák — Feuerbachtól eredő — 
merev és túlzó szétválasztásának revíziója is elkövetkezik. Nem 
mintha kívánatos lenne a büntetőjogot ismét puszta erkölcsi tilalmak 
szankcionálására felhasználni, a büntetést erkölcsi megtorlássá tenni, 
szóval a „büntetőjogi metafizikát“ visszaállítani, de igenis sürgősen 
fel kell ismerni, hogy a büntetőjogban lépten-nyomon értékelésekkel 
találkozunk s ezek erkölcsi, elsősorban szociáletikai normáktól sem 
fogalmilag, sem ténylegesen élesen el nem szakíthatok. Az erkölcsi 
szemlélet pozitivista lenézése és kitessékelése a büntetőjog világából, 
uem csekély mérvben járult hozzá a büntetőjog közvédelmi szerepének 
megbénításához s végső sorban az erkölcsi és jogi káosz fokozódásához.

Megállapítva a tiszta racionalista „Zweckstrafrecht“ kétségtelen 
letűnését, ezzel még nem egy, a régihez visszahajló „büntetőjogi roman
tika“ beköszöntését kívánom jelezni. Nincs szó „visszaesésről“, de for
radalmi újításról sem, csak arról, hogy a büntetőjog ismét büntető-jog, 
a bűncselekmény ismét hww-cselekménnyé legyen. A társadalomellenes 
egyének elleni küzdelem széleskörűbb, céltudatosabb és energikusabb 
megszervezése és gyakorlása, a közösségi érdekek, elsősorban az állam 
védelmének megfelelő kiépítése felel meg a XX. század társadalom
értékelésének, az állami beavatkozási kör szélesbbedésének. Fel kell 
ismerni a bűnözés igazi jelentőségét, mely nem merül ki az egyesek 
érdekeinek vagy pláne jogainak megsértésében, hanem amely végső 
kihangzásában, hullámgyűrűzésében, idealiter a közösség érdekeinek 
sérelme; aminthogy fordítva is, csak az bűncselekmény, ami a 
közösségi érdekeket közvetlenül vagy közvetve hátrányosan érinti, sérti 
vagy veszélyezteti.

A liberális államtan, mely az állam reális létét tagadva, beavat
kozási körét megszorítva, a közösséget fikcióként szerepelteti, az egyéni 
jognak és érdeknek biztosított centrális helyzetet. Csak természetes 
tehát, hogy a bűnözés igazi súlyát és jelentőségét képtelen volt fel
ismerni, annak csak halvány visszfényét látta, a bűnöző egyéni önérde
keinek túlzó kiélését, mely inkább megértésre és szánalomra, mint 
energikus megtorlásra szorul.

E szemlélet relativizmusa és az optimista tolerancia rohamosan 
vezette az állam büntetőhatalmát a végelgyengülés felé. A modem 
állam, a szolidarizmuson nyugvó társadalom azonban a közérdek
védelem feltétlenségét követeli s a bűnözést minden formájában önmaga 
ellen irányúiénak tartja. Nem engedi, hogy a büntetőjog ideológiai 
válságában továbbra is elhalványuljon a kriminalitásban rejlő erkölcsi, 
jogi és társadalmi anarchia-veszély, tovább fokoztassék a közösség jog
biztonsági hitének megrendítése.

П1. Az individualisztikus szemlélet alkonyának jelei kisebb vagy 
nagyobb mértékben a büntetőjog egész területén kimutathatók. Ezek 
kimerítő és részletes jellemzése helyett ezúttal meg kell elégednem né
hány különösen szembeötlő momentum kiemelésével s más alkalomra 
kell fenntartanom több nagyfontosságú problémának ily szemszögből 
való vizsgálatát, annál is inkább, mivel ez a büntetőjog alapvető elvei
nek, általános rendszerének összefüggő kifejtése nélkül kellőképen ke
resztül nem vihető s meg nem világítható. így nem fejthetem ki, hogy
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a liberális jogállam formális jogellenességi fogalma miként telítődik 
az antiszocialitás, a közellenesség, — univerzalisztikus szemlélet ered
ményeként létrejött — materiális elmével; hogy a bűnösség a tettes és 
a cselekmény közötti merőben iwdiuidwáZpszichikai kapcsolatból, mely 
végül is a bűnösség-fogalom tagadására vezetett, miként válik szociál- 
ethikai rosszaié értékelés alá esőséggé, melynek feltétele a közösség 
iránti kötelességellenesség tudata; hogy az egyéntől a köz irányában 
megkövetelt magatartás ethikai, közérdekű tartalmának érezhető foko
zódása, a köz iránti kötelességnek bővülése és intenzívebb normatív 
szabályozása a közösségnek tartozó, szociális felelősség mértékét mily 
jelentősen emeli s határait bővíti. A bűnösséget és jogellenességet ki
záró egyéni okok jövőbeni korlátozásának a tárgyalásáról is le kell 
mondanom; annyi kétségtelen, hogy kizárólagos egyéni érdekek, 
individuál-pszichikai körülmények és ethikai szempontok a közösség 
objektív értékelőszabályainak közkötelező érvényesülését csak a leg- 
kivételesebben akadályozhatják meg, — csupán ott, ahol azok egyben 
valamely fennforgó közérdekkel egybevágnak. Például a volenti non 
fit iniuria elve — mint az individualisztikus büntetőjogi szemlélet 
egyik jellemző tétele — általában nem vehető figyelembe, a sértett 
beleegyező akaratától a cselekmény jogellenessége nem tehető függővé 
még ott sem, ahol látszólag egyéni javak sérelméről van szó; kivé
telesen azonban mégis releváns, így a sértett beleegyezésével végre
hajtott orvosi műtéti beavatkozásnál, pl. a sterilizációnál, amennyiben 
az ténylegesen és bizonyíthatóan az eugenika közérdekű céljait kí
vánta szolgálni. Kívülesik feladatkörömön a kísérlet, részesség, bűn
halmazat dogmatikai problémáinak érintése is, mivel e lényegileg jog
logikai konstrukciók a kriminálpolitika mezején lefolyó harcnak csa
pán reflexhatásait éreztetik (például a részesség extrém-akcesszórius 
kötöttsége, mint alapjában individualisztikus követelmény, mely csu
pán a büntetési cél hatályosulását gátolja, feloldódni látszik s egyfelől 
bizonyos tényálladékilag részesi cselekmények tételesjogi önállósulá
sára, másfelől a tettesség extenzivebb fogalmi meghatározására vezet).

Közelebbről kell foglalkoznom a büntetőjog kétségtelenül leg
fontosabb, döntő jelentőségű fogalmának, a büntetésnek a problémájá
val, reámutatni az egyénies szemlélet hanyatlása nyomán beállott vál
tozásokra, a büntetés tartalmának, céljának, hatásának és végrehajtá
sának kérdéseiben.

A büntetés tartalmának a múlt század legelején előállott gyöke
res átalakulása, nagymérvű enyhülése megindított egy folyamatot, 
mely lassanként a büntetés fogalmának önmaga lényegét megtagadó 
értelmezésére, majd a század vége felé a büntetés eszméjének kiirtásá
nak követelése felé vezetett.

A támadások mindenekelőtt a megtorlás eszméje ellen irányul
tak, s az igazságosság elvének kizárólagos célszerűségi és hasznossági 
szempontokkal való felcserélését követelték. A büntetés célja csupán 
büntetendő cselekmények jövőbeni elkövetésének megelőzése. A szá
zad második felének liberális állama mind kevésbbé érezte magát fel- 
jogosítottnak arra, hogy polgárai ellen érezhető, szigorú büntetéseket 
alkalmazzon, a legsúlyosabb deliktumok elkövetőiben is csak alkotmá
nyos jogokkal felruházott, belátással bíró állampolgárokat látott. Az 
általánossá vált humanitárizmus optimista, büntetéstenyhítő irányzata 
a társadalom védelmével mit sem törődve, csak a bűnöző egyéniséget 
tette vizsgálat tárgyává és részesítette — problematikus értékű —
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krimmálpedagógiai és kriminálkuratív „kezelésében“. Eme törekvések 
a büntetések már-már csak névlegessé válásának veszélyét idézték 
fel; végezetül a Ferri vezetése allatt álló pozitivista kriminálszociológu- 
sok a büntetés fogalmát kifejezetten is elvetették.

Az individnalisztikus szemlélet revízióját sürgető új büntető
jogi irány mindenekelőtt a büntetés eredeti feladatkörének visszaadá
sát követeli. Meg kell hogy szűnjön a számtalan büntetési elmélet által 
előidézett fogalomzavar, mely csak a büntetés lényegének szinte teljes 
elhomályosítására volt alkalmas. Fel kell ismerni, hogy a büntetés 
tartalma nem egyenlő annak céljával, ez pedig nem azonosítható annak 
konkrét hatásával.

Tartalmilag — sőt egyáltalán: fogalmilag — a büntetés a jog
sértő egyénnel szemben, cselekménye megtorlásául közületi reakcióként 
alkalmazott érzéki rossz (malum). A megtorlás tehát a büntetés tar
talmi eszméje, melytől különválasztandók a célkitűzések, a megelőzés 
hasznossági szempontjai. De nem a puszta öncélú igazságos, erkölcsi 
megtorlás, nem is a sértettnek nyújtott elégtétel — mindkettő csak 
izolált tettet lát s alapjában individualisztikus szemlélet eredménye —, 
hanem a büntetőjog társadalom védelmi hivatottságánál fogva, mint a 
közösség érdekében, az állam által alkalmazott szociálethikai közérté
kelést is kifejező ítélet bír indokoltsággal. Mindenkor joghátrány, mely 
az antiszociálitását bűncselekmény útján megvallott egyént sújtja; sa- 
játlagos malum-jellegének feladása, a büntetésvégrehajtásból való ki
küszöbölése — az egyéni antiszociális hajlamok szabad kifejlését elő
mozdító túlzott, lényegében negatívisztikus krimmálpedagógiai „jellem- 
fejlesztés“ — a büntetőjog gyakorlását gyökereiben ássa alá.

A közületi megtorlás azonban nem válhatik öncéllá, mint jog
büntetés pro futuro szociális célokat követ. Érthetetlen volna, ha a bűn
üldözés, büntetés alá vonás, büntetésvégrehajtás óriási apparátusa 
egyesegyedül a bűnt elkövetett egyénért hozatnék működésbe. A bün
tetés sohasem elégedhetik meg az elkövetett egyes bűncselekmény pro 
praeterito megtorlásával, az elkövető antiszociális egyénre való proble
matikus értékű reáhatással — mint individualisztikus célokkal. A bün
tetés kizárólagos célja az államkibocsátotta normában kifejezett szociál
ethikai értékelésnek a közösségre való szociálpedagógiai irányú kive
títése, a társadalom közbiztonsági tudatának a megtorlásban kifeje
zett szociálpszichikai megerősítése és megnyugtatása. E cél megvaló
sítására kétségtelenül épen a megtorló büntetés a leghivatottabb és 
pedig annál inkább, mennél hathatósabb alkalmazást nyer. Hatásában 
mindez, természetesen kisebb vagy nagyobb mértékben, a közösség 
tagjainak bűncselekmények elkövetésétől való visszatartását fogja 
eredményezni s ennyiben a generálprevenciót szolgálja, anélkül azon
ban, hogy ez elrettentő erőben lényege teljesen kimerülne.

Az utóbbi évtizedek individualisztikus büntetőjogi szemlélete 
ezzel szemben a speciálprevenció (találóbb Drost kifejezése: individuál- 
prevenció) túlzott és egyoldalú előtérbe helyezésében élte ki magát. A 
büntetés tartalma s célja mindjobban elhalványodott a büntetésnek a 
bűntettesre gyakorolt — helyesebben csak remélt — visszatartó hatása 
mellett. Racionalista optimizmussal, az ember veleszületett jóságában, 
feltétlen nevelhetőségében bízva, hirdették a büntetés javító, nevelő, 
az újabb terminológia szerint: reszocializáló hivatottságát. A speciál
prevenció több államban egyoldalúan kimerült a bűntettes egyéni ja
vát szolgáló, szinte groteszk enyheségre vezető, krimmálpedagógiai
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experimentumokban, melyek mögött a büntetés malum-tartalma nyom
talanul eltűnt.

Való igaz, hogy a büntetés hatásbelileg (más a tartalom kérdése) 
nem az elkövetett tettre, mely többnyire helyrehozhatatlanul a múlté, 
hanem a tettesre vonatkozik. A kizárólagos speciálprevenció azonban, 
mint a büntetés általános célja, irreális és homokra épít, mert a bün
tetésnek a tettesre gyakorolt konkrét hatása előre meg nem állapít
ható, eventuális, egyéni sajátosságoktól függő. Az egyéni neveléshez és 
javításhoz fűzött reményekben majd mindenütt, ahol a büntetésvégre
hajtás kizárólag ezeken épült fel (pl. az 1927. évi porosz Stufenstrafvoll
zug) hamarosan csalódtak és kiábrándultak.

A reszocializálás lehetőségének teljes kizárásáról nincsen szó, 
alkalmi bűnözőknél, különösen pedig fiatalkorúaknál ez egyenesen a 
büntetésvégrehajtás középpontjába állítandó. A bűnözők jórésze azon
ban szabadságelvonással meg nem javítható, át nem alakítható. Min
den optimista emberkultusszal szemben tények bizonyítják, hogy van
nak „javíthatatlan“, megrögzött bűnözők, akik állandóan visszaesve, 
hivatásként élik bűnöző életüket. Ezekkel szemben valóban aktuálissá 
válik a speciálprevenció egyedül biztos hatású formája: az időleges vagy 
életfogytiglani ártalmatlanná tétel, mely eliminálja a társadalom sza
bad életéből annak állandó és közveszélyes ellenségeit.

Individualisztikus szempontok nem tarthatnak vissza az ártal
matlanná tétel végső konzekvenciájának levonásától, a társadalmi és 
állami rend legsúlyosabb megsértőinek teljes megsemmisítésétől sem. 
A halálbüntetés elleni, nem annyira kriminálpolitikai, mint hátteré
ben inkább individualisztikus és humanitárisztikus harc — a halál
büntetést bevezető államok számának szaporodásával egyidejűleg — 
elülni látszik és senki sem vonja kétségbe az államnak az egyéni élet 
megsemmisítéséig terjedő önvédelmi „jogát“. E büntetési nem — mely 
természetszerűen csak a legritkább esetben kerülhet alkalmazásra, kü
lönben az illető társadalom alapjainak megingására, terrorisztikus 
fenntartására enged következtetni — eszmeileg a supraindividualisz- 
tikus büntetőjogi szemlélet leghatásosabb jelképe, melynél fogva az 
államhatalom közületi céljainak elérése, társadalmi békéjének biztosí
tása érdekében a vele szemben fellázadt egyén teljes feláldozásáig is 
elmehet.

A szabadságvesztésbüntetés jövő alakulásának céltudatosságát, 
komölyságát és feltétlen szigorát minden egyénies érdekszemponttól és 
szemlélettől mentesen kell biztosítani. A végrehajtás során megkísére
lendő a közösségbe való beleszoktatás (egyéni izoláció csak legritkább 
esetben alkalmazható, inkább közös munka) az állam, a társadalom és a 
család iránti erkölcsi felelősségérzet felébresztése, a szociális fegyelem 
feltétlen biztosítása, mely alól az individualizáció túlzásai sem nyújt
hatnak felmentést. A custodia honesta szinte fogalmi képtelensége, mely 
nem más, mint individualisztikus motívumok kritikátlan túlbecsülése, 
a büntetési rendszerből kiküszöbölendő (az ú. n. politikai bűnözőket 
sem véve ki). Ezzel szemben a hivatásos és közveszélyes bűntettesek
kel szemben mind szélesebb körben alkalmazandó a határozatlan bün
tetés — legcélszerűbben az 1928 :X. t.-c. által bevezetett szigorított 
dologház formájában.

Ez már átvezet a modern büntetőjogi reform egyik legfontosabb 
újításának, a biztonsági rendszabályok bevezetésének érintéséhez. Való
jában a speciálprevenció céljait hivatottak szolgálni, de a legkevésbbé
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sem az individualisztikus szemlélet letaposott nyomdokain. Létrehozta 
őket az egyéni felelősség, az alanyi bűnösség követelményein nyugvó 
büntetés-fogalom elégtelenségének felismerése a társadalomvédelem 
szerepének kizárólagos betöltésére, a kiábrándulás a bűnösség és bün
tetés túlzottan individualisztikus beállítottságából.

A biztonsági rendszabályok egyedüli célja a közösség, a társa
dalom hathatósabb, preventív védelme oly antiszociális egyénekkel 
szemben, akik valamely körülményüknél fogva bűncselekmények elkö
vetésének veszélyét rejtik magukban s fokozott kriminális hajlamukat 
valamikép (pl. előbbi bűncselekmények sorozatos elkövetésével, munka
kerülő parazita életmóddal, stb.) kifejezésre juttatták. Alkalmazásuk 
feltételei közül elesik az alanyi bűnösség, erkölcsi beszámítbatóság 
alapjában individualisztikus követelménye, áttöretett a nulla poena 
sine crimine elve, elégséges a közveszélyesség szimptomatikus fenn
forgása. Megszűnt a büntetőjognak a nem teljesen beszámítható egyé
nekkel szembeni tétlenségre kárhoztatása, a társadalomellenes és a 
társadalomra veszélyes egyének elleni küzdelem teljes kiépítése folya
matban van. Nem akadályozhatja azt többé antiszociális egyének al
kotmányos szabadságjogainak hangoztatása sem, a társadalom bizton
ságának védelme válik egyben a legfőbb garanciájává az egyének 
jogainak.

IV. A büntetéstan és büntetésvégrehajtás kérdéseitől külön
választva kell foglalkoznom a büntetéskiszabás irányelveivel, melyek 
eminens fontossága nyilvánvaló, hisz a btk. szabályainak mikénti gya
korlati alkalmazása a valóságban egyenlő jelentőségű azok megalkotá
sával. Általános, ősrégi követelmény, hogy a törvényben absztrakté le
fektetett jogelvek és szabályok konkrét esetre való bírói alkalmazása 
necsak azok betűszerinti előírásainak, de szellemvilágának, értékelési 
irányzatának megfelelően történjék. Az ellentét kifejezésre juthat oly 
ítéletekben, melyek a btk. szabályait contra legem interpretálják, 
melyek analógiákon sarkallnak, oly büntetési tételek kiszabásában, 
melyek általános és állandó iránya nem felel meg a törvény értéke
lésének. A jogbiztonság eme súlyos veszélye vagy a btk. teljes avult- 
ságára, használhatatlanságára, vagy a bírói hatalom túltengésére, a 
törvény intencióinak tudatos vagy öntudatlan félreértésére enged 
következtetni, midőn az ítélkező szervek hivatottságot éreznek a tör
vényhozói szerepkör átvételére, a törvénytől független saját értékelési 
szempontok kifejtésére.

Ha vizsgálat alá vesszük az utóbbi évtizedek büntetéskiszabási 
gyakorlatát hazánkban és több külföldi államban, a második alter
natíva fennforgásának bizonyos nyomai észlelhetők. Megállapítható, 
hogy évtizedek óta a büntetőjogszolgáltatás különböző nyilt és rejtett 
utakon a törvény jogtárgy szerinti szankcionális értékelését jelenté
kenyen megváltoztatta azáltal, hogy a büntetési tételek amúgy is ala
csony minimumát mind gyakrabban, sőt szinte szabály szerint meg
közelítette, a bűntettesek szinte valamennyi csoportjával szemben oly 
indokolatlan, veszélyes és igazságtalan enyheséget honosított meg, 
mely már-már a büntetőjog fegyverének teljes berozsdásodására és 
szükségkép a bűnözésnek a legtöbb államban való jelentős emelkedésére 
vezetett.

Már utaltam arra, hogy az ó-, közép- és az újkor egyrészének 
büntetőjoga és büntetéskiszabása à felvilágosodás koráig a könyörtelen 
céltudatosság, itt-ott az embertelen kegyetlenségig menő szigor jegyé
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ben valósult meg. Nyilván ennek ellenhatásaként, a felvilágosodás 
megindította a küzdelmet nemcsak a büntetőjog kegyetlensége, de 
annak — addig szinte fogalmi attribútuma — szigora ellen. Ennek 
tényleges hatásait és súlyos veszélyeit azonban csak a XIX. század 
túlzó humanitarizmusa, az egyén egyeduralmi helyzetéből fakadó naiv, 
optimisztikus emberimádata mutatta meg. A büntetőjogszolgáltatás 
szerveinek egyrésze a század vége felé mind kizárólagosabb 
becsvágyát nem a társadalomnak a bűntettesek elleni hathatós védel
mében, a kriminalitás apasztásában, hanem az érzékeny lelkek humá
nus elveinek fennen hangoztatásában, az emberi egyén veleszületett, 
alapvető jóságának deklarálásában, a szerencsétlen körülmények által 
kisiklatott és elsodort ember megértésében látta. Szánalom és részvét 
az emberi gyengeséggel szemben, kegyelem és megbocsátás az élet 
hajótöröttjeivel szemben. Nemcsak in dubio pro reo, — séd semper 
pro reo a jelszó. Inkább száz bűnöst futni hagyni, mint egy ártatlant 
elítélni, stb. Eme gyönyörű eszmék mellett azonban mind végzeteseb
ben kezdett a homályba veszni a sértett vagy áldozat alakja, a jog
tárgy szociális értéke, de különösképen az immateriális társadalmi 
értékek, az államvédelem elsőbbrendűségének szempontja.

A világháborúig, de számos államban annak befejezte után is, 
csak fokozódott e folyamat, a bíróságok a tartalmukban és végrehajtá
sukban amúgy is állandóan enyhülő szabadságvesztésbuntetéseket mind 
rövidebb tartamban és enyhébb nemben szabják ki, a minimumokat 
rendszerint megközelítik, sőt nem ritkán azon is túlmennek, a leggyak
rabban hatástalan pénzbüntetéseket sűrűn szabják ki, a büntetés 
felfüggesztésének, esetleg teljes mellőzésének kimondásával éppen nem 
takarékoskodnak. Minderre természetesen a legtöbb btk. a bíróságnak 
módot is nyújt, de csak meghatározott alanyi és tárgyi feltételek fenn
forgása esetén és inkább csak kivételesen. Ezek körülírása természet
szerűen csak megfelelő elaszticitással történhetik, általános utalások
kal, a bíró mérlegelési szabadságának tág teret hagyva.

E szabadsággal, sajnos alsó- és felsőbíróságok egyaránt, nem min
dig a törvényhozó intencióinak és a büntetőjog társadalomvédelmi fel
adatkörének megfelelően éltek. Egészen az utóbbi évekig, nem nagy
számú kivételtől eltekintve, a büntetőbíróságok mintegy önálló 
törvényhozói és kegyelmezési felségjogot vindikálva maguknak, enyhe 
és hatástalan ítéleteikkel átalakították és korrigálták a btk. büntetési 
tételeiben kifejezésre juttatott, alapvető jogtárgy-értékelést. Talán rész
ben azért is, mert öntudatlanul szkeptikussá váltak a büntetés generál- 
preventív és speciál-preventív hatása iránt, de főleg, mert a humanitá- 
rizmus, mint az individualisztikus szemlélet etikai vetületének diadalra- 
jutása alól magukat sem tudták kivonni.

A tolerancia azonban a társadalom ellenségeivel szemben, bizo
nyos határokon túl, megbocsáthatatlan gyengeséggé válik, a bűnöző 
ember iránti túlzott „megértés“ pedig konklúziójában nem más, mint 
a társadalom értékelése teljes relativizmusának, az állami tekintély 
és jogrend ingatagságának nyilvánvaló szimbóluma.

Az utolsó években a bíróságok már kezdik felismerni azt a veszé
lyes lejtőt, melyre a humanitárizmus a büntetőjogszolgáltatást s vele 
együtt a társadalom biztonságát sodorta. Az igazi humanitás nem a 
bűnözők oktalan dédelgetésében, hanem a társadalom békéjének fel
tétlen megoltalmazásában és a reászoruló néprétegek széleskörű szociál
politikai felkarolásában áll. A büntetés kiszabásánál, a bűntettes meg-
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ítélésénél sohasem szabad feledni, hogy emberi lélekkel, emberi érték
kel állunk szemben, de úgyszintén azt sem, hogy a társadalom fenntartó 
törvényei elleni lázadóval, mások hasonló jogon védelemre igényt tartó 
érdekeinek önző megsértőjével. A humánus büntetéskiszabás eszméje, 
a maga naiv és primitív individualizmusával korunk szociáletikai cél
kitűzéseinek serpenyőjén könnyűnek találtatott!

Külön és eltérő megítélésre szorul az individualizáció eszméje, 
mely a Liszttől kiindult mélyreható kriminálpolitikai evolúció egyik 
legértékesebb eredménye. Mi sem kívánatosabb, mint hogy a büntetés 
ne sematikus egyenlőségi principium alapján, ne csupán a végrehaj
tott bűncselekmény absztrakcióját a maga multbeliségében és helyre- 
hozhatatlanságában véve tekintetbe, célszerűtlen általánosítással, — 
hanem a büntetés alá vonandó tettes emberi egyéniségének — a meg
ismerés észszerű határain belől való — figyelembevételével, sajátos 
testi és lelki struktúrájából és bűnöző múltjából levonható prognózis 
megállapításával történjék. Az individualizáció eredetileg egyáltalán 
nem büntetésenyhítési tendenciák szolgálatára volt szánva, hanem a 
közösség egyetemes érdekeinek hathatósabb biztosítására a bűntettes
típusok megfelelő, céltudatos büntetőjogi kezelésével. A bűntettes 
osztályok felállítása, mely az individualizáció egyik követelménye, 
illetve eredménye, éppenséggel nem izolált, individualisztikus szem
lélet terméke, túlzásaiban egyenesen merev generalizációra vezethet.

Az individualizáció kizárólagosan a büntetéskiszabás metodiká
jába tartozik s nyilt szembeszállás a felvilágosodás korából kiindult 
s a XIX. század egész politikai és társadalmi szemléletét jellemző 
doktrinär egyenlősítési, általánosító törekvéssel. A minden büntető- 
törvényben — a Szovjet osztálybüntetőjogát természetesen kivéve —• 
alappillérként elfogadott absztrakt törvény előtti egyenlőséggel szem
ben a bíró előtti konkrét egyenlőtlenség kifejezője. Megfelelő határok 
közt való észszerű alkalmazása nem prejudikál a büntetés tartalmi 
problémája tekintetében, nem összeegyeztethetetlen bizonyos értelem
ben a megtorlási elmélettel sem.

Az individualizáció tehát nem individualizmus, a módszer nem 
értékelés. Mihelyt azonban túlzott és korlátlan, kizárólagos vezérelvvé 
válik, fennforog a veszély, hogy végül is a büntetéskiszabás hatékony
ságát szétforgácsoló individualisztikus irányzatot segíti diadalra. 
És valóban a fentvázolt erőtlen és hatástalan büntetéskiszabási deka
dencia egyik gyökere és hatásos indokolása az individualisztikus érté
kelés idegen területére tévedt egyoldalú, nem az egyént attribútumai
ban vizsgáló, hanem szubsztanciájában túlértékelő individualizáció.

Hozzájárult a büntetéskiszabási praxis ellanyhulásához egy 
alapjában nem az individualizmus szemléletén épülő, még csak 
kialakulóban lévő tudomány, a krimináletiológia vizsgálódásai jelentő
ségének öntudatlan túlbecsülése is, melyre már utaltam. A legtöbb 
bűncselekmény elkövetésénél egyként, — bárha nagyon is változó inten
zitással — szerephez jutó állandó és általános adottságok, különböző 
exogén és endogén tényezők, a nem-tökéletes társadalmi struktúra, 
egyenlőtlen gazdasági viszonyok, bizonyos szellemi és erkölcsi alacsony- 
rendtíség stb. burkolt enyhítő körülmények képében járultak hozzá a 
büntetési színvonal átlagos szintjének leszorításához. A bűnözésre való 
kriminálpszichológiailag megállapítható állandó hajlamosság, a karak
ter elleütállóképességének krónikus gyengülése valójában éppenséggel 
nem büntetésenyhítést, hanem a társadalomnak ily antiszociális egyé-
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nekkel szembeni fokozottabb — bárha eshetőleg tartalmában a nor
mális egyénekkel szemben alkalmazott védekező eszközöktől eltérő — 
védelmét indokolja. A modern lélek- és jellemkutatás, különösen a szer
telen egykönyvűség veszélyét rejtő pszichoanalizás, különböző irányai
nak a büntetőjogszolgáltatásba óhajtott szorosabb bevonása az erkölcsi 
felelősség eszméjének teljes megsemmisülésére, a büntetésnek jótékony 
gyógykezeléssé átváltoztatására, a bűntettesek zömének csökkent beszá- 
míthatóság címén való felmentésére vezetne.

Jellegzetes, hogy az enyhe büntetőpraxist alátámasztani alkal
mas individuális kriminálpszichológiai vizsgálódás mellett egészen 
a legújabb időkig — részben a Lombroso-féle túlzás által diszkre- 
ditálva — a bűnözés szomatológiai, kriminálbiológiai, örökléstani 
vizsgálata erősen háttérbe szorult. A legújabb kutatások, különösen 
a súlyosabb visszaeső bűnöző típusok biológiai vizsgálata, bizo
nyos kriminális hajlamossággal együttjáró karakterisztikumokra 
is utal s másfelől — izolált szemlélet helyett beillesztve az 
egyént a családi és faji leszármazás vertikális vonalába — 
felfedezni vél bizonyos oly átöröklött, degenerációs sajátosságokat, 
melyek a bűnözés szempontjából eddig fel nem ismert rendkívüli 
jelentőséggel bírnak s bár a bűnöző egyén erkölcsi felelősségét gyengí
tik is, de a társadalom fokozott önvédelmi kötelességét írják elő, mely 
ily egyének szigorúan végrehajtott ártalmatlanná tételében és szükség 
esetén kény szer sterilizációjában áll. E bűnözők egyéni tragédiája saj
nálatra és részvétre indító, szervezeti alsóbbrendűségükből és terhelt
ségükből folyó romboló, antiszociális hajlamaik közveszélyessége azon
ban a büntetőjog részéről megköveteli az összesség érdekeinek leg
teljesebb figyelembevételét s minden individualisztikus szempont teljes 
kizárását.

A kriminológia tudományának kritikai stádiumba jutása mind 
nyilvánvalóbbá teszi, hogy egy-egy bűncselekmény létrejövése kauza- 
litási folyamatának teljes felderítése elérhetetlen célkitűzés. Mindeme 
kriminogén tényezők ugyan kétségkívül előmozdítják, segítik, magya
rázzák és fokozzák a bűnözést, de egy-egy bűncselekmény megvalósu
lására kényszerű determináló hatóerővel — eltekintve az abnormis 
testi vagy szellemi bűnözők bizonyos csoportjait — általában nem bír
nak. E szociális és egyéb faktorok ugyanis a nem-bűnöző milliókra is 
nem ritkán nyomasztó súllyal nehezednek, anélkül, hogy őket a bűnö
zés útjára sodornák. A közvetlen hatóok a tiszta természettudományi 
vagy pozitivista szemlélet előtt mindig kifürkészhetetlen misztikum 
fog maradni s alapjában nem más, mint magának az egyénnek erkölcsi 
alsórendűsége, mely a szociális kötöttségek el nem ismerése, be nem 
látása vagy tudatos elhanyagolása következtében az emberi természet 
eredeti individualisztikus beállítottságának, korlátlan önzésének, aszo- 
ciáletikai síktól való kriminális eltávolodásával szabad utat enged.

Visszatérve a bírói büntetéskiszabási kérdésekhez, megállapít
ható, hogy az újabb fejlődés a „Gesinnungsstrafrecht“ bizonyos öntu
datlan felújulásának veszélyét idézte feL A „de internis non iudicat 
praetor“ tilalma csak pro reo nyert alkalmazást, kizáratván a bűntető- 
jogszolgáltatás hivatási köréből a bűncselekményt tényleg még meg 
nem valósított, de antiszociális beállítottságuknál fogva eonek veszé
lyét magukban rejtő egyének büntetőjogi kezelése. Egyébként kerülő 
líton azonban, a motiváció túlzó és általában enyhítő irányban való 
értékelésével a bírói gyakorlat a tettes individualisztikus moralizáló
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„megítélése“ felé hajlott. Különösen az ú. n. politikai motívum, a meg
győződés — legyen bár az állam és társadalom felforgatására irányuló 
— szabadsága előtt való kapituláció jellemzi a liberalisztikus államfel
fogás önmagába vetett bitének teljes hiányát s jogrendje megvédel- 
mezésének megdöbbentő fogyatékosságát. Az „Überzeugungsverbre- 
cher“ fogalmának Radbruchtól eredő konstrukciója, e gyakorlatban — 
legalább is tiszta formájában — felettébb ritka büntettestípus kritikát- 
lan privilegizálása — mely a német btk.-tervezetekbe is belekerült — 
nem más, mint az individualisztikus büntetőjogi szemlélet utolsó jel
legzetes produktuma, egy ingatag individuális pszichológiai jelenség
nek etikai túlbecsülése, a jogrend normái fölé helyezése.

Végezetül reá kell mutatni arra, hogy hazai jogunkba a bünte
téskiszabás céltudatosságát és szigorát aláásó tendenciák a Btk. 92. 
§-ának kétségtelen félremagyarázásának rejtekútjain szivárogtak be és 
okoztak helyrehozhatatlan károkat. A 92. §. szövegével, indokolásával, 
legis ratiojával, tudományos interpretációjával egyként homlokegye
nest ellenkezik az a bírói gyakorlat, mely valójában nem nyomatékos 
és nem nagyszámú enyhítő körülmények fennforgása esetén is, szinte 
állandóan és szabályként szükségesnek és célszerűnek tartja felhívni 
e szakaszt, hogy a büntetés annak legkisebb mértéke alatt, enyhébb 
büntetésnemre átváltoztatva legyen kiszabható. Pontos büntetéskisza
bási statisztika nélkül is nyilvánvaló minden gyakorlati kriminalista 
előtt, hogy bíróságaink e kivételes, rendkívüli enyhítési lehetőség érté
két teljesen leszállították, mivel azzal az ügyek jórészében, szabályként 
éltek, abból egy a jogunkban egészen a legutóbbi időkig (Te. 
125. §.) ismeretlen bírói kegyelmi jogkört dedukálva maguknak. A vi
lágháború és az anarchia után újjáéledt magyar büntetőigazságszolgál
tatás örvendetes haladást mutat a büntetőjog univerzalisztikus védelmi 
céljai felé, érezhetően erőteljesebben veszi fel a küzdelmet a bűnözéssel 
szemben.

Individualisztikus optimizmusra vall az enyhítés túlnyomóvá 
válása a súlyosítás rovására. Amint a büntetéskiszabásnak felfelé szi
gorú határ szabatik, ugyanígy szükség van arra lefelé is; ha van rend
kívüli enyhítési jog, úgy ennek észszerű correlatumaként követelendő 
egy rendkívüli súlyosítási jog.

A bírói büntetéskiszabás egységének és törvényességének bizto
sítása az említett irányzatok diadalrajutásával szemben, történhetik 
egyfelől a felsőbíróság revíziós hatáskörének kiterjesztésével, másfelől 
a bírói szabadság bizonyos mérvű megkötésével. Ez utóbbi azonban a 
fejlődés kétségtelen irányával összeegyeztethetetlen s visszavezetne a 
kötött bíráskodás korába. Helyesebb a bírói ítélkezés szabadságának 
fenntartásával párhuzamosan minden erővel arra törekedni, hogy a 
büntetőbíróságok szellemisége olyirányú fejlődést öltsön, mely a nem
zet és kor uralkodó eszméinek felismerésére, értékelésére és megváló 
sítására képes. Mi sem kárhozatosabb a jogbiztonságra, mint ha a bírói 
szervek egyéni politikai és szociális meggyőződéseik szerint ítélkeznek. 
De ugyanígy az is, ha a teljes személytelen objektivitás mechanikus 
ítéletalkotásra vezet, mely a büntetőjog eredeti céljától mindjobban 
eltávolodik és alkalmatlanná válik arra, hogy a társadalom védelmi 
szükségleteit kielégítse.

Y. A btk.-nek az egyes deliktumtípusokat tartalmazó különös 
része, különösen annak csak legújabban felfedezett és kidolgozni kez
dett „általános része“ bőséges tanulságokkal szolgálhat az indivi-
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dualisztikus értékelés érvényesülése, hátrányai és letűnése tekinteté
ben. Elsőnek a védett jogtárgy problémáját teszem vizsgálat tárgyává.

A büntetőjogilag védett tárgy minden bűncselekménytényálladek 
igazi magja; védelmének intenzitási foka — mely eredője egyfelől a 
büntetés alá eső cselekvőség terjedelmének, másfelől a törvényileg 
előírt büntetés mérvének — kifejezője az állami jogrend által az illető 
jogtárgy közérdekűségéhez fűzött értékelésnek. A büntetőjogban mind 
jelentősebbé váló értékproblémák egyik legjellemzőbbje a különös rész
ben foglalt ezen sorozatos válaszadás ama kérdésre, méltó-e valamely 
jogilag elismert érdek külön, büntetőjogi oltalomra s ha igen, ennek 
közszempontú értékelése mily mérvű büntetőjogi védelmet indokol.

Mi sem természetesebb mint, hogy az individualizmus alkonyo- 
dása által beállott nagyszabású átértékelési folyamat különösen 
szembeszökő a különös rész e szankcionális értékelésénél. Kifejezésre 
juttatja ezt a büntetőkódex logikus konstrukciója, tárgy szerinti sor
rendje, az ú. n. állami, társadalmi és egyéni érdekeket sértő vagy 
veszélyeztető deliktumtényálladékok lépcsőzetes egymásrakövetkezése 
is. A liberális korszak törvénykönyvei és tankönyvei, ha következetesek 
akartak maradni magukhoz, rendszerüket szükségkép alulról, az egyén 
érdekei vagy jogai elleni bűncselekményeken kezdve kellett, hogy 
felépítsék. Megállapítható azonban, hogy számos btk. a felosztásban 
rejlő eme nagyjelentőségű kifejező erőt nem ismerte fel s rendszerét 
inkább a kuszaság és következetlenség, mint a logikus megfontolás jel
lemzi. E tekintetben hazai btk.-iink sem kivétel.

A fentérintett hármas felosztás, lényegét tekintve, felszínes és 
idejét múlt szemlélet eredménye. Ma már ki vonná tagadásba, hogy a 
büntetőjog egésze nem a sértett egyén és érdekeinek védelmére hivatott, 
hogy merőben individuális érdekek, értékek, alanyi „jogok“ és érzel
mek puszta létüknél fogva büntetőjogi, tehát közjogi oltalomra — 
legyenek bár jogilag nem közömbösek — igényt nem tarthatnak. 
A büntetőjog kizárólagosan az összesség, a társadalom közérdekeinek, 
közértékeinek védelmére hivatott, mindaz ami ezek keretein túlesik, 
eshetőleg a magánjog vagy közigazgatási-jog oltalmát élvezheti, de 
krimenkonstituálás alapjául szolgáló jogtárgyként figyelembe nem 
jöhet, nem fűződvén ahhoz az államban szervezett társadalom közületi 
értékelése. Csak „közbűncselekmények“ ismerhetők el, — oly értelem
ben, hogy minden bűncselekmény közvetlenül vagy közvetve valamely 
közületi, szociális érdeket, a jogi rendet — bárha csekély mértékben 
is — de általánosan érinti, sérti vagy veszélyezteti. Minden deliktum 
egyben az egyén lázadása az adott társadalom közületi rendjének egésze 
vagy része ellen, akár közvetlenül (politikai bűncselekmények, anarchis- 
mus, bolsevista felforgatás), akár közvetve. Közvetlenül ekkor több
nyire egyéni érdek vagy jog szenved sérelmet, valamely személy vagy 
dolog szerepel tevékenységi tárgy gyanánt. A liberális szemlélet ez 
érdekeket gyakran egyéni jogok, alanyi szabadságjogok (pl. szabad val
lásgyakorlat) vagy egyéni érzések (pl. vallásos érzület) individualisz- 
tikus mezébe burkolta, ahelyett, hogy megnevezte volna magát a bün
tetőjogi védelemre igényt tartó szociális értékű érdeket (pl. magát a 
vallást, amelynek sértetlenségéhez jelentős szociális és kulturális érde
kek fűződnek).

A bűncselekmények egyrészének tárgya azonban nem materiali
zálódik ily sértett személyben vagy dologban; ezek nagyjából azonosak 
azon tiszta vagy abszolút közbűncselekményekkel, melyek jogi tárgya
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maga az állam személyisége és biztonsága, a közigazgatás, az igazság
szolgáltatás rendje, a vallás sértetlensége, a közhitei, a közgazdaság, 
a  közerkölcsiség stb. közvetlen közérdekűsége. Ezek részben — jogi tár
gyuk eme sajátosságánál fogva — immateriális közérdeksértéseknek és 
veszélyeztetéseknek is nevezhetők, bár az említettek alapján nyilván
való, hogy végső sorban minden bűncselekmény alapvető jogi tárgya 
immateriális, supraindividuális, univerzális társadalmi érdek.

A bűncselekmények eme csoportja, mely évszázadokon át a bün
tetés alá vont cselekvőségek legfontosabb részét, zömét alkotta, az 
utóbbi évszázadban fokozatosan háttérbe szorult törvényhozásban és 
jogszolgáltatásban egyaránt. A közvéleményben mindinkább gyökeret 
vert primitív materializmus és naturalizmus felszínes szemlélete csak 
sértett egyéneket és tárgyakat volt képes felismerni, ennek hiánya 
esetén a kriminalitás jelentőségét, társadalmi károsságát átlátni nem 
tudta. Az öntelt racionalizmus színvak volt a társadalom egyénfeletti 
értékei, a nemzet érdekei, a vallásos hit fontossága iránt. A liberaliz
mus individualisztikus értékelése, mely az egyén és köz érdekeinek egy
máshoz való arányát torzító tükörből szemlélte, megduzzasztotta az 
egyén érdekkörét érintő bűncselekmények számát s apasztotta a köz 
ellen irányulókét.

Ez arányoknak az utóbbi évtizedben immár egészen világosan 
érezhető felcserélése, egyik kétségtelen bizonysága az individualisztikus 
büntetőjogi szemlélet megingásának. Az új olasz kódex pl. két fejezet
ben, 75. §-ban tárgyalja a személy és vagyon elleni különböző deliktu- 
mokat, míg az állam, a társadalom, a közgazdaság, a közerkölcsiség és 
a család elleni deliktumok szabályozására tizenegy fejezetet, 574 §-t 
szentel. Hasonló a helyzet a legújabban keletkezett többi btk-nél (pl. 
az 1932. évi lengyel kódexnél) is. Az egyén élete, testi épsége, vagyona 
elleni deliktumok száma állandó apadásának egyik magyarázata, hogy 
némely, eddig rövidlátó egyénies szemlélettel idesorolt tényálladékok 
megfelelő átértékelést, esetleg konstrukcióbeli módosulást szenvedve, 
átkerülnek a supraindividuális érdekeket veszélyeztető bűncselekmé
nyek sorába. Erősen érezhető ezzel szemben — kapcsolatosan a durva 
materialisztikus világnézet letüntével és az individualizmus atomizmu
sát felváltó szolidarizmus és univerzalizmus térhódításával — általában 
az immateriális és ezen belül különösen az állami, közösségi érdekek, 
nemzeti és faji értékek, családi és erkölcsi javak fokozott büntetőjogi 
oltalma, mely felváltani kezdi ezen elsőrangú alapvető szociális értékek
kel szemben a liberalisztikus büntetőjog korábban érvényesült nem
törődömségét és elhanyagolását.

A büntetőjogban is revízió alá vétetett az enyém-tied kérdéseinek 
aszociális túlbecsülése, az emberi élet naturalisztikus legfőbb értékű - 
ségének dogmája, s felváltja azt egy a közösségi értékek feltétlen pri
mátusának elismeréséből fakadó magasabbrendű hivatottság, mely a 
puszta egyéni szabadságjogvédelem szférája fölé emelkedik. Ez elke
rülhetetlenné fogja tenni, hogy a jövőben újabb bűncselekménytény- 
áliadékok is konstruáltassanak, melyek szigorú büntetés alá helyezik 
az egyéni önzésnek a köz kárára való féktelen kiélését, az antiszociális 
parazitizmusnak s a társadalmi rendezettség aláaknázásának minden 
rejtett és burkolt formáját.

Az egyén a jövő ideológiájában sem válik antiindividualista 
célok puszta eszközévé, nem merüí alá és nem oldódik fel a kollektivitás 
tengerében, de csak mint az egész része, a társadalom tagja jöhet
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figyelembe. Az egyén ebből folyó kötelezettségeinek, szociális korlá
tozásainak nemteljesítése, illetve megszegése új deliktumtípusok 
kreálására fog vezetni, de átalakító hatással lesz a különös rész egész 
területére. így pl. a gondatlanságból elkövetettség büntethetősége a 
mainál nagyobb számú bűncselekménynél lesz kimondható; az általános 
életmentési, valamint különösen feljelentési kötelesség törvénybe ikta
tása és szankcionálása, legalább is súlyosabb, közveszélyes bűncselek
ményekre vonatkozással, kívánatosnak látszik és helyes alkalmazás 
mellett — a hamis vád és hatóság előtti rágalmazás szigorú megtorlá
sát feltételezve — nem rosszhiszemű denuneiációkra, hanem a bűncse
lekmények hatósági megelőzésének és felderítésének jelentős előmoz
dítására, a jogbiztonság erősödésére fog vezetni.

Az egyes deliktumok szabályozásával, ennek mikénti alakulásá
nak részleteivel természetesen nem foglalkozom, csupán egy-két bűn
cselekménycsoportot emelek ki, de itt is csak néhány megjegyésre szo
rítkozom. Az első az ú. n. politikai bűncselekmények csoportja.

A politikai bűncselekmény-fogalom történeti kialakulását, bün
tetőjogpolitikai veszélyeit és ideológiai bírálatát már más helyen részle
tesen kifejtettem. („A politikai bűntettesek menedékjogának kritikája“. 
1932. Magyar Jogászegyleti Értekezések. 130. füzet 1—60. lap.) I tt csak 
reámutatni óhajtok arra, hogy ma, amidőn a poltikai alvilág szervezett 
hatalma a történelem folyamán eddig ismeretlen mérvű veszélyt jelent 
nemcsak államformákra és kormányrendszerekre, hanem általában az 
államiság eszméjének fennmaradására és a társadalmak létére: a leg
veszélyesebb anakronizmus a politikai bűncselekmények tény álladék ait 
túl szűkreszabni, a politikai bűnözőket továbbra is privilegizálni s így 
utat engedni a politikai szabadság és haladás jelszava alatt éppen azok 
megsemmisítésére törő nyílt és földalatti erőknek.

Az állam külső és belső biztonsága, rendje és tekintélye, össze
foglalva: az állam személyisége elleni deliktumok szabályozása a XIX. 
század büntetőjogpolitikájában a hanyatlás kétségtelen jeleit mutatta. 
A liberális állam individualisztikus szemlélete elhalványította és taga
dásba vette az állam primátusát az egyéni érdekek felett; a forradalmi 
események sorozatának hatása alatt a közvéleményben — s nyomán 
a törvényhozásokban — úrrá vált teljes politikai relativizmus elmosta 
minden öntudatos álllamnak saját jogrendje exkluzivitásába vetett 
hitét s annak erőszakos felborítására irányuló cselekvőségek feltétlen 
kriminalizálásának parancsát. A tettes politikai motívumának — az év
ezredes fejlődéssel homlokegyenest szembeforduló — individualisztikus 
értékelése, privilegizáló kezelése (custodia honesta, korlátlan politikai 
menedékjog stb.) a közösségi értékek, a társadalmi rend védelmének 
teljes háttérbeszorulása : az elmúlt évszázad büntetőjogi eltévelyedései
nek egyik legjellemzőbbje.

Az ellenáramlat nyomaiban már a századforduló után érezhető, 
de különös erőre kap a világháború után állandósulni látszott szociális 
forradalmi veszélyben. A büntetőjogi államvédelem új alapjai az eré
lyes és széleskörű beavatkozást, szigorú megtorlást lehetővé tevő külön
böző államvédelmi törvényekben nyernek kiépítést, eltérő államformá
val és politikai rendszerrel bíró államokban egyaránt az állam bün
tetőjogi önvédelmi jogának és kötelességének helyes felismerése alap
ján. A bűncselekmény-tényálladékok előkészületi cselekményekre is 
mindgyakrabban kiterjesztetnek, az állami rend és tekintély közvetett 
és burkolt aláásásának addig alábecsült módozatai is büntetés alá
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vonatnak, az enyhe és névleges büntetéseket magas büntetési tételek 
váltják fel. A legdemokratikusabb állam sem ismer el korlátlan poli
tikai szabadságjogokat, egyéni meggyőződés által fedezett jogokat a 
fennálló társadalmi rend illegális felrobbantására, vagy akár ennek 
legtávolabbi előkészítésére.

Az államnak a liberális atomizmus államszemlélete által felidé
zett, végzetesnek látszó krízise a szociális kötöttségek általános erősö
désével enyhülni látszik s némely államban már túlhaladottnak tekint
hető. A közösség új formája nem vész el a neutrális világemberiség 
ködvilágában, hanem a nacionalista ideológia renaissanceában, mint 
a nemzet egészét — történelmi, kulturális, eshetőleg faji determináció 
alapján — átfogó új állam jelentkezik. Jelszava: „Tutto nello Stato, 
nulla fuori deilo Stato, nulla contro lo Stato.“ (Mussolini.) Erős és cél
tudatos realitás, nemcsak a leghatalmasabb, de a legértékesebb és leg- 
magasabbrendű közösségi organizmus. Nem ismer osztályokat, nem 
privilegizál különérdekeket, nem biztosít a nemzeti közösségen kivül- 
fekvő egyéni érdekeket és közérdekű értékeléssel nem bíró, a nemzet 
fegyelmét bontó egyéni jogosítványokat. Az új állam a népszuveréni- 
tás helyett önmaga hatalmi létezésének realitásán épül; felépítése és a 
hatalom gyakorlása, a tömegegyenlőség és tömeguralom állandó for
rongásra és közéleti káoszra vezető elvei helyett, hierarchikus és arisz
tokratikus, de egyben a legtisztább értelemben véve: demokratikus. 
Hatalma nem erőszakon és önkényen, hanem a nemzet konszenzuális 
akaratán épül s a tömegek beleegyezésével — tehát lényegileg és való
jában sohasem diktatórikusán — gyakoroltatik.

Az állam és egyén megváltozott viszonya, mely az egyén álla- 
monkivüliségét az egyén és a nemzeti lét legszorosabb sorsközösségé
nek eszméjével helyettesítette, természetszerűen az egyén forradalmi, 
felforgató akcióiban, a közösség szociális rendje elleni lázadásában 
látja a legintenzivebb és legközvetlenebb kriminális támadást, mely 
hatásának felmérhetetlenségénél fogva a legszigorúbb megtorlásra 
méltó.

A nemzeti felszabadítást, alkotmány- vagy államforma-refor
mot célzó politikai bűncselekmények ritkábbá válnak s helyettük a 
szociális rend egyetemes érdekeit veszélyeztető, a nemzet és állam 
eszméjének és intézményeinek általános megsemmisítésére törő 
anarchista és bolsevista mozgalmakkal összefüggő terrorakciókkal 
találkozunk. A nemzeti közösséget szociális alapokon, szolidáris együtt
működésen és kiegyenlítődésen felépíteni törekvő új állam btk-e az 
osztályharc hirdetésében, könyörtelen és erőszakos felidézésében, az 
osztálydiktatura előkészítésében fogja a legsúlyosabb államellenes bűn- 
cselekmények egyikét látni. így az antiszociális, romboló célú munka
beszüntetés, politikai sztrájk büntetés alá vonása — megfelelő szociá
lis kompenzációt, elsősorban pártatlan állami munkaviszály-egyeztető 
bíróság kreálását természetesen feltételezve — a jövőben indokoltnak 
és szükségesnek mutatkozik. (Lásd részletesen „A büntetőjog szerepe 
a sztrájkprobléma megoldásában“ [1929. 1—59. 1.] c. tanulmányomat.)

Az állami és társadalmi rend védelmének hatályossága csak a 
legteljesebb prevenció megvalósítása mellett remélhető. Az egyéni 
jogok, a politikai szabadság nagy értékeinek, a sajtószabadság eszmé
jének a jogállam princípiumai szerinti oltalma semmiesetre sem szol
gálhat fedezékül és nem nyújthat büntetlenséget a forradalmi talaj elő
készítés, a defetista propaganda, az izgatás ténválladéka alá tartozó
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legkülönbözőbb bomlasztó pszichikai behatások, állam- és nemzetelle
nes gyalázkodások, rágalmak és vészhírek forrásai és terjesztői szá
mára.

Fontosságának megfelelően külön kiemelést érdemel az u. n. gaz
dasági bűncselekmények csoportja, mely lényeges átalakulás, sőt 
jórészben megalakulás alatt van. Helyesen Zcösgazdasági bűncselek
ményekről van szó, mert a magángazdasági rend, az egyén tulajdoná
ban és birtokában lévő javak, a vagyon és jövedelem a kapitalizmus 
szociális irányú kiegészülésének követelményét még nem ismerő 
kódexek által is teljes, néha túlzott védelmet nyertek.

Az univerzalisztikus áramlatot elsőnek épen a liberális gazda
ságpolitika csődje hozta előtérbe; mindinkább felismerést nyert, hogy 
annak individualisztikus szemlélete, szociálpolitikai negati vizmusa, a 
csupán elképzelt, de meg nem valósult szabad verseny, a magántulaj
don élvezetének szociális korlátlansága egy könyörtelen és antiszo
ciális pseudoliberálizmus életrekelésére vezet, mely csak egyes gazda
sági hatalmak, önző érdekeltségek, egyoldalú osztályérdekek érvénye
sülésére szolgál. A liberális gazdaságpolitikával való szakítás — mely 
ma már azon államokban is érezhető, melyek egykor annak történeti 
kiindulópontjai és legfőbb védőbástyái voltak —, a gazdasági életbe 
való közhatalmi beavatkozás terének erős gyarapodása, annak szociális 
és etikai szempontokkal való kapcsolatba hozatala, a nemzet gazda
sági hatalmi helyzetének feltétlen biztosítása, azzal a következménnyel 
jár, hogy az egyéni érdek eleddig büntetőjogilag közömbös, de korlát
lanul utilitarisztikus, antiszociális kiélésének mind több módja esik 
büntető szankció alá.

Ha hazai jogfejlődésünkre vetünk egy pillantást, az utóbbi másfél 
évtizedben meglepően sűrűn találkozunk gazdaságvédelmi büntető 
szabályokkal. Ezek egyrésze jelentős magán-, de különösen közgazda- 
sági értékkel bíró immateriális gazdasági javakat és jogokat lát el 
büntetőjogi oltalommal (szerzői, szabadalmi jog, tisztességtelen ver
seny, stb.), másik csoportja közvetlenül a gazdasági élet rendjének 
egyes gazdasági visszaélések, egyoldalú hatalmi helyzet-kihasználások 
elleni védelmét nyújtja s bünteti mások — gazdaságilag gyengébbek 
és tudatlanok — önző kiuzsorázását és kizsákmányolását (árdrágítás, 
uzsora, hitelsértés, kartelvisszaélések). A közgazdaságvédelem büntető
joga úgy eszméjében, mint szabályaiban teljes szakítást jelent az egyén 
jogai és érdekei egykori szabadságának kritikátlan elismerésével és 
biztosításával, melynek antiszociális pusztításai épen gazdasági téren 
voltak a legszembeszökőbbek.

A közgazdasági bűncselekmény megfelelő — eddig még nem sike
rült — fogalmi elhatárolása egyfelől a már említettem magángazda
sági, másfelől az államgazdasági deliktumoktól (pénzhamisítás, deviza
bűncselekmények, adócsalás), továbbá még hiányos kiépítettségének pót
lása (a termelő munka, a munkaerő, a gazdasági titok stb. fokozottabb 
védelme), a legközelebbi büntetőjogi kondifikáció legfontosabb fel
adatai közé tartozik.

Az erkölcsi és büntetőjogi normák merev és helytelen pozitivista 
elválasztása — mint erre már utaltam — a különös részből is el kell, 
hogy tűnjék. Az ú. n. szemérem elleni bűncselekmények reformját 
követelő irányzatos támadások, melyek az egyén nemi szabadságának 
és a nemi morál relativitásának jelszava alatt történnek, az új bün
tetőjogi szemlélettel összeegyeztethetetlenek s céljaikat tekintve valójá-
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ban a háború utáni megdöbbentő erkölcsi mélyrezukanás kísérő és 
fokozó jelenségeiként bírálandók el. A nemi ösztönélet ugyan pszicho
lógiailag és individual etikailag kiki legsajátosabb és legbensőbb meg
nyilatkozása, mely a külvilág elől éppen a szeméremérzés nagy szociál- 
etikai értékű erejénél fogva el van zárva. Kilép azonban a magánélet 
köréből, mihelyt aberrációiban, korlátokat nem ismerő erőszakosságá
ban, bizonyos előmozdító, vagy kísérő jelenségeiben másokat is érint, 
mások érdekeit, egészségét, nemi fejlődését is veszélyezteti — ami e 
sexuális visszaélésekre jellemző „concursus necessarius“ átvitt érte
lemben vett fennforgásánál fogva a tipikus eset —, közveszélyesen anti- 
szocialitássá válik, melynek megbüntetését maga a társadalom nemi 
erkölcsi rendje követeik Csupán az egyén nemi szabadságának, válasz
tási jogának a jogsérelem jogtárgyaként való beállítása elégtelen, 
mert több oly sexuális bűncselekmény büntetés alá vonását magyarázat 
nélkül hagyja, melyek pedig az összes kultúrállamok büntetőtörvény
könyveiben előfordulnak (pl. vérfertőztetés stb.). A nemi életnyilvánulá- 
soknak antiszociális módon és milieuben való kiélését előmozdító, 
segítő és kísérő jelenségei (a kerítés, csábítás, nőkereskedelem, de sőt 
általában a női és férfi-prostitúció is) feltétlenül kriminalitásként keze
lendők s a teljes tényálladék maradéktalan bizonyíthatásának nehéz
ségei ellenére is, tekintet nélkül az egyéni szabadelhatározás ehelyütt 
nem aktuális szempontjaira, szigorú büntetőjogi elbánás alá vonandók 
s eshetőleg biztonsági intézkedésekkel (dologházba utalás etc.) megelő- 
zendők. (Lásd részletesebben: „A Nemzetek Szövetségének büntetőjogi 
érdekű tevékenysége és feladatai“ (1933) című tanulmányom második 
fejezetének 1. §-át.)

Ez összefüggésben említem a büntetőjog hivatottságát a nemzet 
népességállományát quantitativ és qualitativ szempontból veszélyeztető 
cselekmények megelőzése és megtorlása terén. Egyfelől szükséges a 
büntetlen magzatelhajtás körének erős megszorítása, illetve feltételei
nek legszorgosabb körülírása — különösképen a legtisztább individua
lista utiiitarizmust és egoizmust elősegítő ú. n. szociális indikáció bün
tetlenségét biztosító voltának további kizárása, továbbá a születési arány
szám Európaszerte aggasztó alászállásának immár nemzetek létét 
fenyegető fokozódását előmozdító fogamzásellenes propaganda nyílt és 
burkolt formában való meggátlása. Másfelől a faji egészségvédelem bün
tetőjogi szankcionálása is kiépítésre vár egyesek önző és közérdekelle
nes magatartásával szemben. (így pl. a vérbajjal fertőzés mai büntető
jogi kezelése — mely puszta veszélyeztetés esetén testi sértés címen 
nem büntethet — nem képes felismerni a nemi bajok általános ragá- 
lyozódási folyamatában rejlő óriási közegészségügyi veszedelemét.)

Erkölcs és büntetőjog közelebbjutása, szóval az egyeseknek szo- 
ciáletikailag fogyatékos tevékenységtől akár büntetőjogi eszközökkel 
való erőteljesebb visszatartása, a jövő büntetőjogában, mely a bűncse
lekményeket nem a maguk izolált elhatároltságukban, hanem közve
szélyes kihatásukban tekinti — tehát némi közelítéssel az eredmény- 
felelősség antiindividualista alapgondolata felé — mind újabb meg 
újabb területeken fog érvényesülni. így a politikai és közgazdasági 
életben vezető szerepet betöltő egyének magatartásának közérdekből 
megkövetelhető magasabb erkölcsi színvonala — hasonlóképpen a köz
hivatalnokokéhoz— bizonyos büntetőjogi szankcionálást nem nélkülöz
het. A széles értelemben vett közéleti morál, mint nagyértékű, büntető
jogi védelmet igénylő jogtárgy még felismerésre vár. Az utóbbi évek-



72 Rácz György

ben világszerte magasra csapott korrupciós hullám, a szennyes pana
mák sorozata és ezek hatályos és gyors büntetőjogi elnyomásának 
nehézségei kényszerítőén figyelmeztetnek arra, hogy a liberális bün
tetőjogi negativizmussal, a közélet szabadságának elfajulásokra és 
visszaélésekre lehetőségeket nyújtó értelmezésével sürgősen szakítani 
kell. A hivatali bűntettek, megvesztegetési tényálladékok, hűtlen keze
lés, sikkasztás stb. mai szűk konstrukciói, enyhe büntetési tételei nem 
nyújtanak megfelelő lehetőséget a közéleti erkölcs földalatti utakon 
történő aláaknázásának céltudatos elhárítására. E tényálladékok meg
felelő reformját — kapcsolatosan a közéleti összeférhetetlenség szigorú 
elveken nyugvó szabályozásával — a politikai, közigazgatási és közgaz
dasági élet rendje s az állam tekintélye egyaránt követeli. Akik a tá r
sadalom reájuk bízott szellem-erkölcsi és közgazdasági javaival, hatalmi 
helyzetükkel rosszhiszeműen visszaélve, önző érdekeik könyörtelen ki
használásával sáfárkodnak, fokozottabb és teljes felelősséggel tartoz
nak a közösséggel és annak biztosítójával, a büntetőjogrenddel szem
ben. Deliktumaik valóságos súlyát csak óriási közvélemény-mérgező 
hatásuknak supraindividualisztikus figyelembevétele adja meg.

VI. Kiegészítőleg, az anyagi büntetőjog vizsgálata után, röviden 
érinteni kívánom a büntető eljárásjog alapelveinek és jogszabályainak 
várható módosulását az individualisztikus szemlélet hanyatlása kap
csán. Míg ez utóbbi teljes diadalrajutása az anyagi büntetőjogban — a 
fent már jelzett okoknál fogva — sohasem vált lehetségessé, addig a 
büntetőeljárásjogi szabályozás az abszolutisztikus elnyomás korából 
kiszabadult, a felvilágosodás elveinek hódoló állam legjellemzőbb alko
tásainak egyikeként tekintendő. Szabályainak egyrésze az állam 
büntetőjogi igényét megvalósító eljárás jogtechnikai lebonyolítására 
vonatkozik, másrészt ezen túlmenően, mint a polgárok szabadságjogai
nak és személyes szabadságának garanciája szerepei, s valóságos alkot
mányjogi jelentőséggel ruháztatott fel. Ha az anyagi büntetőjogról nem 
is lehetett állítani, hogy az a bűntettes Magna Chartája, — a büntető 
eljárásjog valóban azzá vált.

XIX. század második felében sorra keletkezett büntető perrend
tartások az egyén, a „polgár“ szabadságjogainak az állam — nyomozati, 
közvádlói és bírói —- hatóságai supponált önkénye és visszaélései elleni 
legteljesebb védelmének monumentális alkotásai. Leglényegesebb 
részükként nem az anyagi igazság, a társadalom feltétlen védelmének 
biztosítására szolgáló szabályok tekintettek, hanem a különböző tiltó 
— tartalmilag negatív — rendelkezések, melyek az állam büntetőha
talmát gyakorló, illetve ezt segítő hatóságok működését korlátozták.

Az egyéni „szabadságjogoknak“ az állami szférán kívülisége, az 
állammal való szembeszegezése, szóval a közhatalom és az egyén 
viszonyának hamis és veszedelmes liberalisztikus beállítása, magya
rázza a terhelttel és vádlottal szemben táplált idealista optimizmust, 
mely benne nem egy közveszélyes bűncselekmény tettesét vagy része
sét, hanem kizárólag a jogállam csúcsára helyezett szabad polgárt 
volt képes látni. Viszont az állam, illetve hatóságaival szemben a leg
teljesebb bizalmatlanság, pesszimista gyanakvás, mely hatósági önkényt, 
ártatlanok üldözését, letartóztatottakkal szembeni túlkapásokat téte
lez fel, melyekkel szemben a terhelt a legmaximálisabb törvényes 
védelemre szorul. E nemes törekvések mellett az eredeti cél, a társa
dalmi rend védelme, a bűntettesek lehető gyors kinyomozása és meg
büntetése: kezdett végzetesen háttérbe szorulni.
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A XX. század kialakuló világnézetének befolyása és átalakító 
hatása — mely az anyagi büntetőjog területén immár letagadhatatlan 
— a büntető eljárásjog részéről természetszerűleg jóval erősebb ellen
állással találkozik. Egyesek kiadták a jelszót: „Szociális büntetőjog, de 
liberális eljárásjog!“ (Goldschmidt). Ez azonban nem kívánatos és nem 
lehetséges kompromisszum. Az eljárásjog sem vonhatja ki magát az 
új eszmék befolyásától, sőt ezek hatása itt talán még fokozottabb 
átalakulással fog együtt járni, mint az anyagi jogban.

Nem óhajtva a jövő jogfejlődés jóslatába bocsátkozni, utalok 
arra, hogy ez átalakulás előjelei az utolsó évtizedben hazai jogunkban 
tulajdonképen már észlelhetők. A keletkezett több eljárásjogi novella 
„átmeneti“ jelleggel bír ugyan, melynek célja az ország gazdasági 
helyzete által szükségessé vált egyszerűsítés, racionalizálás, gyorsítás 
meghonosítása a büntető eljárásban. E törvények valóban nem kis 
mértékben döntötték ki bűnvádi perrendtartásunk klasszikus pilléreit, 
s annak hatalmas épületét olyannyira megingatták, hogy egyes túlzó 
kritikusok szerint, az egyenesen összeomlással fenyeget.

E támadások, melyek az egyéni szabadságkor érintetlenségének, 
a büntető eljárás garanciális jelentőségnek jelszavai alatt főként libe
rális oldalról hangzottak el, maguk is bizonyságául szolgálhatnak 
annak a ténynek, hogy a jogtechnikai egyszerűsítés mögött a törvé
nyek mélyén egy oly folyamat csirái rejlenek, melyek az eljárásjog 
gyökeres átlakulására fognak vezetni. A doktrinär konstrukciójú u. n. 
alapelvek egyik része módosulásra vár; az anyagi igazság minél telje
sebb, minél gyorsabb és minél biztosabb kiderítése az eljárásjog leg
főbb célja; az u. n. garanciális elvek közül azok, melyekre valóban 
szükség van, az alkotmányjogban találhatják meg méltóbb helyüket. 
Az ártatlanul gyanúsítottak érdekeinek védelme nem kívánja a terhelt 
„alkotmányjogi státusának“, szubjektív jogainak célszerűtlen halmo
zását, és a büntető eljárásjog eredményességét könnyen megbénító 
túlzó előtérbe helyezését.

A részletekről nem szólok, csupán a büntető „per“ tiszta közjogi 
természetének individualisztikus oldalról kiindult megtagadására és 
szinte polgári perré való átminősítésére utalok. Ennek jelei és követ
kezményei az anyagi igazság szempontjainak elhalványodása, a tá r
sadalom védelmének megbénulása, a felek rendelkezési elvének az 
officialitás rovására való kiterjesztése s mint legjellemzőbb, az ügyfél
egyenlőség elvének túlzott értelmezése.

Csak utalva arra, hogy maga a törvény is jelentősen korlátozza 
az ügyfélegyenlőség elvét, a gyakorlat pedig — keresztül vihetetlensé- 
génél fogva — még inkább megszorítja, — ennek kiragadásával csupán 
demonstrálni óhajtom a liberális büntető eljárásjog individualisztikus 
szemléletét. A közvádat hivatalból képviselő, az ügy mikénti kimene
telében teljességgel érdektelen, csupán a bűncselekmények üldözésé
nek és büntetés alá vonásának célját követő ügyész egyenrangúsága, 
azonos joghelyzete a vádlott egyéni érdekeit, elsősorban felmentését 
szorgalmazó, az ügy kimenetelében gyakorta egyénileg is erősen érde
kelt védőügyvéddel: tulajdonképen végső sorban nem más, mint az 
állam képviselője által védelmezett társadalmi- vagy közérdeknek 
purifikálása a bűntettes eshetőleg antiszociális, közveszélyes érdek
szempontjaival, öntudatlan törekvés a polgári per szereposztásának 
bevezetése felé, mely az egyaránt égyéni érdekeket követő felperes és 
alperes mellérendelésében áll.
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Természetes, hogy a törvény intézkedései elsősorban eljárás- 
technikai konstrukciók és főként a bűncselekmény elkövetésével alap
talanul vádolt ártalan egyén védelmének szabadságát célozzák. A gya
korlatban előforduló félremagyarázások azonban azzal a veszéllyel 
járhatnak, hogy a legönzőbb, a közérdeket súlyosan sértő egyéni 
érdekek szószólója a vádlott perrendadta jogainak hangoztatásába bur
kolhatja az anyagi igazság elhomályosítására irányuló céljait. A véde
lem feltétlen szabadságának kötelező szempontja nem követeli meg 
eme visszaélések lehetőségét.

Az ügyészi vádmonopóliumot áttörő magánindítványiság is itt 
említendő — anélkül, hogy ezzel az intézmény anyagjogi vagy eljá
rásjogi természete tárgyában állást foglalni kivánnék —, mint a ma- 
gánjogias, egyéni érdekvédő felfogás egyik késői büntetőjogi marad
ványa, mely a bűncselekményben csupán a sértett valamely érdekének 
sérelmét látja s kizárólag reá ruházza az „elégtétel“-kérés jogát. A ma
gánindítványiság s annak eljárásjogi hajtása, a főmagán vád a bün
tetőjog kialakuló irányzatával összegyeztethetetlen, a gyakorlatban 
nem ritkán szégyenteljes alkudozásokra, „egyességekre“, megvásárolt 
indítványvisszavonásokra vezet. Azok a körülmények, melyeket ez 
intézmény indokolásául felhozni szoktak, figyelembe vehetők és mél
tányolhatok más utakon is (a nyilvánosság elvének megszorításával 
sexuális deliktumok, a család körében lejátszódott bűncselekmények 
esetében, az opportunítás elvének bizonyos körben — minima non curat 
praetor elve alapján való érvényrejuttatásával stb.)

A bűnvádi eljárás szerkezete tekintetében csak annyit, hogy az 
előkészítő eljárás mai nehézkessége, roppant hosszadalmassága, a nyo
mozás gyakori sikertelensége némely részben a terhelttel szemben 
alkalmazható jogcselekmények kellő időben való foganatosításának 
külömböző túlzó tárgyi és alanyi feltételekhez kötésével magyaráz
ható. A legnyomatékosabb bizonyítékokkal szemben is eszmeileg fel
állított praesumptio boni viri, a favor defensionis elvének túlhajtása 
könnyen már az előkészítő eljárás során — mely pedig elsőrangú fon
tosságú — a bűnüldözés kisiklatásának lehetőségét nyújtja vagy pedig 
arra, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető eljárásra ösztönzi a nyo
mozó hatóságokat, hogy a nyomozás sikere érdekében a perrendtar
tásban lefektetett elveket a legelasztikusabban, a maguk céljainak 
megfelelően interpretálják és alkalmazzák. Az előkészítő eljárás, me
lyet az egyéni jogoknak túlzott perorvoslati szövevénybe burkolt és 
biztosított rendszere oly hosszadalmassá tesz, hogy a büntetés, alkal
mazásának idején, gyakran teljesen értéktelenné válik, az — ezen 
vonatkozásban valóban mintaszerű — angol jog nyomán a minimumra 
korlátozandó; mintegy ennek kompenzálásakép minden erővel oda kell 
törekedni, hogy a terhelt mielőbb jogainak és érdekeinek legpártatla
nabb és legteljesebb megoltalmazója: a független bíróság elé állíttas
sák. Ennek működéséről — a büntetéskiszabás kérdéseinek taglalása 
során mondottakon felül — eljárásjogi vonatkozásban csak annyit, 
hogy a túlzott vádrendszemek a nyomozó elvvel való keresztezési 
folyamata — mely nem azonos a nyomozórendszer visszaállításával — 
tovább fejlesztendő, a bíró a polgári perjogias rendelkezési elv — bár
mely fél részéről való — kötöttsége alól felszabadítandó.

A perorvoslati rendszer háromszoros rétegezettsége, kapcsolat
ban a reformatio in peius tilalmának kimondásával — melyet nálunk 
végre a csatlakozás intézményének sikerült áttörnie — is elsősorban
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a vádlott érdekeinek túlzásba vitt képviseletére használtatott fel s az 
igazságszolgáltatás tekintélyének s a jogbiztonság szilárdságának nem 
csekély kárára szolgált. A felesleges és túlzott perorvoslati rendszer 
lebontása annál indokoltabb, mert semmi sem magyarázza meg, hogy 
ha az egyfokú perorvoslat a vádlott érdekeinek megoltalmazására és 
az anyagi igazság kellőkép kifejezésre juttatására elégtelen, miért elég
séges épen a két- vagy háromfokú?

Az egy-egy ügy eldöntésére hivatott bírói fórumok számának 
apasztása megköveteli azonban a fokozottabb személyi felelősség elvét 
hirdető, de gyakorlatilag kevéssé megvalósító egyesbírósági rendszer 
megszüntetését, illetve pusztán kis súlyú bűncselekmények körére való 
korlátozását. Bírósági szervezeti kérdés — a hazánkban már-már jog 
történeti érdekű — esküdtbíráskodás problémája is; a liberális 
állam e legjellemzőbb igazságszolgáltatási torzalkotása, eszméjében az 
állam saját szakbíróságai iránti bizalmatlanságának bizonyítéka, 
gyakorlatilag pedig a legtisztább individualisztikus értékelési szem
lélet, szubjektiv ítélkezés, büntetéskiszabási impotencia kifejezője. 
Az individualisztikus szemlélet alkonyának egyik kézzelfogható poli
tikai és jogi bizonysága az esküdtszék intézményének mind több állam
ban való lehanyatlása, hatásköri megszorítása vagy olynemű szer
vezeti átalakítása, mely a laikus közreműködőknek szinte csak statisz
tái szerepet biztosít.

VII. Fejtegetéseim végére jutottam. Egyszerűség, de főleg rövid
ség okából szándékosan kerültem az utalásokat a különböző külföldi 
büntetőjogszabályokra, melyekkel állításaimat megvilágíthattam volna. 
Aki azonban az egyén és köz viszonylatának, értékelő összemérésének 
mikénti alakulását kutató szemmel vizsgálja Európa háborá utáni 
büntetőjogi kodifikációjában, az új kódexekben, a különböző novellákban, 
különösen a szinte minden államban keletkezett ú. n. államvédelmi tör
vényekben, semmiesetre sem zárkózhatik el annak megállapításától, 
hogy az individualisztikus büntetőjog alkonya a jelzettem vonatkozá
sokban, vagy azok egy részében, a legtöbb államban feltétlenül be
állott. A legjelentősebb kivételnek még az 1810-ben megalkotott Code 
Pénal-jához mereven — még a legújabban közrebocsátott reformterve
zetben is — ragaszkodó francia büntetőjog tekinthető; a francia for
radalom lidérc-ének lobogása itt még nem tűnt el.

Kétségtelen, hogy a fent körvonalazott univerzalisztikus átalaku
lás maradéktalan megvalósulásra eleddig egyetlen állam büntetőjogá
ban sem talált, de ugyancsak az is bizonyos, hogy az általános kortör
téneti helyzetképből logikusan csak ez irányban vonható le a jövőre 
következtetés s hogy a háború utáni jogfejlődés vizsgálata ennek elő
jeleit vagy kisérő jelenségeit immár nyiltan mutatja.

Ehelyütt csak két állam büntetőjogát kívánom külön felemlí
teni, melynek büntetőjogában az individualisztikus szemlélettel való 
teljes szakítás immár végbement, illetve ennek bekövetkezése a legkö
zelebbi időre várható. Fokozza e tény jelentőségét, hogy mindkettő 
immár évszázadok óta vitátlanul az európai büntetőjogalkotás és tudo
mány vezérszerepét tölti be: Itália és Germánia. E két nem
zet — alapjában azonos alapelveken nyugvó — új politikai, szo
ciális és gazdasági világnézetet teremtett, új állameszmét állított fel, 
mely teljes egészében megtagadása a XIX. század — a francia forra
dalom eszméin nyugvó — világképének, mely ethikai és jogi értéke-



76 Eácz György

lésének tengelyébe az egyént, mint legfőbb értéket, abszolutumot 
állította.

Az 1930-ban megalkotott és 1931 július 1-én életbelépett Codice Penale 
eleddig legjobban közelítette meg, minden szélsőséget gondosan kerülve, 
a közösség érdekeit és a nemzet szellem-erkölcsi javait a hathatós 
büntető jogvédelem középpontjába helyező új büntetőjog irányelveit. 
A készülő német reform tartalma annál kevésbbé ismeretes; a hivatalos 
megnyilatkozások csupán annak alapelveire, a Harmadik Birodalom 
uralkodó eszméivel, politikai és szociális felépítésével való legszorosabb 
kapcsolatára engednek következtetni. Az utolsó hónapok német büntető
jogi irodalma az új kódex mielőbbi elkészültével számol s létrejövetelét 
nem a liberális-szociális kompromisszumot tükröző, immár három évtize
des reformmunkálatok folytatásától várja, hanem mint a teljes közhatal
mat birtokába vett nemzeti szocialista párt, helyesebben: mozgalom (Be
wegung) jogpolitikai alapelveinek legtisztább megvalósulásától. Egyelőre 
a nemzeti szocialista büntetőjogi program részletei a német tudomá
nyos világ előtt is ismeretlenek, a már életbelépett porosz börtönügyi 
reformtól eltekintve, csupán egy-két lényegesebb programpont, irány
elv nyert kifejtést. A parlamentarizmus kikapcsolása lehetővé teszi, 
hogy az új német kódex a legrövidebb időn belül napvilágot lásson, 
ekkorra kell fenntartani a részletes ismertetést és a kritika jogát, vala
mint különösen annak a vizsgálatát, hogy a törvényes jogszabályok az 
igazságszolgáltatás gyakorlásában miként nyernek megvalósulást.

Azonban már is kétségtelen, hogy a jövő német jogalkotás a leg
szélsőbb univerzalisztikus értékelést fogja bevinni a büntetőjog 
világába.

Félreértések eloszlatása végett meg kell említeni, hogy látszat 
szerint, első pillanatra a szovjet-orosz büntetőjog is a maga kollekti
vista, antiindividualista tendenciáinál fogva e csoportba volna sorozható. 
Nem óhajtva más helyen („A legújabb szovjetbüntetőjog vázlata.“ 1931. 
1—55. lap) már részletesen kifejtetteket ismételni, csupán utalok arra. 
hogy az állam és jog fogalmait bevallottan csupán átmeneti elnyomó 
eszközként felhasználó, alapjában anarchisztikus ideológia e terméke, 
mely a büntetőjog mindenkori alapeszméit és alapintézményeit (bűnös
ség, bűncselekmény, büntetés stb.) megtagadja s az egyéniség teljes 
megsemmisítésére tör, — alapjában nem más, mint egy osztály uralom 
hatalmi helyzetének a legvéresebb terorral való fenntartására szolgáló 
eszköz, mely büntetőjognak nem tekinthető s legkevésbbé sem a 
közösség egészének védelmére hivatott univerzalisztikus büntetőjogi 
irány hajtásának.

#

Végkövetkeztetéseimben, mintegy a bevezetésben mondottakhoz 
visszatérve, megállapítom, hogy a büntetőjogot a jövőben kizárólago
san, de legalább is fokozottabban a közösség szolgálatába kell állítani, 
szociálisabbá kell tenni. A büntetőjogi individualisztikus értékelés ideje 
elmúlt, veszélyei és tévedései felismertettek. De „kollektiv büntető
jogra“ nincs szükség, mely az egyén eszméjét megsemmisítve, csak az 
önkény és terror szolgálatában áll. A büntetőjogi felelősség, beszámí
tás, a büntetésalkalmazás mindenkor az egyénen keresztül és az egyén 
figyelembevételével történhetik, a jogtárgyak egyrésze is közvetlenül 
az egyénhez fog fűződni. A jövő univerzalisztikus büntetőjoga tehát 
nem anfi-individualisztikus, hanem csak értékelésében supra-indivi- 
dualisztikus lesz.
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Ez éppen nem jelenti a büntetőjog radikális felforgatását, forra
dalomról, „büntetőjogi ellenforradalomról“ nincs szó. A büntetőjog 
megújhodásának égető szüksége csak az utolsó évtizedek modernnek 
tartott büntetőjoga némely túlzásainak likvidálását követeli, a bün
tetőjog eredeti közösség-védelmi szerepének visszaadását, melyet a 
liberalizmus korszakának individualisztikus szemlélete megbénított. 
Az új szociális, politikai és közgazdasági áramlatok elsöpréssel fenye
getnek minden oly büntető-kódexet, melynek ideológiája egy letűnt 
kor szánalmasan megtépázott képét mutatja. Tömegesen kibocsátott 
novellákkal, büntetőtörvényalkotási foltozásokkal az meg nem ment
hető, a szellemétől és rendszerétől idegen stílusú restaurálásokkal csu
pán az egység megbontása, a rendszertelenség és bizonytalanság, végül 
az egész épületnek a joggyakorlatban való összeomlása idézhető fel.

Az európai büntetőjogi kodifikációs áramlat a világháború 
után oly óriási méreteket öltött, hogy — a névleges és törpe államocs- 
káktól eltekintve — csupán négy államot találtam, mely az utolsó más 
fél évtizedben nem alkotott volna új btk-et vagy tervezetet. (Lásd cik
kemet a Magyar Jogi Szemle 1933 áprilisi számában.) Magyarország 
nem szerepel a kodifikáción munkálkodó államok sorában, megelégedni 
látszik a liberalizmus atomisztikus államszemléletének, gazdaság- 
politikai és szociális negativizmusának korszakában keletkezett — 
kora kétségkívül egyik legsikerültebb — kódexének légióra menő nagy
számú melléktörvényekkel való toldozgatásával.

A magyar büntetőtörvénykönyv reviziójának időpontja talán 
még nem érkezett el, de tudományos előkészítése, javaslatok és terve
zetek alkotása és megvitatása: az idősebb és fiatalabb magyar büntető
jogász-generáció történelmi feladata, melynek további indokolatlan 
halogatása a magyar büntetőjog jövőjének feláldozásával egyértelmű.

Nagyszerű kiindulópontul kínálkozik a háború küszöbén közre
bocsátott általános btk-tervezet, melynek egyik megalkotója azon 
kiváló férfiú, a modern magyar büntetőjogi tudomány egyik legna
gyobb alakja, kinek tudós munkássága a büntetőjog széles mezejének 
szinte egyetlen rögét sem hagyta felszántatlanul.

E sorok a nagy Tanítómester tiszteletére íródtak s a hála szerény 
jeléül felajánltatnak azokért a felbecsülhetetlen tudományos buzdítá
sokért, melyekben azok írójának évek során át része lehetett s melyek 
e tanulmány megírásánál is döntően befolyásolták. Angyal Pál volt az, 
aki már a háborút megelőzően bölcsen figyelmeztetett arra, hogy „az 
egyén') szabadság garanciáival túlterheltük a büntetőjog hajóját, mely 
ez okból a szükséges sebesség híjján rendeltetésszerű védelmi szolgá
latának betöltésére képtelen .“ (Büntetőjogi reformok és az egyéni sza
badság. Concha-emlékkönyv. 1912).
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A büntetőjog állítólag hanyatló diszciplínája a beavatottak szá
mára, akik a megvitatás alatt álló problémákat nemcsak „belülről lát
ják“, de érzelmileg is átélik, az utóbbi évtizedekhez hasonló változatlan 
mozgalmasság képét mutatja ma is. Tudományunk mai helyzete, közeli 
jövőjének perspektívái (a távoli jövő lehetőségeinek mérlegelését, úgy 
véljük, egy exakt tudományosságra törekvő tanulmány kereteiben nyu
godtan mellőzhetjük) csak a kívülről szemlélőre gyakorolhatja a stag- 
náció, vagy a hanyatlás benyomását. Hogy ez a vélemény újabban 
mégis bizonyos tért hódíthatott, azt csak részben tulajdoníthatjuk 
annak, hogy a századeleji „iskolaharcnak“ szélesebb körök figyelmét is 
magukra vonó külsőségei, a skolasztika nyilvános disputáit és a hit
vitákat megközelítő szenvedélyessége már a múlté. Az állítólagos deka
denciáról elterjedt balhit okát a magunk részéről a büntetőjogi gondo
latvilág szigorú exkluzivitásában látjuk. Ha a jogtudomány korunk 
legmélyebbre látó és egyben legmerészebb történetfilozófusának meg
állapítása szerint1 egyike azoknak a tudományszakoknak, amelyek a 
nyugateurópai kultúra lényéhez tartozó esoterizmust, amelyről már 
Binding is beszélt,1 2 mindmáig meg tudták őrizni, a büntetőjog teóriája, 
bár e tekintetben az újabb időben jelentékeny haladást tapasztalunk, 
még a jog tudományába beavatottak jó részére is bezárt könyv. Azok 
számára, akik még ma is a civilisztikában látják a jogtudományt, nin
csen mondanivalónk. Amennyire óhajtjuk, hogy a büntetőjog tudomá
nyának gondolatkincsei a jogászok, a juriszprudencia értékei pedig a 
gondolkodók körében az eddiginél nagyobb mértékben váljanak ismere
tessé, ép oly kevéssé kívánjuk a szó legjobb értelmében „titkos tudomá
nyunkat“, amelyik a népszerűsítési kísérleteken mindent elveszthet és 
semmit sem nyerhet, bármely formában is popularizálni. Nem várunk 
e részben kölcsönhatást az élettől való hírhedt idegenség tekintetében 
sem, amelynek okait nem az esoterikus tendenciában látjuk, s melynek 
elrettentő példáit a sors sajátságos iróniájából inkább a jog gyakor
lati művelőinél, mint nagy teoretikusainál tapasztalhatjuk.

A büntetőjog problémavilágának beavatottjai pedig, ismételjük, 
az alapvető kérdések körül ma is változatlan energiával folyó polémiá-

1 0. Spengler: Der Untergang des Abendlandes I. (1923.) 425.
2 Die Normen und ihre Übertretung П. (1914.) 1.



Szubsztancia és funkció a büntetőjog dogmatikájában 79

nak a tanúi, amely belterjes mélységben a legutóbbi évek során épen 
annyit nyert, amennyit külterjes szenvedély ességben veszített. Még 
tanulságosabb, hogy ez a vita az utóbbi évtizedek nagy világnézeti elto
lódásai ellenére ma is jelentékeny részben ugyanazok körül a vitapon
tok körül forog, ahol a Lombroso ,, krimin ál - anth rop ologiáj a‘ ‘ által 
inspirált olasz pozitív iskola fellépésekor fellángolt. Az uomo delin
quente panoptikumok kuriózuma lett, a nagyszellemű Ferri „új hori
zontjai“ már régen nem gyakorolják senkire az újszerűség benyomá
sát, de a thema probandi az ideálizmus reneszánszában újjászületett 
„klasszikus“ iskolával3 szembenálló „modern“ iránynak újveretű ter
minológiával kifejezett és a legújabb ismeretkritika módszereivel vita
tott tételei a gondolatmenet fundamentális eltérései mellett is számos 
ütközőponton ugyanazok maradtak.

Bár az empirizmus és a kriticizmus végletei a gondolkodás más 
területein is egymásra találtak, mégis abból, hogy a fiziológiai, majd a 
szociológiai naturalizmus gondolatmenetei ma a marburgi logicizmus 
és a fenomenológia mezében jelennek meg, különös tanulságot szeret
nénk a büntetőjogi kutatás számára levonni. Ez a tanulság a következő: 
a közelmúlt és a jelen büntetőjogi gondolkodásában nagy erővel érvé
nyesül egy bizonyos irány, amelyet egyszerűség kedvéért az általános 
szóhasználatot követve „modern“ iskolának fogunk nevezni anélkül, 
hogy ebből a szóhasználatból bármilyen következtetést koncedálnánk 
abban az irányban, hogy az azzal ellentétes „klasszikus“ iskola a ma 
adott szellemtörténeti konstellációban a legcsekélyebb mértékben is idő
szerűtlen. Ez az irány, úgy véljük, egyáltalán nincsen azokhoz a világ
nézeti bázisokhoz kötve, amelyekről elindult, hanem egy, a büntetőjogi 
gondolkodásban állandóan érvényesülő dualizmusnak a kifolyása, 
amelynek előzményeit az abszolút és a relativ elméletek ellentétén át 
könnyen követhetnők, ha feladatunkat a témakör aktuális vonatkozásai 
ki nem merítenék, a görög szofisztikáig:4 a pragmatisztikus utilitariz- 
mus és az objektív idealizmus egy-egy neme kiegyenlíthetetlen anta- 
gonizmusának.

Ez az állandó kettősség talált minden eddiginél erőteljesebb kife
jezést abban a legújabb irodalomban,5 amely az ujkanti kriticizmusnak 
a jogbölcseletben már nem új módszerét6 kívánja a büntetőjogi dogma
tika centrális problémáira alkalmazni. Ennek a ma már könyvtárat ki
tevő irodalommal rendelkező és számos árnyalatra oszló iskolának 
szempontjait kívánják alkalmazni ezek a szerzők a büntetőjog terüle
tén, az idée maîtresse azonban kétségtelenül a szubsztanciális és a 
funkcionális személetnek Cassirer nevéhez fűződő ellentéte.

Hogy ez a meglátás a jogtudomány egyéb területein mennyire 
volt termékeny, erről ezúttal ne essék szó;7 a büntetőjognak a klasszi
kus iskola által közvetített hagyományos eszmevilága minden esetre 
alkalmas terepet nyújtott a „naiv realizmus“ elleni újabb offenzivára.

3 W. Sauer: Grundlagen des Strafrechts (1921.)
4 L. A. Menzel: Beiträge zur Geschichte der Staatslehre 229.
5 O. Tesar: Die Überwindung des Naturrechts in der Dogmatik des Straf

rechts (1928.) és Г. Kaufmann: Die philosophischen Grundprobleme der Lehre von 
der Strafrechtsschuld (1929.)

® L. erre Ruber József: Jogtudomány és világnézet, Athenaeum, 1925. évfo
lyam 1—19.

7 L. erre S. Marek: Substanz- und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie, 
ism. Ruber József, Társadalomtudomány, 1926. évf. 434. és köv.
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A kiindulás a büntetőjogban is a szubjektív idealizmus alapgon
dolata volt: a gondolkodás aktivitása, autonómiája, vagyis az a meg
győződés, hogy a gondolkodás maga teremti meg a tárgyait3 és ezért 
az igazi tudományosság felhagy a metafizikai ontologizmus hiú törek
vésével, hogy a tőlünk függetlennek képzelt adottságok lényegébe beha
toljon. A kritikátlan, kellőkép át nem gondolt jogtudomány a jogot egy 
gondolkodásunktól független, változatlan adottságnak: szubsztanciának 
képzeli el. A jogi gondolkodásnak ez a változatlan szubsztanciája a 
természetjog, amint hogy a metafizikai gondolkodást lehetővé tevő 
állandó szubsztancia megjelölésére általában a természet terminusa 
nyert polgárjogot.8 9 Ez a „természetjogi“ jelleg pedig független attól, 
hogy az illető szerzők ezt a múlt században erősen diszkreditált termi
nust használják-e, vagy hogy a gondolatfűzés természetjogi karektere 
mennyire tudatos. A „tiszta“ jogtudomány feladata ennélfogva nem áll
hat másban, mint abban, hogy a jogi gondolkozás kategoriális rend
szeréből kiküszöbölje mindazt, ami ennek a változatlan szubsztanciá
nak a fennállását feltételezi, s az arra felépített fogalmi apparátust, a 
természettudományhoz hasonlóan reláció- (funkció-) fogalmakkal he
lyettesítse.

Abban az inkvizitori buzgalomban, amellyel a kriticizmus jog
tudománya a lappangó, „álcázott“ (verkappt, Bergbohm) természet- 
jogot üldözi, nincsen semmi eredeti, e részben csak a századvégi dok
trína 10 11 hagyományait követi; az eredmények azonban, amelyekhez a 
keletkezésének helyéről ú. n. bécsi iskola s annak utánzói a „transzcen
dentális“ módszer segítségével már a büntetőjog terén is eljutottak, 
bizonyára meglepné a jogtudománynak mindazokat a nagynevű mun
kásait, akik századforduló táján a jogi pozitivizmus meggyőződéses 
híveinek vallották magukat.

Ha Hamlet szkepszisének Tesar által mottóul választott szavai 
szerint „nincs a világon se jó, se rossz, gondolkozás teszi azzá“, — a 
konzekvenciáktól vissza nem riadó teória a büntetőjogban sem tekint
heti többé a büntetendő cselekmény jogellenességét a cselekmény 
immanens tulajdonságának, amely független attól, hogy valamely pozi
tív törvényhozás egy cselekményt büntető szankció alá helyez-e vagy 
sem.11 A szankció tehát nem valamely önmagában jogellenes tényhez 
fűződik; ellenkezőleg, bármely tény a jogtudományi logicizmus világá
ban csak azáltal válik jogellenessé, hogy ahhoz a tételes jog szankciót 
fűz. Kétségtelen, hogy az ellenkező gondolatmenet egy „hipotétikus 
értékrendszert“ tételez fel, amelyik a (tételes) jogon kívül áll és (ebben 
az értelemben) nyilván transzjurisztikus. Az új iskola e részben csak 
Binding formalizmusának az útját követi, csupán a norma és a szankció 
prioritásának sorrendjét fordítja meg.12 A tényálladékszerűség és a jog
ellenesség témái körül kifejlődött egész újabb irodalom tehát, amelyik 
a bűncselekmény fogalmához a törvényes tényálladékkal való egyezés
ben kimerülő formai jogellenesség mellett materiális jogellenességet is 
követel, a természetjog hamis vágányain jár.13 Hogy a materiális jog-

8 Tesar id. m. 1., 15., 126—128., 137. stb.
9 U. o. 5.
10 K. Bergbohm: Jurisprudenz und Rechtsphilosophie (1892.).
11 Tesar id. m. 79., 82., 106—115.
12 H. Kelsen: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre 207. F. Kaufmann: Logik 

und Rechtswissenschaft 93—95.
13 Tesar id. m. 108—112.
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ellenesség tanának követői a tradicionális értelemben vett természet- 
joggal párhuzamos gondolatpályákon mozognak, előttük sem marad el
rejtve.14 A büntetőjog „tiszta“ dogmatikája tehát eliminálja a bűncse
lekmény deüniciójából és a jogtudomány megismerési körén kívül eső
nek nyilvánítja az anyagi jogsérelem, a laesio (Verletzung), a cselek
mény által okozott rossz, a grotiusi „malum actionis“ mozzanatát, ezt 
a — mint a tudós szerzőtől megtanuljuk — Pythagorasig visszanyúló 
természetjogi hagyományt,15 * amely egyébként csak azt a célt szolgálja, 
hogy alapul szolgálhasson az arányosság gondolatán alapuló kiegyenlítő 
igazságosság művének (ami szintén Pythagoras tanítványainak a tiszta 
jogi gondolkodásra közömbös tradíciója), a megtorlásnak; csak arra 
való, hogy bűncselekmény és büntetés a malum actionis és a malum 
passionis belső affinitása, kicserélhetősége révén ezen a mérlegen 
egyenlegbe legyenek hozhatók.18 *

A formalizmusnak megkezdett útja, amelyről többé nincsen 
visszatérés, egyenes vonalban vezet a merő fikcionalizmushoz. Ha az 
anyagi jogsérelem nem fogalmi szükségszerűség, még kevésbbé az az 
okozati összefüggés a tettes cselekvősége és az eredményben megteste
sülő jogsértés között. A büntetőjogi gondolkodásban oly nagy szerepet 
játszó kauzalitás a fundamentuma a már Jhering által is ironikusan 
aposztrofált fogalmi mennyországnak, a „Begriffshimmel“-nek.17 A szó 
eddigi értelmében vett tettességnek, mint az ontológiai gondolkozás 
reziduumának szintén el kell tehát tűnnie a büntetőjognak a gondolko
dás aktivitására alapított tiszta dogmatikájából; a tettes fogalma he
lyébe a „beszámítási végpont“, a felelősség hordozójának fogalma lép, 
amely attól lényegében különböző fogalom. A törvényhozás ugyanis 
teljesen autonóm azon a téren, hogy kinek-kinek a terhére mit számít 
be; így egy primitív törzs törvényhozása felelőssé teheti papjait a szá
razságért18 és F. Kaufmann biztosít, hogy az uralkodó büntetőjogi dok
trína okozatossági prezumciói ettől az észjárástól lényegben nem 
különböznek.18

A malum actionis feladása után a grotiusi egyenlet másik oldala, 
a malum passionis sem tartható, mind a kétféle malum a jogon kívül 
fekvő érték. Csak a természetjogi íaZio-principium követeli, hogy a jog
sértéskép elgondolt akció az anthropomorfikusan elképzelt államhatalom 
centrumán át azonos jellegű reakciót váltson ki.20 A megtorlás eszméjé
től szabadulni nem tudó kriminalisztika a büntetést is fogalmilag va
lami rossznak (Übel), a bűncselekményhez hasonló „jogsértésnek“ fogja 
fel. ami önmagában tulajdonképen jogellenes és ez a jogellenesség csak 
a premisszául szolgáló materiális jogsértés folytán szűnik meg.21 A bűn- 
cselekmény és a büntetés „affinitásának“ fogalmi szükségszerűsége 
azonban nem áll fenn a tiszta jogelméletre, amely viszont ennek hijján 
nehezen talál támpontot a büntetés fogalmának a meghatározására. 
Pedig ennek alapvető jelentősége van a transzcendentális módszerrel 
dolgozó jogászi teóriára s ha a ujkanti jogbölcselet alapítója, R. Stamm
ler a büntetést a jogi gondolkodás kategóriái közül ki is rekeszti s

14 Sauer id. m. 286.
15 Tesar id. m. 39.
18 Tesar 79., 101., 105., 115., 138. Kaufmann: Grundprobleme etc. 64.
17 Tesar id. m. 42.
JB Tesar id. m. 125—128., Kelsen id. m. 207.
18 Id. m. 78.
20 Tesar id. m. 102.
21 Tesar id. m. 100., 105., 115. V. ö. Kaufmann: Logik etc. 95.
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abban esetleges, tételes jellegű jogintézményt lát,22 viszont Kelsennél 
és iskolájában a jog meghatározása is a „Strafe und Exekution“ fogal
main alapult. Tesar végül is annál a tautológiánál kénytelen megálla
podni, hogy büntetés az, amit valamely pozitív jog annak nyilvánít, 
függetlenül attól, hogy a tettes a szabadságvesztésbüntetést egyéni sza
badsága elviselhetetlen korlátolásának, vagy kényelmes ellátásnak 
fogja-e fel; azonban maga is érzi ennek a meghatározásnak formalisz- 
tikus ürességét, amit csak súlyosít az, hogy a büntetés fogalmát ő is a 
büntetőjog alfajának tekinti.23

A büntetőjog problematikája az („alanyi“) bűnösség kérdéseiben 
kulminál; ezért bírnak ezek a kérdések különös varázzsal a kutató 
szellemű büntetőjogászra.24 Csak természetes, hogy ez a quaestio vexata 
nyújtja a legszélesebb támadási felületet a polémiára is.

Feladatunkat ezen a téren nyelvi nehézségek is súlyosbítják, 
jelesül a terminus kétértelműsége.25 26 Az irodalom a kétféle jelentést fel
váltva használja, de míg a német „Schuld“ az általánosabb jelentést is 
tökéletesen kifejezi, addig a magyar műszavat, bár az átfogóbb jelentés 
ebből sem hiányzik, a hazai irodalom annak szűkebb értelmében hasz
nálja és azzal a tettes lelkiségének bizonyos intem momentumait 
(„alanyi“ bűnösség) jelöli meg; míg a tágabb értelemben vett bűnös
ség kifejezésére nyelvünk szemantikája szerint a „felelősség“ (respon- 
sabilitas) szó kínálkozik. Ennek a kétértelműségnek a következményeit 
még a fogalmilag annyira átképzett formanyelvvel bíró német iroda
lom is érzi, amely a szót túlnyomóan szintén ebben a szűkebb értelem
ben, a bűnösség hagyományos „nemeinek“, vagy „formáinak“ (szán
dék, gondatlanság) megjelölésére használja. Ezek azonban a bűnösség 
generális fogalmával nem állanak abban a viszonyban, mint a „kék“ és 
„szín“.28 A szándék és a gondatlanság tehát ennek a tágabb értelemben 
vett bűnösségnek helyesen felfogva nem nemei, hanem elemei.27

Ezeknek elválasztása és meghatározása technikus feladata a bün
tetőjog tudományának; a szó tágabb értelmében vett bűnösség ellenben, 
amely az uralkodó doktrína szerint a büntetés alapja,28 eminens világ
nézeti téma.

Könnyű feladat volt a logicizmus jogbölcselete számára azt de
monstrálni, hogy ez az „annyi emfázissal vitatott tétel“, amelynek 
tulajdonképeni jelentőséget csak a bűnösség akarat-jellegéről szóló 
hozzátartozó axioma ad, 29 30 31 gerince a szubsztanciális, természetjogi gon
dolkodásnak.80 De épen ilyen könnyű volt rámutatnia azokra a minden 
szellemi erőt próbára tevő súlyos nehézségekre is, amelyekkel a bün
tetőjogi dogmatikának a mulasztási bűncselekmény és a gondatlanság 
rokon témájánál meg kell küzdenie, ha a rendszer egységének meg
mentése érdekében az akarati mozzanatot ki akarja mutatni ezekben az 
esetekben, ahol a jelenségek csak pszihikai negatívumot mutatnak.*1 
De bármily súlyos is ez a feladat, a megoldás, úgy véljük, csak annak

22 Theorie der Rechtswissenschaft (1911.) 259.
23 I d .  m. 100. Kaufmann id. m. 93. V. ö. Sauer id. m. 69.
24 Sauer id. m. 533.
25 L. Liszt: Lehrbuch des deutschen Strafrechts 162.
26 F. Kaufmann: G-rundprobleme etc. 105.
27 Sauer id. m. 543.
28 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (1920.) 319.
28 „Alle SchuTd ist Willensschuld“ Binding id. m. П. 294.
30 Tesar id. m. 88., 127.
31 Tesar id. m. 89., 171. Kaufmann id. m. 82.
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a naturalisztikus gondolkodásnak a számára lehetetlen, amellyel annak 
idején épen az ujkanti jogbölcselet szállott sikeresen szembe. Tesar a 
normativ juriszprudencia ismeretes gondolatmeneteivel vitatja, hogy 
az az akarat, amellyel az uralkodó beszámítási doktrina operál, nem 
reálpszihikus tény, hanem szinonim elnevezés a lélektantól teljesen 
különböző tudomány fogalomtartalmainak a megjelölésére;38 ellenben 
a kriticizmus másik képviselőjének, F. Kaufmannak a jogászi okozatos
ság fiktív jellegéről vallott nézetei lehetővé teszik, hogy a bűnösségi 
doktrínában szereplő akarati momentumokat (legalább részben) „reális 
vonatkozásoknak“ ismerje el.33

Egyelőre az előbbi gondolatpályát kívánjuk követni. Az objektív 
jogellenesség kiküszöbölése után a szubjektív jogellenesség (=bűnösség) 
eliminálása nem csak az „aristotelesi“ beszámítási tant dönti meg, 
amely a bűnösséget a rosszalással hozza válhatlan kapcsolatba, hanem 
kirántja a talajt a bűnösség fogalmának más alapon való felépítése alól 
is. Ezen a téren tehát épen úgy, mint más alapvető kérdésekben láttuk, 
ismét nem marad más út, mint a fikciós formalizmus: ahogy a bűncse
lekmények tényálladéka tárgyilag jogtalanná csak az által válik, hogy 
azokat a törvényhozás büntető szankció alá helyezi, ép oly kevéssé 
alapul a büntetés az alanyi bűnösségen, mint önálló szubszisztenciával 
bíró adottságon, hanem épen ellenkezőleg, bűnösségről csak akkor és 
annyiban lehet szó, ha és amennyiben a büntetés alkalmazásának a 
törvényhozás által szuverénül megszabott feltételei megvannak.34

Ha pedig ekként a bűnösség nem önmagában adott valami, ha
nem a cselekményt elbíráló „aktív“ jogászi gondolkodás szintétikus 
eredménye, akkor a bűnösség „foka“, amelytől a megtorlás mérlegén a 
büntetés súlya függ, — ez az épen nehézsége miatt annyira elhanyagolt 
témája a büntetőjog elméletének és gyakorlatának, ami a büntetőjog 
szisztémájának záróköve,35 — szintén csak látszólagos probléma lehet a 
büntetőjognak kritikailag átgondolt, minden „krassz realizmustól“ meg
tisztított dogmatikájában.3*

Ha tehát Birkmeyer, a klasszikus iskola militáns képviselője 
Liszttől, a modern irányzat reprezentatív korifeusától, akit az „unphi
losophisches Zeitalter“ szűkebbre szabott távlatai a hasonló szélsősé
geknek legalább egy részétől megkíméltek, már 1907-ben azt kérdez
hette: „Was lässt V . Liszt vom Strafrecht übrig?“ — mennyi nyomaték
kai ismételhetjük meg ezt a kérdést mai!

Ha pedig a „modem“ iskola mai alakjában nem kíván épen saját 
hagyományaival ellentétben a fentiekhez hasonló terméketlen formaliz
musban, semmitmondó tautológiákban kimerülni, hanem a jogtudo
mányi megismerésre s azon át a törvénykezési gyakorlatra heuriszti
kus értékkel bíró eredményekre törekszik, nem marad más kivezető 
útja, mint vitán felül álló logikai virtuozitásával galvanizálni és idő
szerű mezbe öltöztetni azt a kriminálpolitikai teleológiát, amelyet Ferri 
és Liszt állítottak szembe már a maguk idején a hagyományos bűnös
ségi doktrínával.

Ferri radikális szakítása a bűnösség „metafizikai“ fogalmával, 
amelyet a veszélyesség exakt ismérvével kívánt helyettesíteni s amelyet

«  Id. m. 1 2 8 .
33 Id. m. 90—91.
34 Kelsen id. m. 142.
35 Sauer id. m. 648., 656.
38 Teear id. m. 88. Kaufmann id. m. 61., 121.
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Liszt csupán a költészetben volt hajlandó megtűrni,37 eleve kilátástalan 
volt s a büntetőjogi modernizmus a dolusnak és a culpanak a római jog 
óta hagyományos fogalmait helyettesítő praktikabilis kategóriákat a 
saját gondolatvilágából kitermelni képes nem volt. A bűnösségnek mint
egy két évtizedes keletű szimptomatikus felfogása ellenben38 kényelme
sen járható aranyhidat biztosított a modern iskolának, amelyen a bün
tetőjogi dogmatika hagyományos gondolatkincsét rendszerébe átment
hette. A rosszalás immanens eleme így is kimaradt ugyan a bűnösség 
fogalmából, amely a veszélyesség szimptomája lett s ezzel annak hagyo
mányos tartalma is veszendőbe ment; egyben azonban a radikalizmus 
veszélye is eltűnt a nyugodtabb mederbe terelődő iskolaharcból. 
A „Schuldstrafe-Zweckstrafe (Gesinnungstrafe, Charakterstrafe)“ ellen
téte gyakorlatilag elesett, s a nagy harci jelszó: vájjon a tettet, vagy a 
tettest kell-e büntetni, szintén elvesztette az élét, ha immár a modem 
iskola is arra a belátásra jutott, hogy az embernek, ennek a Leibniz 
szerint „ablak nélküli monádnak“ mégis csak van egy ablaka: a tett. 
(Stahl).

A termékenynek látszó gondolat még sem járt különös eredmény
nyel a büntetőjog dogmatikája szempontjából, a gondatlanság szimp
tomatikus interpretációján minden igyekezet megtört.

A normativ juriszprudencia legszélsőbb túlzásait kerülő F. Kauf- 
mannak az eddigi hasonló kísérleteknél nagyobb stílusban kiépített bű- 
nösségi elmélete, akinek jogászi éleslátását a klasszikus iskola bűnös- 
ségi doktrínáinak eddig főképpen csak gyakorlati szakemberek 
előtt ismeretes bizonyítási nehézségekből folyó gyenge pontjai sem 
kerülték el, szintén a szimptomatikus koncepció keretei között mozog. 
A jogászi fogalomalkotás általános jellegéről vallott elvei szerint, ame
lyek lényegükben Kelsen és Tesar fentebb vázolt gondolatmeneteivel 
egyeznek, a jurisztikus fogalomképzés tisztán teleologikus fogalomkép
zés, tisztán teJeologikus karakterű és ehhez képest kizárólag a tételes 
törvényhozásnak szuverén célkitűzéseit szolgálja, amely — mint arra 
már Jhering is rámutatott — a pozitív jogon kívül eső adottságoktól 
teljesen független.39 Ezek a természetjogi mozzanatok a mai jogtudo
mányban az érték modem terminusa alatt jelennek meg, azonban az 
axiologiai mozzanat a normatív tudományosságban módszertani jelen
tőséggel nem bír,40

A kritikai gondolkodás megvilágításában tehát a bűnösség egész 
problematikája a kriminálpolitikai teleológiába torkollik 41 s a bűnösség 
fogalmi struktúrája és a büntetés célja közötti összefüggés a látszólagos 
problémák egész sorát takarja annak folytán, hogy a kritikátlan gon
dolkozás a büntetést a rosszalással azonosítja.42 A bűnösségi doktrína 
fogalomképzésének teleologikus karakterét nem csak a mulasztási bűn- 
cselekmény és a gondatlanság tanának súlyos antinómiái leplezik le, 
hanem a latens bűnösségi vélelmek is, amelyekről az elmélet nem akar 
tudomást venni, de amelyek nélkül a gyakorlat nem boldogul.43

37 Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge 229.
38 O. Tesar: Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhal

tens (1907.) és Kollmann: Die Stellung des Handlungbegriffes im Strafrechtsys
tem (1908.).

39 Id. m. 50—60.
40 Id. m. 36.
41 Id. m. 102., 112.
42 Id. m. 49., 113.
43 Id. m. 109.
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Ebben a ideologikus gondolatmenetben pedig a hagyományos 
bűnösségi formák igazi jelentőségét azoknak szimptomatikus funkciója 
adja meg annak folytán, hogy a büntető törvényhozás és a büntető bíró 
számára az idegen-énbe való behatolás egyedül alkalmas eszközeinek 
s a tettes jövőbeli magatartásának esélyeire (chance) vonatkozó vélelem 
gyakorlatilag használható alapjainak bizonyultak.4* A büntetőjog 
hagyományos bűnösségi tana ebben a kritikai megvilágításban az 
„amoralisztikus“ utilitarizmusa miatt annak idején oly erős visszaha
tást kiváltó Ferri-féle veszélyességi koncepcióhoz közelebb áll, mint 
az etikai értelemben vett bűnösséghez.45 Ezeket az ellenkező világnézet 
bázisán állókra nézve is vonzó fejtegetéseket a szerző a tradicionális 
bűnösségi formáknak, illetőleg azok alfajainak (dolus eventualis tuda
tos és nem tudatos gondatlanság) megfelelő jellemtipusok vázolásával 
fejzi be (káröröm, nemtörődömség, stb.), amelyek által a rég diszkre- 
ditált kriminál-anthropológiai és kriminál-pszihiatriai osztályozásokat, 
s a Liszt-féle naturalisztikus kriminál-szociológiának primitív bűn
tettes-típusait próbálja a modern szellemtudományi karakterológia 
kategóriáival helyettesíteni.

Hogy ez a tipizálás sikerültnek mondható-e vagy sem, hogy a 
gondatlanságnak, sőt a szándékosság számos esetének valóban meg
felel-e valamely állandó jellembeli sajátosság és hogy az egész karak- 
terológiai elgondolás, amely a büntetőjogi szubjektivizmusnak egy 
újabb szélsőséges formáját vezeti be, a saját gondolatvilágában jelentő
séggel nem bíró megtorlási principium eliminálása után mennyiben 
tudja honorálni az u. n. generalprevenciónak a szempontját, amely a 
büntetőjog eddigi relativisztikus-utilitarisztikus koncepcióiban a szub
jektív szempontok erőteljes hangsúlyozása mellett is döntő szerepet 
játszott, — ezeknek a kérdéseknek, minden jelentőségük ellenére is 
háttérbe kell szorulniok akkor, amikor az iskolák harcának aktuális 
szellemtörténeti konstellációjáról kívántunk tájékoztató áttekintést 
nyújtani.

A polémia mai centrumában, mint azt talán a fentebbi fejtegeté
seinkkel kimutatni sikerült, a modern értékfilozófiának (axiológia, 
timológia) jogászi értékesíthetősége áll, amelyben a büntetőjogi tudo
mány mai reprezentáns képviselőinek többsége (a mai „klasszikus“ 
iskola) a szakmabeli problémák tekintetében — alappal, vagy alap
talanul — a végső eligazodást keresi: a racionális megismerés számára 
állítólag hozzáférhetetlen értékek tudományos megismerésének „illú
ziója“, a jelenkor „természetjoga.“

Ezt az utóbbi megállapítást készségesen magunkévá tesszük: a 
jogtudomány kiirthatatlan szuperpozitív tendenciái, amelyek a múlt 
században a „Begriffsjurisprudenz“ definicióiba burkoltan, a jogászi 
logika formuláin, a tételes törvényekhez többé vagy kevésbbé hű 
„legális definíciók“ rejtekútjain keresztül éreztették hatásukat, a mai 
büntető jogtudomány axiológiai gondolatmenetein át érvényesülnek. 
És ámbár az elénk szabott feladat keretei nem engedik meg azt, hogy 
az értékek problematikájának alapvető kérdéseiben állást foglaljunk, 
(amire egyébként egyéni elhivatottságot sem érzünk) — készséggel 
ismerünk el annyit, hogy az értékek végső elemzésben emocionális 
természetű élmények. Mindezzel azonban azok jogászi irrelevanciája

«  Id. m. 90. stb., főképen 106—114.
«  Id. m. 110.. 125.
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nincsen eldöntve. A jogtudomány, mint az emberről szóló, anthropoló- 
giai diszciplína a pszihológizmusnak egy bizonyos végső maradékától 
semmiféle kritikával sem purifikálható.

Ha tehát a végső értékek tekintetében való állásfoglalás „ineta- 
teoretikus opció“, ha igaz, hogy ezekben a büntetőjogi kérdésekben 
végső eredményben „vitán kívül eső“ állásfoglalás dönt,43 úgy ezzel a 
megállapítással a büntetőjogi kriticizmus képviselői is azt a dualiz
must ismerik el, amelyre fejtegetéseink kezdetén rámutattunk. A bün
tetőjog gondolatvilágának ez az áthidalhatatlan antagonizmusa kizárja 
a kölcsönös meggyőzés lehetőségét és a diszkussziónak mindkét oldalon 
be kell érnie azzal, hogy az ellentétes állásfoglalások konzekvenciáira 
rámutasson.

Hogy a tételes törvényhozástól független adottságokból kiinduló, 
ha úgy tetszik „szubsztanciális“ gondolkodásmód könnyen vezethet a 
tételes jog határainak elhomályosításához, az kétségtelen. Az ellenkező 
alapvetés veszélyeire, úgy véljük, sikerült rámutatnunk: a büntetőjog 
területére átvitt szélsőséges logicizmus nemcsak a formalizmus és 
fikcionalizmus hátrányával jár, de egy olyan veszéllyel is, amelyik 
ezen az etikával széles felületen érintkező kényes jogterületen külö
nösen érezhető: az irracionális elemek radikális kiküszöbölésére irá
nyuló törekvés kikerülhetetlenül a természetes jogérzet tudatos ignorá- 
lására vezet,46 47 s a büntető igazságszolgáltatást a fokozott racionalizálás 
jelszava alatt minden erkölcsi pátoszt nélkülöző, érték- (és „moralin“-) 
mentes szociális technikává változtatja át. Ennek a veszélyei annál 
nagyobbak, mert a „modem“ iskolának már számos törvényhozásban 
megvalósult kriminalpolitikai követelményei egyáltalán nem merültek 
ki a büntetőrendszer további enyhítésében.48

A kriticizmus kriminalisztikájának azok a reprezentáns képvi
selői, akikkel tanulmányunkban foglalkoztunk, nem titkolják, hogy az 
értékfogalmak következetesen keresztülvitt „feloldása“ alól a szub- 
sztanciális-természetjogi gondolkodás alapértéke, az igazságosság sem 
képezhet kivételt,49 amely szintén nem talál helyet a célkitűzéseinek 
világos öntudatára ébredt, racionalizált kriminálpolitika hűvös tele- 
ológiájában.

Ügy véljük, hogy a magyar büntetőjogi tudomány elméleti és 
gyakorlati művelői között számosán lesznek, akik ebből az értékből 
engedni nem kívánnak!

46 Kaufmann id. m. 15., 121.
47 Kaufmann id. m. 108.. 121.
48 Ez a megállapítás talán csak a weimari Németország büntető törvény- 

hozására talál. V. ö. Dahm—Schaffstein: Liberales oder autoritäres Strafrecht? 14—15.
49 Tesar: Überwindung etc.: 39., 78., Kaufmann id. m. 45., 49., 73.
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.. .E ié n y  тап írva e lapon: de egykor 
Zsivány ruhája volt. S amott 
Az ártatlanság boldog napjai 
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén, 
Vagy egy dühös bujának pongyoláján. 
És itt a törvény — véres lázadók, 
Hamis bírák és zsarnokok mezéből 
Fehérre mosdott könyvnek lapjain. 
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggatták,
Hogy majd belőle csinos könyv legyen, 
Számon kívül maradtak: Ixion 
Bőszült vihartól űzött kerekén 
örvény nyomorban, végnélkül kerengők. 
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik:
A csillagászat egy vak koldus asszony 
Condráin méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon! 
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből 
S most a szabadság és a hősi kor 
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők 
Gúnyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az irt betűket a sápadt levél 
Halotti képe kárhoztatja el . .

Vörösmarty Mihály: 
Gondolatok a könyvtárban.

Az állam megnövekedett jelentősége a modem életben új állam
ai iozófiai meggondolásokkal jár, s érezteti hatását a büntetőjog elmé
letében is, előtérbe tolva a közigazgatásellenesség problémáját, mely 
Erik Wolf beállításában1 sokkal fontosabbnak mutatkozik a tulaj
donképem büntetőjog problémáinál. Angyal Pál akadémiai székfoglaló 
értekezése: A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése (1931) 
nemcsak megvilágítja a kérdést minden oldaláról, de egyúttal lénye
gesen előbbre is viszi a diskussziót azzal a nagy érdemével, hogy

* A „funkcionális“ szót ez az értekezés más értelemben használja, mint 
Ruber József cikke. A figyelmes olvasó azonban észre fogja venni, hogy mégis 
van bizonyos hasonlóság is e szónak a két tanulmányban használt két eltérő értelme 
közt és hogy Balás P. Elemér sok tekintetben ellentétes felfogást képvisel Ruber 
Józsefével szemben. — Szerk.

1 Die Stellung der Verwaltungsdelikte im Strafrechtssystem. Festschrift für 
Reinhard von Frank TT. 516. s köv. old.
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kijelöli azt a bár fontos, de elvileg szerény helyet, amely a közigaz- 
gatás-ellenesség koncepcióját a büntetőjog egészében megilleti, s ezzel 
ennek a problémának túlköveteléseit kellő értékükre szállítja le: 
„a kihágás rendbontó közigazgatásellenesség, — a bűntett rendszerint 
erkölcsi rosszalást is kiváltó jogellenesség“. így is nagy figyelmet 
érdemel a szóbanlevő probléma, mert a közigazgatás-ellenesség koncep
ciójával foglalkozók körében az a felfogás, hogy a közigazgatási 
büntetőjogi felelősség feltételei nem egészen azonosak a közönséges 
büntetőjogi felelősséggel, legalább is abban a formában, hogy a bűnös
ség kérdésében a bizonyítás a vádlottat terheli, úgy hogy lényegileg 
elsősorban objektív felelősségről van szó. Az alábbi szerény kísérlettel 
arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a büntetőjogi felelősség 
terén a modern élet más alapvető problémákat is vet fel a közigaz- 
gatás-ellenességért való felelősségen kívül. Az a kérdés, melyet ezúttal 
felvetünk, nem is új tulajdonképen, de lege lata is lehet szó róla, csak 
az az elvi alap mutatja újnak, melyen felfogásunk szerint nyugszik, 
és az a terjedelem, amelyben az általunk funkcionálisnak nevezett 
büntetőjogi felelősségnek a jövőben helye lehet. Kiindulópontunk a 
funkcionális felelősségnek a tételes jogban már érvényesülő faja: a 
sajtójogi felelősség.

1. A sajtójogi külön felelősség rendszere látszólag idegen test 
mai büntetőjogunkban, s a diskrepancia megszüntetése érdekében 
elkeseredett támodások folynak a külön sajtójogi felelősség ellen. 
Ezekben a sorokban szeretnénk mélyére tekinteni a problémának és 
kimutatni, hogy a külön sajtójogi felelősség hasadást jelent ugyan a 
büntetőjog épületén, de ez a hasadás nem önkényes rongálás ered
ménye, hanem szükségszerű folyománya annak, hogy az organikus 
összefüggést szükségszerűen zavarta meg valami, s még csak nem is 
remélhető, hogy a hasadás nem terjed. Meg fogjuk kísérelni annak 
kimutatását, hogy az a mélyebb indíték, mely a külön sajtójogi fele
lősség rendszerére vezetett, nem a sajtó különszerüségeihez tapadó 
szingularítás, hanem általánosabb természetű s így feltehető, hogy 
mindenütt hatni fog, ahol hasonló viszonyok uralkodnak, mint a sajtó 
terén: a büntetőjog rendszerének szóbanlevő dualitása nem véletlen 
jelenség. Ehhez azonban az szükséges, hogy először is felderítsük a 
sajtó lényegét.

A lényegkutatás lényege Husserl nyomán az, hogy a lényeg 
nem azonos a dologgal, nem érzékeink alá eső valami, hanem szel
lemi. Az, ami térben és időben jelentkezik, csak utal a lényegre, de 
bármily mélyre hatoljunk is, nem adja a lényeget. A diskurzív gon
dolkodás láncszemei nem vezetnek el a lényeghez, a lényeget csak szem
lélni lehet. Intuició, belső látás a lényeg megtalálásának eszköze. L. 
Ziegler szerint az ember akkor kezdi csak sejteni a dolgok lényegét, 
amikor eltekint realitásuktól.2 Ha a sajtó lényegét kutatjuk, arra 
ugyan hamar rájövünk, hogy a sajtó sokszorosítás, a sokszorosítás 
pedig gépi eredmény. A sajtó lényege tehát a gép, mondhatnánk ezek 
után. De ezzel még mindig nem jutottunk el az egészre irányuló szem
lélethez. A gépnek is keresnünk kell a lényegét. Már igen mélyre 
ástunk, ha azt mondjuk, hogy a gép szimbólum, azé az akaraté, mely 
maga alá akarja gyűrni a természetet.3 De az akarat sem az egész még,

2 Das Wesen der Kultur, 64. lap.
3 V. ö. Ziegler: Zwischen Mensch und Wirtschaft 235., 347. 1., Zschimmer: 

Philosophie der Technik, 41., 43. 1.
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csak egy vonatkozása az egésznek. Keresnünk kell tehát ennek az aka
ratnak kapcsolatát az egésszel. Az akarat elvontság, ha a szellem egé
szén keresztül tekintjük. A gép tehát elvontság, absztrakció. Elvontság 
az egész embertől, az intuicióval hozzáférhetőtől, a szemléletestől, sze
mélyestől. Az, ami elvont, nem személyes: anonim. A gép lényege egy 
negatívum: az anonimitás. A sajtó lényege tehát az anonimitás.

Mi az, ami a sajtót anonimmá teszi1? Azt mondtuk: a gép. De mi 
teszi a gépet anonimmá? Az, hogy nem személy, nem egész, hanem 
absztrakció megtestesülése. Az embert — legalább látszólag — passzív 
szerepre kárhoztató pozitívizmus filozófiája azzal jut át a puszta 
empírián, hogy — mint Taine hangsúlyozza az Angol irodalom történe
tének előszavában — eljut az absztrakcióig. A legtöbb, amit ez a filo
zófia felmutathat, az absztrakció, az érzéki jelenségekben közös voná
sok kipreparálása; Az absztrakció az egyetlen, ami szellemi a pozitíviz
musban. Ez a szellemiség sajátos természetének megfelelően — külö
nös paradoxon! — éppen abban ölt érzéki észrevevés alá eső testet, ahol 
az ember — a „kikapcsolt“ ember — a legtöbbet produkálja: az alko
tásban. A technikai alkotás, mint már említettük, az emberi akarat 
absztrakciójának megtestesülése, olyan új dolog, ami a természetben 
ismeretlen addig, míg az ember létre nem hozta. A pozitívizmus kerülő 
útján, ezen a szellemi aszkézisen keresztül jut el az ember a technikai 
alkotásig.

A technikai alkotás nem egyéb, mint az organikustól függetlenü
lés.4 Talán még mélyebbre hatolunk, ha azt mondjuk, hogy a szemléle
tesnek absztrakttá alakítása. Technikai alkotás nemcsak a gép, hanem 
a mesterséges anyag is, mint a papiros. A mai papiros valóban közvet
lenül helyettesíti az organikusát: a mai papiros fából készül. „Megmoz
dult a papiroserdő“, mint az újságokról szokás mondani: csak kísérte, 
ties mása annak a valóságos erdősusogásnak, ami az újság volt még 
talán csak pár órával előbb a természet ölén. Már az eredeti papiros, — 
a „famentes“ papiros — a rongypapír nem ilyen közvetlenül mutatja 
az organikusnak átalakulását anorganikussá. Erre inkább a szemléle
tesből az absztraktba átmenetei meghatározása illik jobban.

A gép gépiségének felfokozása, ha mesterséges anyagot dolgoz 
fel. Ilyen gép a sajtó. A mesterséges anyag, amelyet feldolgoz: a papi
ros. A természetben nincs papiros. A természet tárgyaihoz képest a 
papiros új dolog. Ebben a minőségében nem áll egyedül. A papiros csak 
megnyitja azoknak a dolgoknak a sorát, melyek a természetben sehol 
sincsenek, hanem az ember alkotásai. A modern élet tele van ilyen 
dolgokkal: gépek és mesterséges anyagok nélkül a modern élet — mint 
látni fogjuk — nem sokban különböznék más koroktól. Pedig a modern 
élet annyira külön világ, hogy Keyserling egyenesen önálló geológiai 
korszak méltóságára emeli (Psychanalyse de l’Amérique). Ez a korszak 
Keyserling szerint az ember geológiai kora. Ahogy korábbi geológiai 
korszakokat az különböztet meg egymástól, milyen ősállatok és növé
nyek maradványai találhatók a megfelelő rétegekben: azonképen min
denütt az ember az, akire a modem világ geológiai rétege utalna egy 
következő geológiai korszak kutatójának szemében. Csodálatos para
doxon, hogy az, ami az emberre jellemző ebben a geológiai rétegben, az 
éppen az, ami nem ember: a dolog. Az ember alakította, sőt alkotta dol
gok azok, amik erre a korszakra külön bélyeget nyomnak. Th. Lessing *

* Zsohimmer, i. m. 85., 96.
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(Europa und Asien) csak negative fejti ki, mennyiben az ember geo
lógiai korszaka a jelenlegi. Szerinte az ember lassan kiöl minden orga
nikusát, ami nem emberi, úgy hogy végül nem is maradhat más, mint 
az ember. Pozitíve azonban ennél többet jelent Keyserling történetfilo- 
zóíiai megállapítása: ami a modern világból fennmaradhat egy későbbi 
kor számára, az legnagyobbrészt emberi alkotás.

A gép és a mesterséges anyag — mint láttuk — egyaránt testet 
öltött absztrakció, az, ami kiszakadt az egészből: az emberi egészből, 
mint a puszta akarat absztrakciója és az élő természet egészéből, mint 
anorganikus valami. Ez azonban nem kizárólag a technikai alkotásnak 
sajátos jellege. Az akarat absztrahálhat anélkül is, hogy újat alkotna, 
absztrahálhat azzal is, hogy az eleven természetből szakít ki egyes dara
bokat és azokat önállósítja, eltekintve természetes kapcsolataitól, de 
absztrahálhat azzal is, hogy az emberi kéz bélyegét nyomja rá, bár az 
alkotás-jellegig el nem jut, ismétlésszerű dolgokat úgy tekintve, mintha 
önállóak, magukban valók volnának, tekintet nélkül természeti és 
emberi kapcsolatokra, a kozmikus kapcsolatokról nem is szólva. Az 
ilyen absztrakció eredménye az, amit a közbeszéddel dolgoknak nevez
hetünk, különösen a jogi személetben.

A „dolog“ fogalmáról ugyan éppen jogászi részről azt mondták,5 
hogy „sok mindent jelent, de nem mond semmit s bár igen kényelmes 
kifejezés melyet a közbeszédben nem lehet nélkülözni, de az élet rend
jének helyes felfogására vértelen és tartalmatlan“. Ám ha a dolog 
fogalmát az absztrakció magasabbrendű fogalma alá rendeljük, kamé
leonszerűségén sokat javítottunk. Az, amit jelen kísérletünk során 
dolognak nevezünk, az organikus nagy összefüggésből kiszakított, gon
dolatban önállósított és az emberi cselekvésben ennek megfelelően 
kezelt érzéki jelensége az embert környező külső világnak. Az, hogy 
a dolog absztrakt, a természet egésze szempontjából azt jelenti, hogy 
mechanikus és quantitativ, az emberi összefüggés egésze szempontjából 
pedig azt, hogy az ember a dolog szempontjából közömbös: a dolog 
anonim, idegen, ellenség s az ember, aki fölött a dolog úrrá válik, maga 
is kiszakad a nagy összefüggésből, társtalanná, ismeretlenné, anonimmá 
lesz szintén.

A dolgok, az embert környező külső világ testi jelenségei nem
csak a modern korban kezdenek szerepet játszani az ember életében, 
hanem az emberi történet régebbi szakaiban is megvolt a jelentőségük. 
„Arcodnak verejtékével edd a kenyeredet. . .“: ezzel a bibliai szóval 
kezdődik az ember emberi élete. Az embernek a környező világ tá r
gyaival való kapcsolata szükségszerű. A különbség csak az, milyen a 
viszony a kettő közt. Ennek a viszonynak százféle alakját két alapszké- 
mára lehet egyszerűsíteni: szemléletes-e ez a viszony, az egészre 
tekint-e vagy absztrakt? A modem korban túlnyomó az absztrakció. 
A primitív kort a szemléletesség jellemzi. A természeti gazdálkodás 
idején az embernek a külső világgal való kapcsolata egészen közvetlen, 
áttekinthető, szemléletes. A földnek egy darabján gazdálkodó ember 
maga állít elő mindent, amire szüksége van. Akinek nincs földje, más
tól kap földet megmunkálásra vagy másnak a gazdaságában él, másnak 
a gazdaságához kapcsolódik közvetlenül. A dolognak nincs önálló jelen
tősége: nem forgalmi, csak fogyasztási tárgy vagy termelő eszköz.

5 Dnistrjanskyj: Zur Grundlegung des modernen PriTatreehts. Jherings 
Jahrbücher 7У. köt. 75. 1.
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Mindaz, ami nem földbirtok, csak a földbirtok függvénye. Az absztrakt 
dolog fogalma csak egészen kezdetleges foszlányokban jelentkezik. 
Mint Lujo BrentanoB plasztikusan vázolja, a természeti gazdálkodás 
körében elő nem állítható tárgyak iránti szükségletet idegenek elégí
tik ki, idegen kereskedők, akik a természeti gazdálkodásnak ily primi
tív szakában egyúttal ellenség számba is mennek. Az absztrakt ingó 
dolog első jelentkezése tehát válhatatlanul kapcsolatos az idegen ere
dettel, a szemléletesség hiányával, mert az idegenből hozott dolog kelet
kezésének módja, emberekkel való kapcsolata az idegen világ ismere
tének hiányában homályos, át nem tekinthető, érthetetlen. A fogalmi 
önállóságra jutó absztrakt „dolog“ ebben a korszakban kézzelfoghatóan 
idegen: anonim, de csak kivételes.

Az újkorban megfordul a helyzet: az, ami a középkorban kivétel 
volt: az absztrakció úrrá válik. „Mondottam ember: küzdj és bízva bíz
zál!“ Nemcsak Madách jeligéje ez. Amit „Az ember tragédiája“ az 
emberiség egész múltján és jövőjén mutat ki, azt a Faust az antik és 
modern kultúra viszonyán tárja elénk. De mi az, ami az embert űzi- 
hajtja, mi idézi elő — Spenglerrel szólva — a fausti lendületet? Semmi 
más, mint az absztrakció, a dolog betolakodása, domináló szerephez 
jutása mindenütt, így a szellem univerzumában is. Abban, amit a 
könyvek mondanak, Kant még nem tud mást látni, mint az író beszéd
jét, még nem látja, hogy a szellemi alkotás mennyire elszakad az alkotó 
embertől, mennyire önállósul. Nem látja, mennyire függetlenül a 
könyv térben és időben a szerzőtől, mennyire háttérbe szorul a szerző 
az alkotás mögött. A szerző rég meghalt, amikor könyve még közkézen 
forog. A szerző gondolkozása rég megváltozott, amikor könyve még 
mindig ugyanazt mondja, amit lelke mélyén már régóta megtagad. 
A papirosnak közömbös, mi van rajta. Az író és az olvasó közt ott a 
közömbös papiros. A papiros az elvont dolog, a megtestesült absztrakció.

A szerény kísérletünk mottójául választott váteszi sorok megdöb
bentő erővel mutatják a költő éleslátását, mellyel a legrejtettebb 
lényegre villámszerűén világít rá. Vörösmarty csodálatos intuiciójával 
egy visszájára fordított Platon módjára arra tanít bennünket, mi van 
a könyvtárainkban felhalmozott ideák mögött: a köztudat szerint türel
mes, de valójában közömbös papiros. Mindegy, mi volt valamikor az a 
papiros, melyre az eszméket írják, ha kiáltó is az ellentét aközt, ami a 
könyvnek a tartalma és aközt, ami annak az embernek a lelkében élt, 
aki a ruhát hordta, melyből a könyv papirosa készült. Ez a „Ruhák filo
zófiája“ a maga pár rövid sorba zsúfolt költőiségében megrázóbb hatású, 
mint az, amit Teufelsdröckh professzorral mondat el Carlyle. Pedig 
Carlyle is felfedezi, hogy a szellem birodalmába behatolt az értelmet
len és érzéketlen anyag: „nem szép látvány-e, mint szednek össze évente 
öt millió mázsa rongyot a szemétlerakodóból s megványolva, összesaj
tolva, kinyomtatva, eladva, mint kerül vissza évente újból ide, miután 
annyi éhes szájat tömött be útközben? így lesz a szemétlerakodó, 
kiváltképen az ő rongy és ruha lomjaival, a nagy villamos battéria és 
erőforrás, melytől és melyhez keringenek a társadalmi élethatások 
(mint az üveg és gyanta elektromossága), kisebb-nagyobb körökben az 
élet nagyságos, hullámzó, viharhányta khaoszában, amely életben 
tartja őket?“7 A magyar költő a világirodalomban is páratlan éleslá-

* Die Anfänge des Kapitalismus.
7 Carlyle. Tamás: Sartor Besartus. Teufelsdröckh professzor élete és tanai. 

Ford. Tankó Béla. Olcsó Könyvtár.
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tással tárja fel azt, miben különbözik a modern kor minden előző 
koroktól.

2. Azt, hogy az absztrakció elhatalmasul az újkorban, nagymér
tékben mozdítja elő éppen a papiros, a könyvnyomtatás. A papiros, mint 
tetszés szerint szaporítható anyagi szubsztrátuma a gondolatközlésnek, 
lehetővé teszi a sokszorosításnak emberi szemmel nézve korlátlan mér
tékét és ezzel lényegesen megváltoztatja magának a szellemi alkotás
nak korábbi jellegét. Ezt a folyamatot megkapóan vázolja Thienemann 
Tivadarnak „Irodalomtörténeti alapfogalmak“ című munkája. Bele
állítja az irodalmi fejlődést a technikai és társadalmi fejlődés vonalába 
és — sajátságos paradoxon — megmutatja, hogyan szakadt ki az iro
dalom az emberi összefüggések egészéből, az organikusnak nevezhető 
kapcsolatokból, hogyan dologiasodott el a szellemi alkotás. Nem keve
sebbet mutat meg Thienemann, mint azt, hogyan lett — Tönnies sza
vával élve — a Gemeinschaítból Gesellschaft, a középkortól az újkorig. 
Thienemann, az irodalomtudós, csak az élőszó és az írás viszonyát 
kutatja, de a „durva“ jognak tekintetbe kell venni az anyagi szub- 
sztrátumot: a dolgot, a papirost is. Erre kell visszavezetni a különbsé
geket. Ezt a folyamatot Thienemann természetesen csak formai tekin
tetben követi nyomon s ezért — éppen kitűzött feladatához képest — 
nem lehet teljes. Ki kell egészíteni a tartalmi szempontból tekintett 
jelenségekkel. Ezekkel együtt világosan kifejezésre fog jutni, hogyan 
dologiasodtak el — éppen a papiros közrehatásával — a modern társa
dalmi kapcsolatok, helyesebben hogyan lett túlnyomóvá a dolgon ala
puló összefüggés a modern világban az emberi kapcsolatokhoz képest. 
Ennek az eldologiasodásnak jogalkotásbeli következményeire kívánják 
a jelen fejtegetések felhívni a figyelmet, egyfelől már meglevő jog- 
intézménynek — a sajtójogi felelősség rendszerének — a dologi kap
csolattal összefüggő s eddig — tudtommal — fel nem fedett elvi hátte
rére utalva, másfelől azokat az objektív, látens tendenciókat feltárva, 
melyek „rebus sic stantibus“ valamikor talán — a puszta logika szerint
— a törvényhozások bizonyos irányú állásfoglalására — a sajtójogi 
felelősségi rendszerhez hasonló kisegítő jellegű „funkcionális“ büntető
jogi felelősségi rendszer megalkotására — vezethetnek.

Az irodalmi alkotás eldologiasodásának, absztrahálódásának első 
fázisa — a feliratos kövek kisebb szerepét ezúttal figyelmen kívül 
hagyva — az, hogy a kézirat lép a szóbeli előadás helyébe. A papiros
— ekkor még pergament — behatolása a szellemi világba széttépi azt 
a belső egységet, amiben az előadószerző van jelenlevő közönségével, 
amely maga is részt vett az alkotásban, különválasztja az alkotó szer
zőt a reprodukálótói, tehát fogalmi absztrakciókat hoz létre a funkciók
ban, de egyúttal megkezdi az alkotás szövegének dologiasítását is, 
amikor a kéziratmásolás fejlettebb fokán — szimultán másolással — 
lehetővé teszi a szöveg relatív állandóságát. A kézirat már kezdi 
kiemelni az alkotást a szóhagyomány árjából, melyben az „egyes ember 
nem szerzője, csak hirdetője és terjesztője a közös szellemi kincsnek.“ 8 
Tovább fokozódik az absztrahálódás az olvasás elnémulásával, aminek 
következményeképpen a közönség egyre elvontabbá lesz, homogén egy
sége atomokra bomlik, egyénekre osztódik és mindenki maga igyekszik 
könyvvel a kezében érintkezésbe jutni a láthatatlan szerzővel, illető-

®—•18 Thienemann i. m. Minerva, 1927. évi 217., 339—340., 351., 367., 370., 384, 
484., 216—217,, 229—230 lapok.
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leg a kézirat másolójával... Az olvasó ekkor terelődik a szellemi sza
badság és különvalóság útjára.9 De a mecénás révén a „közeli“ közön
ség még mindig „cselekvő részese az irodalmi viszonynak“.10 Az igazi 
eldologiasodás, a teljes elabsztrahálódás a könyvnyomtatással követ
kezik be. A nyomtatás megvalósítja „az egyforma könyvpéldányok 
együttes előállításának gondolatát, melyet a csoportos kéziratmásolás 
közelített meg leginkább és ezzel a szerző szövegét a másolók kikap
csolásával valóban abban az alakban juttatja el a közönséghez, 
amilyenbe a szerző azt írásba rögzítette. Az egyszerre előállított pél
dányok összege, a kiadás válik kollektív individuummá“.11 Az „állandó 
szövegindividualitás külső jele annak, hogy időtlen maradandóságra 
törő szellem lakik benne“.12 S bár „az élőszó és az élőszóval összefüggő 
kézírás is átható erővel tudja közölni a gondolatot, azonban csak sze
mélyesen hat kicsiny körben, csak szektákat képez, míg a nyomtatott 
betű a névtelen olvasók tömegében közvéleményt teremt és az igaz
ságot személyektől elválasztva önmagában nyilvánvalóvá teszi“.13 
Az absztrakció átterjed a nyomtatott mű nyelvére is, papirosnyelv 
alakul ki, melyet senki sem beszél: „irodalmi“ nyelv. A teljes absztra- 
hálódást az időszaki sajtó hozza meg. Az újság „egy eleven papiros- 
személyiség, amely érzékenyen reagál a külvilág benyomásaira, véle
ményt mond, dícsér, bírál, agitál, kérdez, felel, kimondott vagy elhall
gatott célok felé tör és önmaga érvényesülését keresi mindenekfelett. 
Annyira élő személyiséggé válik a folyó-írás által az irodalmi mű, 
hogy a szerző-író individuális karaktere elhalványul mellette. 
A könyv...  egyre határozottabban domborítja ki a szerző szemé
lyiségét, a folyóírásokban ellenben az a tendencia lakik, hogy személy
telenné halványítsa és a névtelenségbe rejtse szerzőjét. ..  a modern 
újság a névtelen és személytelen írók sokaságának munkáját emészti 
föl. A vezércikk névtelenséget kíván, mert benne nem a cikk szerzője 
szólal meg, hanem maga az élő papír-individuummá lett lap beszél és 
fejezi ki véleményét. A folyó-írás szerzőinek körében a szerzőségnek 
új típusa alakul ki: a szerkesztő, a folyóirat szellemi individualitásá
nak kialakítója“.14 Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a könyvnyomtatás
nak ez a messzemenő absztraháló hatása elsősorban a papirostömegen 
alapul, mely a modem gépek világában korlátlanul szaporítható. 
A sajtó hatalma elvont dicsőséget biztosít a szerzőnek, akit valójában 
senki sem ismer, ha tudja is a nevét, mely sokszor nem is a valódi, 
hanem csak felvett. Az egyéniség kifejlődése, a személyiségből annak 
hangsúlyozása, ami nem az egész felé néz, hanem a különvalóság felé, 
ez a szintén absztraháló folyamat a könyvnyomtatással ér tetőpontjá
hoz. Thienemann ezt a személyiség kifejlődésének mondja, de valójá
ban az egyéniség absztrakt leválása a személyiségről, a komplex sze
mélyiség egyik oldalának, az egyéninek módosítása és föléje helye
zése a személyiség másik oldalának, a kollektívnek. S amikor a közép
kori tradicionalizmushól kinőtt forrás- és természetutánzás után 
elvezet az út „a költői impérium elismeréséhez: a sokat vádolt költő 
végre elérkezett a teljes rehabilitációig... Nem akar most már a ter
mészet másolója lenni, mert műve több, mint a legtökéletesebb kópia: 
eredeti teremtmény, melyet a semmiből az inventio csodája hívott 
életre: originál, amely önmagában teljes egész, harmónia és rendszer, 
époly áhítatot gerjesztő, mint maga a végtelen természet“.15 Ezzel lesz 
a könyv valójában „új dologgá“, s ezt he is vallja. De ezzel jár az 
eredetiségére büszke szerző magánossá válása, kikapcsolódása az
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összefüggésből, az anonimitás egyik neme. S amikor anonimmá lett a 
közönség és — a szó igaz értelmében — anonimmá lett a szerző : a kettő 
között a kapcsolatot egy további absztrakció veszi a kezébe: az üzleti 
szempont, a kiadó. „A közönség számbeli növekedésével jár az egyes 
olvasó fokozatos személytelenedése. Az egyes olvasó, akire az író 
munka közben gondol, mindjobban elveszti névvel jelölhető indivi
dualitását . . .  A fejlődés oda vezet, hogy az író az olvasóknak fiktív 
és láthatatlan tömegéhez szól, de egyes személyekhez nem irányítja 
többé szavait. A névtelen és ismeretlen olvasó mint postulatun él 
előtte, mint kiszámíthatatlan, ezerarcú idegen, akivel csak egy objek
tív médiumon át, a kiadón át érintkezik.“ 16

A könyvnyomtatás tehát olyan kapcsolatot teremtett az embe
rek között, mely egyúttal szét is választotta őket. Ez a kapcsolat nem 
személyi, még csak nem is természeti adottságok eredménye, hanem 
dologi: absztrakt. Lehetetlenség, hogy ez a nagyjelentőségű dologi kap
csolat ne gyakoroljon további hatást.

Magának a nyomtatott irodalomnak a dologi alapjából folyik az 
a következmény, hogy az irodalom tartalmilag is a dologiság jegyében 
fejlődik tovább, olyan tárgyak felé fordul, melyek a dologi, absztrakt 
vonatkozások terén mozognak. Egyes irodalmi irányok könyvi eredete 
Thienemann szerint szembeszökő, manapság pedig „az irodalmi érdek
lődést kitöltik a tudomány, a politika, a technika és a gazdaság szol
gálatára rendelt betűk“.17 De részünkről sokkal tovább megyünk és 
azt hisszük, már a természettudományi gondolkodás kifejlődése is szo
rosan kapcsolódik a könyvnyomtatáshoz. A könyvnyomtatás, az anoni
mitás melegágya, kikapcsolja a beszélő embert: az élő, az egész embert. 
Ez hozzászoktatja a gondolkodást ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja 
mindazt, ami nem intellektus. Kezdetét veszi a kizárólag intellektuális 
megfigyelés, az emberi szellem többi irányú működésének kikapcso
lása, a természettudomány keletkezésének első lépéseként. A tudomá
nyos kutatás előfeltételévé az válik, hogy: nincs előfeltétele. Ez az 
előfeltevés is az egész személyiségből fakad, de maga nem személyi 
irányú, tagadása a személyiségnek célzata szerint. Igaz, nem ez az 
egyetlen előfeltevése a modern természettudománynak sem, de a többi 
előfeltevés mind a külső tényekre vonatkozik, a saját lábára állított 
dologra. Az előfeltevéstől mentesség cáfolata tehát csak részben sike
res, lényegében azonban nem tagadható, de nem is több, mint annak 
a kifejezése, hogy a személyiség megtagadja önmagát és a dolgot maga 
fölé emeli. Míg a szellemi tudomány szótudomány, a szó az egész sze
mélyiség kifejezője, nemcsak az ítélő intellektusé: a természettudo
mány a szónál végződik: igazi ábrázoló eszköze a puszta képlet, vagy 
még inkább az ábra. A természettudomány semmit sem fejez ki az 
emberből, ha valóban természettudomány. Nem lehet benne tehát 
semmi emberi, semmi alkotás. A természettudomány lényegében 
anonim és az is akar lenni. Hozzája a könyvnyomtatás anonimitásán 
keresztül vezet az út. De az egész modern élet ütemének, gyors ritmu
sának, a „fausti lendületnek“ is atyja a könyv. A nyomtatott betű 
olvasása sokkalta gyorsabb, mint az írott szövegé.17» Ez a gyorsaság egy
úttal a hangos olvasás kiküszöbölésére is vezet.17b A könyvolvasó szemének 
nek munkája annyira megkönnyebbül, hogy a nyelv nem tudja

17 Minerva, 1929. évi 411. 1*
17a V. ö. Anderson: La lecture silencieuse.

V. ö. Balogh József: Voces paginarum.
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követni. A könyvolvasót a hangos olvasás türelmetlenné teszi, elhagyja 
a hangos olvasást, ami viszont további gyorsulását szüli az olvasás
nak. Ez a nagyobb gyorsaság átragad az élet egész ritmusára, de egy
úttal kiküszöböli a személyi vonatkozás utolsóját is: az olvasónak 
saját hangját. Az élet egészen anonim lesz.

A természettudományos gondolkodás csak egyik fő vonása a 
dologiságon alapuló újkori szellemnek. Másik fő iránya a klasszikus 
ókor utánzása. Ebben az irányban a papiros a könyvnyomtatás útján 
tartalmilag hat közre a gondolkodás eldologiasodására. Az antik kul
túra emlékeit jórészt a papiros, a könyvnyomtatás menti át az 
újkorba. A középkor inkább csak felhasználta, a maga szellemiségébe 
olvasztotta azokat az antik emlékeket, melyeket — sokkal kisebb mér
tékben, mint a renaissance — megtalált.18 A középkor inkább eleven 
összefüggésben volt az ókorral, még pedig azzal a hanyatló, de még 
élő Rómával, mellyel szemben a provinciák és egyes városok mind 
nagyobb önállósággal lépnek fel.19 A középkor még nem akar utánozni, 
hanem a saját életét akarja élni, ennek kohójában olvad fel az, amit 
a középkor ismer az antik kultúrából. Ilyen életteljes szintézis a 
kánon jog is. Más a renaissance: lényege dolgok megszerzése és konzer
válása: szobroké, kéziratoké. A renaissance ambíciója archeológiái,29 
eszköze nagyrészt a könyvnyomtatás. Az antik kultúrának így meg
mentett és megörökített maradványai azonban olyan világot hoznak 
át, mely maga is lényegében különbözött a középkortól: nem a sze
mélyi, hanem a dologi elven nyugodott. Az antik Rómában a dolgok 
határtalanul szaporíthatok voltak — háború és hódítás útján. Sem az 
ember, sem az emberi lét természetes alapja: a föld nem fontos, mert 
korlátlanul szaporítható egyik is, másik is: mint rabszolga és mint 
ellenségtől hódított terület.21 A lényeg egy absztrakció: az állam, mint 
hatalmi szervezet, s az ember csak annyiban fontos, amennyiben része 
van az állam hatalmában.22 Ilyen csak aránylag kevés ember, a sza
bad ember: persona. A nemszabad ember nem egyéb, mint dolog: rab
szolga, barbár, idegen, ellenség: anonim. Az antik kultúra lényege a 
háború, az ellenség, a dolog. Ez a kultúra kerül a papiros útján a 
középkor személyi kultúrájába, mely a népvándorlással felszínre 
került népek szabadságszeretetén, a keresztény testvériségen és az 
ókorral való organikus összefüggésen alapult.23 A renaissance kiásta 
ókorban: ellenség, a középkorban: felebarát. Mint B. Eötvös József 
nagy erővel domborítja ki, ez az ellentét a kereszténység elveinek 
fokozatos háttérbeszorífásával jár az újkor folyamán. Az államban 
elhal a középkorban oly szépen virágzott helyi autonómia, elhalnak a 
testületi autonómiák. A jogban előtérbe nyomul a dologi elem, hát
térbe szorítva a középkori személyi elemet különösen ott, ahol a 
renaissance papirosa egyenesen a — csupán a középkor derekán meg
talált — justinianusi Digesták recepciójára vezetett.

Ezzel Európa nagyrészében megszűnt a jogfolytonosság, a tör
ténetileg alakult szokásjog uralma. Helyébe lép a recepció, a jogkönyv, 
még pedig az idegenből hozott jogkönyv. A jogban is megkezdődik a

18 V. ö. Emil Erich Hölscher: Vom römischen zum christlichen Natur
recht 1931.

19 V. ö. Báró Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi.
*° Hölscher i. m.
31 V. ö. Frantz: Naturlehre des Staates 1870.
к V. ö. Eötvös: A XIX. század uralkodó eszméi.
2î V. ö. Eötvös i. m.
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papiros uralma, az évszázadok során, nemzedékek eleven életében 
kialakult, tősgyökeres jogfejlesztés uralma helyett. Az egész helyébe 
lép az absztrakció. A jogszolgáltatás kizárólag értelmi munkává válik, 
absztrahálódik a népélet egészétől. A dolog kerekedik az ember fölé, 
az ember csak kiszolgálója a dolognak, akár a gépnél. A jogkönyv az 
elsődleges, az ember csak azután következik rangban. Az anonim
könyv azonban — mint mondottuk — tartalmilag is segíti az anonimi
tás diadalútját.

A római világban az ember is absztrakcióvá válik, kiszakad az 
összefüggésből mint dolog. Az ember az absztrakt dolognak is ősalakja: 
a rabszolgagazdálkodás, mely az itáliai földmívelést tönkretette, a 
háborúk gyümölcse, az anonimitást vonultatja be a népéletbe, a dol
gokat is kiszakítja az organikus, szellemi összefüggésből és csak jogi 
összefüggésbe, absztrakt keretbe állítja. Ez tetszik meg annak a kor
nak, mely a kapcsokat szét akarja tépni: a renaissancenak, ezért reci- 
piálják az archeológia egyéb ágainak mintájára a római jogot is, mint 
könyvet, amely a dolgokat ugyanúgy kiszakítja az összefüggésből, 
mint a renaissance és a további újkor.

Természetes tehát, hogy az újkori jogrendszer egésze ebben a 
gondolatkörben marad, így az egyesek egymásközti viszonyát rendező 
magánjog is. A magánjog sem vonhatja ki magát annak a szemlélet
nek hatása alól, mely a személyt nem az emberben látja, hanem csak 
abban, aki az államhatalom gyakorlásában valamiképpen résztvesz. 
A históriai alkotmány organizmusa helyébe lépő abszolutista uralkodó 
erős támasza a bizánci szellem benyomulása a közjogba: princeps legi
bus solutus! A magánjogban pedig, amely valójában a római jog 
recepciójával válik el a jog organikus egészétől és kelti azt a látsza
tot, mintha a közjoghoz semmi köze sem volna: a római jog technikája, 
fejlett dologi jogrendszere és kizárólag az akaratra alapított kötelmi 
joga évszázadokra háttérbe szorítja az eleven személyiség organikus 
egészét, mely nem csupán akaratból áll. Megkezdődik az absztrakció 
uralma magánjogi téren is, az anonimitás itt is uralkodóvá válik. Aki 
akaratát bizonyos irányban nyilvánította, közömbös, hogy kicsoda és 
milyen a személyiségének egyéb vonatkozása: az akarat, — hacsak 
valóban érvényes — mint a személyiség egészéből elvont absztrakció 
kizárólag irányadó s minthogy az állami apparátus, mely a magán
jogokat garantálja, nem tartozik a magánjog szabályozási körébe, az 
is feledésbe merül, hogy a magánjog szorosan kapcsolódik a közjog
hoz. Közjog tulajdonképpen nincs is a kontinentális újkorban sokáig. 
Az abszolút jelző dologiságra utal általában, mind a magánjogban, 
mind a közjogban: a fejedelem szemében senki sem számít különöseb
ben, mint más, nem személyiség, hanem: mindenki bárki. Ezen a pon
ton kapcsolódik össze szorosan a római jog recepciója és az abszolút 
fejedelmi hatalom kialakulása az újkor kezdetén. De nincs közigazga
tási jog sem, csak közigazgatás. Az absztrakció győz itt is: a közigaz
gatási szervezettel szemben nem személyiségek állanak, csak absztrak
ciók: az alattvaló fogalma, akinek nem lehet joga a föléje rendelt ható
sággal szemben. A büntetőjogban is az absztrakció győz, megszűnik 
a vádper, ahol személyiségek állottak szemben, s meghonosodik a nyo
mozóper, melyben a vádlott csak eszköze az igazság — nagyon is dolo- 
gias — kiderítésének. A földi igazságszolgáltatás visszásán utánozza 
az egyházi büntetőbíráskodást, ahol a hit világában a bűnös ember 
valóban semmi.
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Az abszolutizmust felváltó új — papiros — alkotmányosság is 
absztrakciók diadalát hozza: épúgy mint az abszolutizmus, tagadja az 
organikus történeti fejlődést, újrakezd mindent, s lényege elvont téte
lek ünnepélyes deklarálása. Alaptípusa az amerikai Unió alkotmánya. 
Ezek az újkori papiros-alkotmányok, melyeknek őse az északamerikai, 
csak üres utánzatok, mert — mint Frantz hangsúlyozza (i. m.) — nem 
egyeznek meg az alapul fekvő reális viszonyaik Amerikáéval, ahol a 
földbirtok igen sokáig korlátlanul szaporítható volt. Organikus jog- 
és alkotmányfejlődés csak ott van, ahol a dolog absztrakt uralmát nem 
ismerik el: Angliában és Magyarországon. Angliában nem recipiálják 
a római jogot, nem ismerik el a római jogkönyvek tekintélyét, sőt 
eltiltják a római jog tanítását. Magyarországon sincs recepció. Mind
két országban megmarad az autochton jog uralma akkor is, amikor 
Európát elözönli a római jog. És sajátságos: Magyarországon az élő 
jog fennmaradását az absztrakt dolog teszi lehetővé: a sajtó. Werbőczy 
Hármaskönyvéből nem lett törvény, de elterjedt, mint — sajtótermék! 
Elterjedt azért, mert Werbőczy maga — kinyomatta és szétküldte!23a 
A könyvnyomtatásnak köszönhető tehát, hogy a régi hazai jog 
továbbra is megmaradt. És azt hisszük, Németországban a római jog 
recepciója azért sikerült, mert a könyvnyomtatás teleszórta a római 
jogkönyvek megszámlálhatatlan példányával. Magyarországon tehát 
nagyszerű szintézisben egyesült az organikus és az anorganikus: a 
történeti jog a technika vívmányával.

Az ingó dolog római jogias jelentőségének emelkedésével a jogi 
megítélésben is mindinkább emelkedik a kontinensen az anonimitás 
szerepe. A természeti gazdálkodásra alapított középkort egyenesen az 
választja el jogi szempontból a modern kortól, hogy az eredetileg csu
pán az ingó dolgokra szorítkozó absztrakció (anonimitás) uralma ki
terjed immár az ingatlanra is. Amíg a középkorban az ingatlanra 
vonatkozó jog szorosan kapcsolódik az emberhez, még pedig mind az 
összesség, mind az egyén irányában, addig a modern jogban az ingat
lan is elszakad az embertől és forgalmi tárggyá, áruvá válik, akár az 
ingó dolog. A középkorban az ingatlanra vonatkozó jog az összességtől 
ered és csak az gyakorolhatja, akire az összeség érdekében teljesített 
szolgálat vagy végzett funkció fejében az összesség látható megszemé
lyesítője: a király, bízza, vagy akire olyan egyén bízta, aki az ingat
lant az összesség ily akaratából birtokolja. Az újkor jogi szempontból 
azzal kezdődik, hogy az ingatlan birtokolására jogosult „tulajdonossá“ 
válik: teljes jogi uralmat nyer az ingatlan fölött,23b az korlátlanul 
továbbadhatja, megszerezni is bárki megszerezheti, még pedig ugyan
olyan teljes joggal, mint az átruházó. Immár közömbös, hogy ki a 
tulajdonos és miféle személyi indokból jutott az ingatlanhoz. Ebben a 
stádiumban már nincs az ingatlantulajdonnak sem személyi háttere, 
hanem csupán dologi. Nem az a kérdés, milyen személyi teljesítményért 
jutott a tulajdonos az ingatlanhoz, hanem csak az, milyen „dologi“ 
(vagyoni) ellenszolgáltatást teljesített. Tehát az ingatlan is más dol
goknak egyenértéke, más dolgokat képvisel. Az ingatlantulajdonban is 
lényegileg dolog áll dologgal szemben. Az anonimitás elve a dologi 
jogban általánossá vált.

23a V. ö. Fraknói: Werbőczy István. 125. s köv. 1.
23b V. ö. Arthur Wegner: Über den Geltungsbereich des staathehen Straf

rechts. Festgabe für R. v. Frank I. 109—115. 1.
7
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Ez az anonimitás abban áll, hogy a dologi jogviszonyban egy 
X és egy Y áll egymással szemben, puszta keretek, melyekbe bárkit be 
lehet helyettesíteni. Nem egyéb, mint általános keret a dologi jogosult 
kategóriája, mert személyválogatás nélkül mindenki lehet ilyen jogo
sult, ha csak megfelelő dologi kapcsolatok felett rendelkezik, melyek
nek révén az éppen aktuális dologi jogviszonyba lépett (tulajdonossá 
stb. vált). Magyarán mondva: bárki lehet tulajdonos vagy más dologi 
jogosult. Ugyanez a helyzet az ellenfél oldalán. Dologi kötelezett is 
bárki lehet. Az anonimitás a dologi kötelezett oldalán azt jelenti, hogy 
akárki legyen is az, aki a konkrét dologgal vonatkozásba jut, hacsak 
nem maga a dologi jogosult, köteles tartózkodni a dologra való beha
tástól, bármennyire kívánatos volna is ez személyi viszonyainak kon
krét alakulása folytán. Az természetesen csak a felvilágosodás korá
nak természetjogi konstrukciója, amit Kant úgy formuláz meg, hogy 
a dologi jog tulajdonképen nem egyéb, mint egy mindenkivel szem
ben fennálló kötelmi jogviszony („sűrített kötelem“). Ennek a konstruk
ciónak jogi értéke nincs. Jogi érdekű csak annyi, hogy bárki kerül 
szembe a dologgal, bizonyos negatív magatartást követel tőle a tárgyi 
jog. Ezt az anonimitást jelenti a dologi jognak abszolút jellege. Az 
anonimitás a személytől elszakadt dologhoz akkor is hozzátapad, mi
kor a dolognak természeti jellege ha nem is teljes, de túlnyomó. Még 
sokkal inkább előtérbe lép az anonimitás szempontja akkor, ha a dolog 
messze eltávozott a természeti kapcsolatoktól, ha a dolog a természet
ben sehol fel nem található: emberi alkotás.

Amikor a dolog, még pedig az ingó dolog a római jog révén újra 
domináló jelentőséghez jut, amikor elszakad az embertől és önálló for
galomra képessé válik, éppen a papiros az, ami ezt a forgalomképessé
get, a dolognak ezt az önálló életét sokszorosan fokozza. A papiros 
alkalmas mindenféle jel hordozására, így annak a kifejezésére is, hogy 
más dolgokat helyettesít. Az, hogy az ingatlan lényegileg egyenlősült 
az ingó dologgal, jórészt annak a következménye, hogy a papiros lehe
tővé tette az ingatlanoknak bizonyos jelekkel való helyettesítését: a 
telekkönyvet. S az absztrakció a dologi jogban csakugyan annyira ha
lad, hogy a jelzálogjogban már valósággal matematikai alakot ölt. 
Talán legélesebben jelentkezik ez Nizsalovszky Endrének „Értékjog és 
zálogjog“ című nagyvonalú tanulmányában, ahol valósággal kísérteties 
életre kelnek az absztrakciók. De erős a matematikai elem a modern 
öröklési jogban is, ahol a dolog önállósága szintén nagy szerephez jut, 
szemben organikus jellegű régi jogunkkal. Zsögöd a Magánjogi tanul
mányokban megkapóan fejtegeti a francia kódex — papiros — öröklési 
jogának azt a sikeres törekvését, hogy a vagyont minél jobban szét
szórja és ezzel a család organikus életét megsemmisítse az egyén 
javára.

Messzebb megy a papiros jelentőségének kihasználásában a 
telekkönyvnél is az értékpapírjog. Az értékpapírban a jog már nem
csak dolgokat helyettesít, hanem közvetlenül emberi, bár absztrakt, 
vonatkozásokat is. Az értékpapirosban a jog valósággal új dolgot alkot 
a maga céljára, amikor emberi akaratnyilvánításokat úgy kezel, 
mintha bizonyos dolgoknak kvalifikációi volnának és amikor az ilyen 
módon jelentkező akaratnyilvánításokhoz olyan jogkövetkezményeket 
fűz, amelyek a dolgokkal teszik ezeket egyenlővé a jog szempontjából. 
Még inkább gazdasági szempontból, mely a tőzsde intézményében kul 
mináltatja ezeknek a jogi mű-dolgoknak dologi jellegét. Ezen alapul
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az értékpapírokra megszabott formai kellékek nagy szigorúsága. Ha 
valahol, az értékapíroknál: forma dat esse rei! Az értékpapírjoggal 
szorosan összefügg a kereskedelmi társaságok jogának az anonimitás 
irányában fejlődése. A francia jog egyenesen így is nevezi a részvény- 
társaságot: société anonyme! A társasági jog nem az újkor találmánya. 
Virágzott már a középkorban is, éppen mert a hitelélet fejletlen volt és 
a szükséges tőkét főleg csak társulással lehetett megszerezni. De ez a 
személyes társulás rendszere volt,24 míg az újkor az anonim, a sze
mélytől elvonatkoztatott tőketársulás korszaka.

De mindezeknél nagyobb, átfogóbb a papiros jelentősége a mo
dem gazdálkodás és magánjogi rend egésze szempontjából. Az anoni
mitás szempontjából a telekkönyv is, az értékpapír is, az anonim tár
saság is csak részletjelenség. Általános érdekű ebben a kapcsolatban 
a kereskedelmi könyvvezetés, a kettős könyvvitel. Sombort egyenesen 
azt tanítja, hogy a kapitalizmus lényege a kettős könyvvitel. Kimu
tatja történeti kutatásainak eredményeképen, hogy a középkorban a 
könj'vvezetés egészen jelentéktelen szerepet játszott, s kapitalizmusról 
csak attól kezdve lehet szó. hogy a kettős könyvvitel divatba jött. 
Csodálatos — vagy éppen természetes? — hogy ez az időpont többé- 
kevésbbé összeesik a rongypapír feltalálásának időpontjával. A papi
ros segített itt is önállósítani a dolgot, sőt ingóvá tenni az ingatlant is. 
A kapitalizmus mint gazdasági forma nem egyéb, mint a dolog elsza- 
kítása az embertől, a termelés függetlenítése a személyes szükség
lettől. A kapitalista a termelt dolgokat nem maga fogyasztja el, ha
nem piacra viszi, sőt az így szerzett dolgokat („javakat“) sem fo
gyaszthatja el, hanem jórészt további termelésre használja. Max We
ber egyenesen a keresztény aszkézis átformálódását látja a kapitalista 
gazdasági rendben, amelyben a tőkés önmegtartóztatást gyakorol azzal, 
hogy nem élvezi ki fenékig a kelyhet, hanem a termelés eredményét 
önállósítja, további termelésre használja, nem fogyasztja el: a háztar
tást elkülöníti a termeléstől. A kapitalizmusban az ember függvényévé 
válik a dolognak. Ez csak a dolog önállósításával válik lehetségessé. 
A dolog önálló életet kezd az üzleti könyvek lapjain, s minden csak 
annyiban válik — gazdaságilag — létezővé, amennyiben könyvelési 
objektummá lehet: quod non est in libris, non est in mundo! Minthogy 
a kereskedelmi könyvek vezetőjének magának is érdeke, hogy könyvei 
a valóságnak megfeleljenek, igazán dolgok legyenek, dologi hűséggel 
reperodukáljanak: a jog is megkülönböztetet bánásmódban részesíti a 
kereskedelmi könyveket és nagyobb bizonyító értéket tulajdonít nekik, 
mint más okiratoknak. Az üzlet tulajdonosának kiléte is közömbös, a 
kereskedelmi könyv ugyanúgy bizonyít a jogutód mellett, aki azokba 
semmit be nem vezetett, mint a könyvet vezető jogelőd mellett, s kö
zömbös, hogy a könyvet maga az üzlettulajdonos vezeti-e vagy alkal
mazottja vagy bárki más. Az üzleti könyv a prius, az ember a poste
rius. A könyv függvénye az ember. S manapság már nemcsak hogy a 
főkönyv válik döntő jelentőségűvé még az állami életben is, de ebben 
is külön ranghoz jutnak a dologi kiadások, míg a személyi kiadások, 
a „bürokrácia“ már csak „improduktív“ tétel.

De a pontos könyvvezetés nemcsak a kapitalizmus jellegzetes
sége, hanem ennél sokkal messzebbmenően mutatja a papiros dologi-

24 Ha korlátolt felelősség módjára is előfordult. V. ö. Seelmann: Jakab 
Fugger.
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ságszülte és dologiságíokozó jelentőségét a modern korban. Mint 
Mitscherlich25 kimutatja: „minél komplikáltabb és á/ttekinthetetle- 
nebb, minél sokoldalúbb és kiterjedtebb lesz a gazdasági élet, annál 
szükségesebbé válik a tervszerű, céltudatos cselekvés és annál inkább 
kell áthatnia a számolásnak ezt a sokoldalúságot és sokféleséget. Nem 
elég már hagyományosan gazdálkodni, hanem minden gazdasági folya
matot a legapróbb részletekig át kell gondolni és számszerű részeire 
szét kell bontani . . . S a  gazdasági racionalizmus. . .  nemcsak a XIX. 
és az ezt megelőző század gazdaságának jellemző vonása, hanem nem 
kisebb mértékben minden fejlett szocialisztikus és kommunisztikus 
gazdálkodáshoz is hozzátartozik.“ A különbség Mitscherlich szerint 
nem is itt van, hanem abban, hogy teljesen kötött-e a gazdálkodás 
vagy az egyes szabad gazdasági alanyok alkotják-e legalább alapzatát 
a gazdasági piramisnak.

3. Mint már eddig is láttuk, a dolog előtérbe nyomulása az ano
nimitás előretörésével jár karöltve. A modern világot csak a dolgon 
keresztül lehet megérteni. Ez mindenesetre kerülő út, mely nemcsak a 
kapitalista gazdálkodási rendnek és általában a munkamegosztáson 
alapuló társadalomgazdasági mechanikának jellemző vonása,26 hanem 
az egész modern korszaknak. A dologiság túlsúlya teszi korunkat túl
nyomóan civilizáció-jellegűvé s a vita csak a körül forog, hogy a civili
záció dologisága a kultúrának hanyatlása-e (mint Spengler hirdeti), 
vagy előkészítő szaka (mint L. Ziegler vallja). Mindenesetre nagyon 
jellemző Spenglerre, hogy a kultúrát magát is dologiasan fogja fel: 
növénynek tekinteti, mely a talajból nő ki é« csak a saját talaján virul. 
Közismert Spengler tanítása, hogy a kultúra át nem ültethető. Pedig 
csak folytatni kell a növényi metaforát, mint Eötvös teszi: „Nem szük
ség, hogy egyenesen nép és nép közt történjenek azon különböző elemek 
érintkezései, amelyektől függ minden haladás. Mint a vándormadarak 
magukkal viszik némely növény nagvait, s azon szigeten, ahol rövid 
pihenést tartanak, idegen vegetatio csiráit szórják el: úgy vitték át 
egyesek gyakran egyik nép eszméit más népekhez, s mély jelentősége 
van a mondának, mely szerint az ó-világ minden nagy törvényhozója 
és gondolkodója utazásban töltötte élete nagy részét“.27 Erre pedig el
vontság is képes. A sajtóról megállapítottuk már, hogy lényege az 
elvontság. A sajtó alkalmas arra, hogy egyik kultúrát eljuttassa egy 
másik kultúrát élő emberek körébe is. Az absztrakció közvetít a szelle
miség különböző megnyilvánulásai között. Sajtó nélkül renaissance sem 
lett volna. Sajtó nélkül csak egyes emberek közvetlen tanítása vagy 
kéziratok nehézkes és szűkkörű keringése vihette volna át az antik 
kultúrát olyan egyénekre, akik ennek befogadására képesek és készek. 
De hol lett volna ennyi apóstul? És mennyi időre lett volna szükségük, 
hogy mindazokat megtalálják, akik alkalmasak az antik kultúra átvé
telére? Szó sincs róla: ma sem teljes az antik kultúra diadala. Sohasem 
voltunk attól távolabb, mint ma. De a gép lehetővé tette, hogy felszí
vódjanak egyes elemei az antik kultúrának a modern organizmusba és 
lehetővé teszi, hogy ez a folyamat sohase szűnjön meg. A gép elvont
ság: el vonatkozik a tértől és időtől. Az antik kultúra térben és időben 76

76 Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus. Schmollers Jahrbuch 1930. 54. 
évf. 3. füzet.

26 Zwiedineck—Sűderhorst: Kapital u. Kapitalismus. Schmollers Jahrbuch 
1930. évf. 75. s köv. 1.

27 A XIX. század uralkodó eszméi. III. 125.



Funkcionális felelősség a büntetőjogban 101

egyre él. A géppel megszűnik a kultúrának térhez és időhöz kötött 
empirikus jellege: a kultúra nem hal meg, a kultúra örök és minden 
kultúra ilyen. S a kultúra metafizikailag egy is: lényege ugyanaz, csak 
jelentkezési formái különbözők. A kultúra csak annyiban sok, arneny- 
nyiben empirikus. A kultúra empirikus többsége történetileg a keresz
ténységgel jelentkezik először. A kereszténység előtt minden konkrét 
empirikus kultúra tagadása minden más kultúrának. Aki nem tartozik 
a konkrét kultúra köréhez, az barbár, nem kultúrlény, kultúrára nem 
is képes. A kereszténység hozza a magasabbrendű eszmét: minden kul
túrák egyenlőségét. A kereszténység több, mint kultúra: a kultúrák 
fölött álló eszme, de minden kultúra talaján virulhat. Ez a felfogásuk 
már az egyházatyáknak, akik a kereszténység előhírnökeit látják nem
csak a zsidó, de az antik kultúra nagy reprezentánsaiban is: nemcsak 
a prófétákban, de Plafonban és Aristotelesben is. De még előbb: Szent 
Pál is azt tanítja: Non est Judaeus neque Graecus. Omnes enim vos 
unum estis in Christo Jesu.28

A sajtónak abban a hivatásában, hogy egy kultúra termékeit 
átülteti egy másik kultúra területére, az anonimitás érvényesül: az 
egész kultúra anonimként jelentkezik, mint átvitt dolog és anonimak 
azok az egyének, akik befogadják: bárki, függetlenül a korábbi kultú- 
rális kapcsolatoktól, akinek lelkisége adekvát. De az átvételnek sem 
szabad megölni az aktuális kultúrát: csak szintézis lehet egészséges, 
nem a hódítás.2®

Amikor a gép, az emberalkotta dolog megjelenik, voltaképen a 
dolog hatványozódik. De a szellem is megkapja a magáét: az ember 
megszűnik dolog lenni. A római jog fejlett dologi jogában előkelő helyet 
foglal el a rabszolga. A római jogban a dolog is jórészt ember. A rab
szolgaság európai szempontból akkor tűnik el igazán, amikor megjele
nik a gép. De sajnos, egyúttal meg is fordul a viszony: most már a 
dolog kezd úgy szerepelni, mintha ember volna. A rabszolgaságnak 
megfordított alakja ma is él, mint dolog, mely már egyenesen a fellá
zadt rabszolga képét kezdi felvenni, az absztrakció lázadásaként az 
élet teljessége, az egész személyiség ellen. És ebben ismét a mi nagy 
Eötvösünk látott tisztán, csak azt, amit államtani szempontból mon
dott, általánosítani kell a személyi — dologi ellentét síkján: „Nem két 
párt, hanem két polgárisodás közötti küzdelemnek vagyunk szemtanúi. 
Az egyén teljes alávetése az államnak s az egyéni szabadság azon esz
méje, amelyet Róma és amelyet a germán népek képviseltek; az ó-világ 
és a keresztyén polgárisodás, a kényuralom és a szabadság küzdenek 
még egyszer a világ uralmáért“.30 Abban is követjük Eötvöst, hogy 
„a keresztyén polgárisodásnak nem hanyatlása, hanem teljesedése áll 
előttünk“.31 „Meglehet, súlyos szenvedések állanak még előttünk...  és 
lehet, hogy még soká tart a harc, de bizonyára azon ügyé lesz a diadal, 
amely mellett az emberek minden nemes érzelme síkra szálland; 
mert egy tartós jövőnek épületét csak erkölcsi alapokon és tiszta kezek
kel emelheti föl“. Mert úgylátszik ugyan, hogy „e szomorú időkben 
sokakon erőt vett azon meggyőződés, hogy elérkezett a pillanat, midőn 
lehetetlen polgárisodásunk körében tovább haladni“, de lényeges kü

ss Ad. Gall. C. III. 28.
29 V. ö. Szerb Antal: Preromantika Minerva.
30 A XIX. század III. 214.
»i I. ш. III. 217.
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lönbség, hogy „mikor a régi polgárisodás elenyészett, valósítva volt 
annak uralkodó eszméje: az egyén teljes alávetése az állam alá, (Mi 
úgy mondanánk: a dolog alá) de a mi polgárisodásunk alapja, még 
nincs valósítva“.32

A dologiasságnak nélkülözhetetlen szerepét összhangba kell hozni 
a személyiség szempontjával, az eddigi küzdelem helyett meg kell való
sítani a szintézist, az eleven egységbe forrást. Erre kell törekedni a 
jogpolitikának is. Áll ez a technika egész területére, ahol a dologiság 
óriási hatalmat gyakorol. Előbb azonban azt a speciális teret kívánjuk 
szemügyre venni, ahol már történt is valami: a sajtójogot.

4. Az a speciális felelősségi rendszer, melyet sajtótörvényünk 
állapít meg a sajtódeliktumok eseteire, lényegileg nem egyéb, mint a 
jog küzdelme a gép, az absztrakció ellen — az absztrakció fegyverével. 
A sajtójogi külön felelősség szükségességének indokolásakép rendsze
rint célszerűségi szempontokat szokás felhozni: A sajtótermékek elő
állítása olyan bonyolult művelet, hogy a büntetőjogi felelősséggel tar
tozó egyén megállapítása igen nagy nehézségekkel jár. Sajtótermék 
előállításával rendszerint igen sok egyén foglalkozik, akiknek egy része 
alárendelt funkciót végez, úgy hogy jogi felelősségre vonásuk sem nem 
indokolt, sem nem értékes, mert egy-egy nyomdai munkás elítélése 
pusztán a nyomtatásban való részvétel miatt nem jelentené a bűncse
lekmény megtorlását. A fontos közreműködést végző egyének pedig 
könnyen eltitkolhatok, úgy hogy a rendes büntetőjogi felelősség alkal
mazása de facto igen nehéz. A sajtó szabad mozgása a sajtótörvények 
rendszerében közérdek, úgy hogy erősebb kényszerítő intézkedések 
alkalmazása a büntetőjogi felelősséggel tartozó egyének kiderítésére 
nem mutatkozik célszerűnek, viszont a sajtó nyilvánossága lehetővé 
teszi azt, hogy a felelősségre vonás súlya ne a tettesre, hanem a sajtó
termékre essék, úgy hogy a sajtótermék tartalmáért való speciális 
felelősség megállapítása konkrét esetben pótolhatja a valódi tettes 
megbüntetését. Mindezeket a célszerűségi szempontokat összevetve, a 
sajtójogi törvényhozások még ott is, ahol elvileg az általános büntető
jogi felelősség rendszerének alapján állnak, mindenütt gondoskodnak 
arról, hogy az általános büntetőjogi felelősség mellett vagy — mint 
nálunk ahelyett — speciális sajtójogi felelősség érvényesüljön egy-egy 
olyan egyénnel szemben, aki a sajtóhoz bizonyos meghatározott 
viszonyban van. Gyakorlatilag ennek a külön felelősségnek van na
gyobb jelentősége ott is, ahol a szabály elsősorban a rendes büntetőjogi 
felelősség alkalmazása. Ezek a célszerűségi megfontolások azonban 
igen gyenge alapjai lennének a külön sajtójogi felelősség — bűnösséget 
nem kívánó — rendszerének, ha ezenfelül belső, lényegbeli alapját nem 
lehetne találni a sajtó terén működők ily súlyos megterhelésének. Még 
az sem elegendő ehhez, hogy a sajtódilektum tényálladéka átlátszó s 
így a lehetőség elvileg mindig megvan arra, hogy a sajtójogi felelős
séggel tartozó személyek megismertessék a sajtótermék tartalmát.

A mai kifinomult jogérzet nem elégedhetik meg azzal a — külön
ben sem helytálló — indokolással, hogy a sajtójog álozatot követel, 
legalább egyet, de ezt feltétlenül. Ha ugyanis erről az oldaláról néz
zük a dolgot, akkor is meg kell találnunk a kiegyenlítést: azért elég
szik meg a sajtójog csupán egy személy vagy egy kategóriába tartozó 
több személynek felelősségrevonásával, hogy ezzel mellőzhetővé tegye 82
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a sajtóközlemény meg nem nevezett szellemi alkotójának: a valódi 
szerzőnek kutatását. Ezt az egyensúlyt a modern jogérzet megköveteli, 
ha egyáltalán el tud tekinteni attól, hogy bűnös legyen az, aki bün
tetésben részesül. Tény az, hogy ettől a követelménytől a mai ember 
is el tud tekinteni, amint a legtöbb sajtójogi felelősségi rendszer bizo
nyítja, több-kevesebb eltérésével a bűnösségi elvtől. Ennek igen egy
szerű magyarázata a sajtó különleges természete. Egészen röviden úgy 
foglalhatjuk össze a problémát, hogy a sajtójogban azért kell eltérni 
a különben eléggé általános bűnösségi elvtől, mert a sajtó lényege a 
kettősség: szellemi tartalom és gépi többszörösítés. A sajtóban meg
szűnik a közvetlen kapcsolat az egyes ember és cselekményének ered
ménye közt. A többszörösítés a gép munkája, s a gép mellett eltörpül, 
de legalább is háttérbe szorul az egyes ember. Még a gazdasági szem
pont, a vállalkozás, a tőke is nagyobb jelentőségű, mint az ember, a 
személyiség. Hol van az áttekintés a sajtó működését illetően! 
A bűnösségi elv pedig éppen azt jelenti, hogy csak azt büntetik, aki
nek lelki tényei egyek cselekvése külső eredményével. Hol van ez a 
kapcsolat a sajtónál, a gépnél? De a társadalom békés együttélése, a 
társadalmat organikusan alkotó egyes személyiségek oltalma nem 
engedi, hogy a sajtó felelősség nélkül működjék. A felelősség kikény
szerítésének eszköze pedig a büntetés. Valakit büntetni kell azért is, 
amit sajtó útján vétkeznek a törvény ellen. Ki legyen ez a valaki 
(vagy akár több valaki): ezt nem lehet az általános büntetőjogi fele
lősség szabályai szerint megítélni, nem is aszerint történik még ott 
sem, ahol a sajtótörvény a kirakatba az általános büntetőjogi felelős
ség elvét teszi. Az ilyen jogrendszerekben is áttörik valami módon ezt 
az elvet és vélelmekkel, vagy külön gondatlansági felelősséggel segíte
nek, ahogy lehet. Ez a lényege a külön sajtójogi felelősségnek, a 
bűnösségi elv háttérbeszorulásának a sajtójogban. A sajtó gépi ter
mészetének velejárója az anonimitás. Az olvasó nem ismeri a szerzőt. 
Nem is az az anonimitás lényege, hogy a szerző nem írja ki a nevét 
a sajtóterméken. Az anonimitás lényege abban van, hogy az olvasó, 
még ha tudja is a szerző nevét, nem tudja, ki az a szerző. Sem azt nem 
tudja, valódi neve-e a szerzőnek az, amit a közlemény alatt olvashat, 
sem azt, hogy miféle ember a szerző. Csak azt látja, hogy mit mond, 
de nem azt, hogy miféle személyiség az, aki mondja. A szónokot ismeri, 
vagy legalább is maga előtt látja, hangját közvetlenül hallja a hall
gatóság. Személyiségének irracionális hatása alá kerül, szuggesztiója 
elől elzárkózni nem tud. A nyomtatványból csak a szerző gondolatait 
olvashatja ki, anélkül, hogy más módon hatása alá kerülne a szerző 
személyiségének, anélkül, hogy értelmével megbírálhatná, olyan 
egyén-e a szerző, akit érdemes, vagy éppen szabad követni. Nem is 
szólva arról, hogy a sajtó hatalmas gépezetében a szerző sokszor, 
nagyon sokszor egészen eltörpül a gazdasági és politikai túlsúly 
mögött, mely a sajtóban érvényesül. Anonim a közönség is: a lap 
mindenkihez, bárkihez szól. Még a sajtótermékek tartalma is az anoni
mitás jegyében marad. Az, amiről az újságok írnak, rendszerint igen 
messze esik az olvasótól. Érdekli ugyan, de idegen a számára. Úgy a 
szereplő személyek, mint maga a környezet, amelyben szerepelnek.

A német irodalomban Oetker ismeri fel a külön sajtójogi fele
lősség rendszerének önállóságát. Oetker kijelenti, hogy a német sajtó
törvény felelősségi szabályait nem sikerült — minden erőlködése 
dacára sem — megérteni a tettesség és részesség „hagyományos fogai-
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mainak alapján.“ 33 Ám de lege ferenda sem lehetséges a sajtójogi 
felelősség rendszerét beerőszakolni a bűnösségre alapított felelősség 
koncepciójába. Oetker de lege lata a garanselméletet fejtette ki, mely
nek a germán jogban meglétét általában kimutatta. Oetker 34 elméleté
nek hibája azonban abban van, hogy a szerző és általában a tettesek 
és részesek központi helyezetéből és a más személyért való felelősségért 
indul ki a sajtójogban, amivel elhomályosítja azt a felismerést, hogy 
a sajtóban a dolog a fő, az ember alárendelt, csak mint a dolog funk
cionáriusa irányadó. A sajtó szempontjából az anonimitás lényegbeli 
sajátosság, s ennek vissza kell tükröződnie a sajtó jogi kezelésében is, 
legalább is addig, amíg a jog a sajtó mai alakját elismeri. Sajátságos 
paradoxon, de úgy van, hogy az élet teljességét a sajtójogban éppen az 
absztrakciók segítségével lehet megőrizni. A jogérzet sérelmét csak 
úgy lehet elkerülni, ha a gép jelentőségével számol a sajtójog és nem 
a bűnöst keresi, hanem azt teszi felelőssé, aki a sajtó gépezetét működ
teti vagy abból hasznot húz. így lehet kielégíteni a közület érdekeit, 
mely a sajtó visszaéléseitől mentesülni akar, de az egyes szerző szemé
lyiségét is így lehet kímélni, mely eltörpül a sajtó gépezete mellett. 
Az absztrakció kezdődik már a sajtódeliktum meghatározásánál, mely 
a sajtótermékből felismerhető és más bizonyítást fölöslegessé tevő 
szellemi tartalomra szorítkozik. Folytatódik az absztrakció' a felelős 
személyek meghatározásával és végső határához ér azzal a felisme
réssel, hogy a közönség konkrét összetétele is közömbös, elegendő a 
bizonyos irányú behatás lehetősége. A magánjo ,i oldalon pedig a kár
térítési kötelezettségnek csupán az adékvát, a s^jtó természetéből folyó 
minősége a döntő. Csak az a kár lehet tárgya a sajtókártérítési jog
nak, mely az olvasóközönség megítélésének hátrányos megváltoztatá
sából háramlik a sértettre. Mindez igen logikus folyománya annak, 
hogy a sajtó lényege, a gép: maga a megtestesült absztrakció. Ezt 
tévesztik szem elől azok, akik a közönséges büntetőjogi felelősség 
szkémáját akarnák tűzön-vizén keresztül ráhúzni a sajtóbüntetőjogra.

A sajtószabadság addig terjed, ameddig az anonimitás: az ember
nek nem szabad kiütköznie a sajtótermék tartalmából, nem szabad 
„személyeskedni“! Klasszikusan kiépítette ezt az intézményt az 
angol sajtójogi gyakorlat, ahol a tudósítás és a kritika addig a hatá
rig megengedett, amíg egyéni szempontok nem válnak úrrá a tárgy 
fölött. A sajtóközleménynek úgy kell hangzania, mintha nem is em
ber, hanem a gép szava volna, a gépé, melynek nincsenek érzelmei, 
nincsenek indulatai, mely nem haragszik és nem gyűlöl senkit, csak 
megy a maga útján s aki elébe kerül, személyválogatás nélkül elgá
zolja, nem azért, mert X vagy Y, hanem azért, mert arra az útra ke
rült, amelyen a gépnek kell haladnia. A latin népek sajtójogi gyakor
lata is ezen az állásponton van, amikor a törvény hallgatása dacára 
„szándék hiánya miatt“ nem állapítja meg a becsületsértő cselekmény 
tényálladékát objektív bírálat, objektív tudósítás esetén. Csak az a 
lényeges, hogy a sajtóközlemény abban a keretben maradjon, ami a 
sajtónak közéredekü hivatása. Ez a lényege a német StGB 193. §-ának 
is. A legújabb magyar bírói gyakorlat is kezdi az objektív tudósítást 
mentesíteni abban az esetben, ha arról szól, hogy valaki ellen bizonyos 
tartalmú feljelentést tettek, feltéve, hogy valóban megtörtént a fel
jelentés megtétele.

33 Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen III. köt. 171.1,
34 Gerichtssaal 76. köt. 347. s köv., Goltdommer Archiv 56. köt. s köv. I.
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Legvégső gyökerében az anonimitás elvére vezethető vissza a 
műalkotás megértésének a sajtódeliktum koncepciójához hasonló 
modern elmélete is, mely a műalkotás kizárólagos jelentőségét tanítja 
ebből a szempontból és közönbösnek jelenti ki az alkotó művész min
den személyi vonatkozását, életének minden mozzanatát és környe
zetének bármily vonatkozásait. A műalkotás az alkotó személyiségét 
tükrözteti ugyan, de ennek a személyiségnek csak annyiban van jelen
tősége, amennyiben a műalkotásban kifejezésre jut. Nem az élő sze
mélyiség a fontos, hanem csak az, ami a műalkotásban objektiválódik. 
Mindegy, hogy ki az alkotó és hogyan él, mit cselekszik, amikor nem 
alkot. Lényegileg ugyanez a helyzet a jog szempontjából is. A közön
séggel, a nyilvánossággal szemben nem az alkotó áll, hanem az 
alkotás. A sajtótermék értelmét kizárólag a sajtótermék tartalmából 
kell megállapítani. Nem az a kérdés, mit akart mondani a szerző, 
hanem az, hogy mit mondott az állandósággal megrögzített jelekkel, 
mit mondott azoknak a felfogása szerint, akik olvassák. Az érték- 
papirhoz hasonlít a jog szempontjából a sajtótermék. Az értékpapír 
szerint adós kötelezettségét is kizárólag az értékpapír tartalmából 
kell megállapítani a papirbirtokos irányában, aki nincs személyes 
viszonyban az adóssal. Eltérés csak az, hogy az értékpapír nemcsak 
kizárólagos értelmezési alap, de kizárólagos bizonyító eszköz is a tar
tozásra (Kuncz),*i3j míg a sajtótermék tartalmát más módon is lehet 
bizonyítani, habár a sajtóterméknek már egyetlen példánya sem talál
ható fel.

A dolog uralma a mennyiségi elemet teszi uralkodóvá: a dolog, 
mint ilyen, csak a quantitativ megítélést teszi lehetővé. Ezzal függ 
össze a sokszorosítás minden vonalon, a szellemi életben is. Idegen in
tézmények átvétele jön divatba: a dologi szemlélet szerint mindent 
lehet többszörösíteni, korlát nélkül elterjeszteni. De sokszorosítás 
tárgya lesz a valóság a maga egészében is: a sajtó egy új realitást 
teremt a valóságos realitás mellé.35 Ennek a másodlagos realitásnak 
pedig nemcsak abban van a jelentősége, amit hoz, hanem talán még 
inkább abban, amit elnyom a valóságos realitásból: „das grosse 
Schweigen!“, mint Svengier mondja. A sajtó funkcionáriusait ezért 
terheli felelősség, függetlenül személyes tudatviláguktól. Nemcsak 
azért, ami újat hoznak, hanem talán még inkább azért, amit elfojta
nak. Ez az anonimitás igazi érvényesülési tere: a valóság sajtó 
útján kiirtott jelenségeinek elpusztítása, mint negatívum, az egész 
sajtó egyetemleges teljesítménye, ezért tehát az egész sajtót szolidáris 
felelősség kell, hogy terhelje. A sajtót, mint ilyent, tekintet nélkül az 
egyénekre, akik a sajtóban dolgoznak, mert hiszen ezek egyénileg nem 
is hozhatók kapcsolatba ezzel a negatívummal. Ez az egész sajtó műve 
lévén, az egész sajtóé a felelősség. A jog azonban csak emberi felelős
séget ismer, tehát a sajtó funkcionáriusai felelnek a sajtó működéséért 
mindenütt, ahol ez a működés jogvédte érdekbe ütközik.

5. Az a funkcionális felelősség, mely a sajtójogban már megvan, 
aligha szorítkozhatik a gépi világnak erre, a bár rendkívül nagy- 
jelentőségű, de korántsem kizárólagos területére. A mai élet technikai 
alapszínezete nem lehet hatástalan a jogi gondolkozás egészére sem. 
így a jogpolitikáuak figyelembe kell vennie mindazokat a feladatokat, 
melyek éppen a technika nagy térhódításából adódnak.

A m. keresk. és váltójog vázlata. 1922. II. 33. 1.
,5 Diesel: Der Weg durch das Wirrsal.
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A jogpolitikai feladatok egyfelől a technikai, absztrakt, anonim 
szempontok egyoldalúságának ellensúlyozására irányulnak s ebben a 
vonatkozásban magánjogi téren a személyiségi jog és az objektív kár
térítési jog fejlődésében jutnak megoldáshoz. Másfelől közvetlenül a 
technika veszélyeinek ellensúlyozására kell törekednie a törvényho
zásnak. Ebben a tekintetben elsősorban a büntetőjogi szempontok kö
vetelnek figyelmet. Ezen a téren az eddigi jogfejlődés két irányban 
mozgott. A technika fejlődésével lépést tart a bűntettes-technika fej
lődése, kapcsolatban a szervezettség nagy elvének társadalomellenes 
célra kiaknázásával is.36 A kriminálpolitikai iskola követelései a tár
sadalom fokozottabb védelme érdekében a közveszélyes bűntettesek 
ellen immár egyértelmű helyeslésre találnak, különösen mióta kiderült, 
hogy nem tartozik a lényegre az a világnézeti színezettség, mely az 
első időkben kifejtett heves ellenállást annyira érthetővé teszi. A biz
tonsági rendszabályok szerepe a legújabb büntetőjogi törvényművek
ben Európaszerte beszédes bizonyítéka a kriminálpolitikai követelések 
gyakorlati indokoltságának. Kisebb mértékben észlelhetők kodifikató- 
rius lecsapódásait a modern viszonyokból kinőtt másik követelésnek, 
mely a „jogi személyek“ büntethetőségének elismerésére irányul.

A jogi személy büntethetősége álprobléma. A jogi személy, mint 
Dnistrjanskyjz~ kimutatja, mint személy fiktív, csupán, mint társa
dalmi létező, mint egyesület, stb. reális, valójában nem egyéb, mint az 
ember mellett a magánjog hordozóinak ej yik kategóriája, úgy hogy 
a magánjogból is helyesebb kiküszöbölni a jogi személy kategóriáját. 
Még kevésbbé lehet szó tehát jogi személyek büntethetőségéről. Ez a 
fogalom eredetileg is a magánjogra volt szabva, s az említett újabb 
felfogás szerint a helyébe lépő Verband is csak magánjogi jelentőségű. 
De ha szó lehetne is a jogi személy kategóriájának helyességéről és 
a jogi személy büntethetőségéről, aminek Moór Gyula nagysza
bású műve38 szerint „a jogi konstrukció szempontjából nincsenek elvi 
akadályai“,39 a tételesjogokban „mégis csak kivételképpen fog szere
pelni .. .“40 Ez az álláspontja az 1932. évben közzétett francia büntető- 
javaslatnak is, melynek 115. cikke értelmében a jogi személyek csak 
pénzbüntetésre ítélhetők és velük szemben csak vagyoni jellegű bizton
sági rendszabály alkalmazható.

A jogi személy büntethetőségének kérdése egyébként eltörpül 
a vállalat felelősségének problémája mellett. Ha a modern élet viszo
nyai azt követelik, hogy a törvényhozó menjen túl az egyes személy 
büntethetőségének eddigi mértékén, akkor nem a jogi személy büntet
hetőségét kell megvalósítani, hanem az egyes emberét, az eddiginél ke
vesebb feltétellel olyankor, amikor, mint valamely nagyobb egésznek 
szerve működik. Nem mint valamely „jogi személynek“ magánjogi 
képviselője, hanem mint egy nagyobb gazdasági vagy technikai dina
mikus egységnek — vállalatnak — tényleges irányítója, akinek mód-

3' V. ö. Heinrich Béri: Die Heraufkunft des fünften Standes. 1931.
37 Jherings Jahrbücher 79. köt. 64. s köv. 1.
38 A jogi személyek elmélete, 1931.
39 Hacker Ervin: „Az egyesületek büntetőjogi cselekvőképessége és felelős

sége“ c. alapos tanulmányának álláspontjával részletesen foglalkoznánk messzire 
eltérítene kitűzött célunktól. Csak arra kívánunk röviden utalni, hogy a döntő 
kérdés: büntethető-e más, mint empirikus személyiség: egyes ember? Nem, mert 
másnak nincs empirikus lelki élete. A „jogi személy“ cselekvése mögött nincs lelki 
egység, csak szellemi.

40 356—7. 1.
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jában van az egésznek működéséről mindenkor meggyőződést szerezni. 
Az anonimitás ugyanis, ami a sajtójogi felelősséghez válhatatlanul 
kapcsolódik, megvan a gépi technika másfajta alkalmazásában is. Leg
kézzelfoghatóbb jelentkezése az anonimitásnak a fantasztikus árunév, 
mely mögé az áru rejtőzik. De ennél a külsőleges jelenségnél sokkal 
mélyrehatóbb az anonimitás jelentősége a géptechnika világában. 
A mai „civilizáció“ megítélésében megegyezik Spengler, az antidarwi- 
nista történetfilozófus és egy a fejlődéselmélet alapján álló természettu
dós, a törvényszéki orvostan modern művelője: Zangger svájci pro
fesszor, 40a aki szintén alapvető hibákat talál korunk életében, s ezeket ő 
is a természettől eLzakadottságban, a közvetettségben találja. Mind a 
két kritikus az — anonim — tömeg szerepében találja a mai civili
záció jellemző vonását, mely elszakadt a rögtől, elszakadt a hagyo
mánytól, az ösztönszerűtől, a szervestől és gondolkodása és életvitele 
elmerevedik, elveszti a harmóniát és feszültté válik, kitéve a legna
gyobb veszélyeknek, melyek a legszélesebb körökre terjednek ki. Zang
ger szerint az emberek nagyrésze ma nem érti azt, amit a technika 
és az ipar összefüggések céltudatos következményeinek megteremtésével 
elért: nem érti ugyanis az ilyen összefüggések következményeinek vi
lágos belső szükségszerűségét. Az emberek egyszerűen megbíznak a 
tapasztalat alapján ezekben a technikákban. Erős elszakadás állt be 
a természeti összefüggések sokoldalúságától és ezzel a kisebb-nagyobb 
veszélyekre vonatkozó tapasztalatoktól, Karl Bücher41 a termelő és 
fogyasztó távolságából eredő anonimitás elleni reakcióként fogja fel az 
úgynevezett márkacikkek rendszerét, melynek lényege az áru jóságát 
és olcsóságát garantálni hivatott közismert név. Ezzel szemben igazat 
kell adnunk Zanggernek, aki arra utal, hogy az ily nevek sokszor csak 
illúziót keltenek az áru tulajdonságai felől s így nem töltik ki a for
galom szakadékait. Emellett a különböző foglalkozásokkal járó veszé
lyek mindinkább növekszenek. Ennek egyik oka a munkamegosztás 
fejlődése, különösen a munkának és a munkásoknak elgépiesedése, a 
termelés egyoldalú céljára irányuló gondolkodása, figyelmen kívül 
hagyásával a további okozati összefüggéseknek. Másik oka a veszélyek 
növekedésének az átfogó felelősségtudat pusztulása, a jogi felfogható- 
ság megsemmisülése, a korábban egységesen felfogható pszichológiai 
előreláthatóság és előrelátási kötelesség megosztása következtében. 
Mindezzel párhuzamosan a természeti erők technikai kizsákmányolása 
is megfelelően fokozza a veszélyeket. Korunkat Zangger úgy jellemzi, 
hogy „a kíméletlenség kultuszát“ űzi. A veszélytetés, mint a hala
dás speciális céljainak mellékhatása nagyon erősen kifejlődött. A vi
szonyok újszerűsége, melyeket a veszélyek ösztönszerű számbavétele 
nem tudott megbízhatóan követni, úgyszintén minden érdeklődésnek 
a szerzési technikára irányulása és az abból folyó, mindent felemésztő 
szükségletekhez és szűk körre korlátozódó érdekekhez kötöttsége sehol 
sem engedi meg, hogy a veszélyeztetést végső szükség nélkül figye
lembe vegyék. A természetes, felelősségteljes emberi érzés az anyagi 
eredmény fölött érzett megelégedés érzésével cserélődött fel és min
dent, ami ebben a tekintetben korlátozóan hatott, elhárítottak maguk
tól az emberek. És míg a korábbi veszélyek egyeseket értek és így 
tipikus példákul szolgáltak, addig a nagy tömegeket tartósan érő 
veszélyek nem tesznek másra hatást, nincs elrettentő hatásuk, hanem

Medizin n. Recht 1920.
41 Entstehung der Volkswirtschaft, IL 226., 304. 1.
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divat és mentség gyanánt szolgálnak.42 Ami a veszély és az eszközök 
ismerete nélül jut uralomra, annak uralma rettenetes (Burkhardt Ja 
kab). A mai technika nagyon sokat tehet az élet megkönnyítésére és 
ettől függ a jövőbeli élet karaktere, akkor is, ha az energiafogyasztás 
nem fog tovább fokozódni, sőt ha azt éppen csökkenteni is kell. De 
könnyítés helyett a mai technika (különösen az ipari titok, a titkos 
eljárási módok útján, kivált chemiában) a legszörnyűbb hatalmi és 
zsaroló eszközöket szolgáltathatja. A legnagyobb veszély a titok hatal
mában van. Sohasem volt meg a lehetőség arra, hogy a kalandor bru
tálisakban, nagyobb biztonsággal tegye túl magát a természeti törvé
nyek ismerete alapján az élet követelményein, mint ma a pótszer
gyártás, stb.43 Zangger éles szemmel mutat rá a jog iskolájába járó 
orvos józan ítéletével arra, hogy a veszélyek legyőzése jogi feladat, 
vagy legalább az is. A jogi orvoslás módjai közül vezető szerep jut 
szerinte is a büntetőjogi törvényhozásnak.

Zangger szerint az a lényeges, hogy ne lehessen elhárítani a 
felelősséget azzal a mentséggel, hogy a felelősségre vont egyén nem 
tudott az illető folyamatnak vagy anyagnak veszélyes természetéről. 
Szerinte az ily kifogást kellene hatástalanná tenni a veszélyek köz
ismertté tétele és megismerésük általános lehetősége által.' Ügy gon
dolhatjuk el tehát a dolgot, hogy a veszélyért felelős az, aki olyan 
funkciót végez, melyben érdeklődni kell a veszélyesség iránt, tekin
tet nélkül a konkrét esetben kifejtet' magatartására. Csak az a döntő, 
hogy bárki más is ugyanabban a helyzetben elháríthatta-e a veszélyes 
szituációt.

A mai termelési technika nagy bonyolultsága, méretei és át
tekinthetetlensége mellett igen sokszor nem lehet megállapítani, ki az, 
akinek vétkessége a közveszélyt előidézi. Éppen ezek az esetek azok, 
amikor a cselekmény a legnagyobb terjedelmű, a legszélesebb érdek
kört érinti és büntetlenül maradása a közérdeknek súlyos kárával jár 
nemcsak az élet, a testi épség, az egészség közvetlen veszélye miatt, 
hanem azért is, mert a büntetlenül hagyás széles rétegek bizalmát 
rendítené meg a büntető törvény hatályosságában, ami pedig a bün
tetés kiszabásánál legfontosabb, mert az egész összesség tömeglélektani 
befolyásolására, nem pusztán egyes emberek javítására vagy ártalmat
lanná tételére irányul a büntetés célja. Az erkölcsi szempont, a jó ural
mának és a rossz bűnhödésének hite a legfontosabb a büntetőjogban, 
ez pedig mellőzhetetlenné teszi éppen a fontosabb bűncselekmények 
megtorlásának tényleges valószínűségéit. A felelősségre vonásnak a 
szóbanlevő esetekben is erkölcsi célt kell szolgálni, de ez ilyenkor csak 
úgy lehetséges, ha a konkrét esetet nem a reá irányuló intenciók vagy 
a konkrét gondatlanság szempontjából tekintjük, hanem általánosabb 
szempontból, a funkció alapján, melyet a felelősségre vont személy 
betölt. Látszólag talán visszaesésnek tűnhetik fel ez az álláspont, ami
kor a modern büntetőjogi tudomány érc tétele a felvilágosodás kora 
óta az, hogy bűnösség nélkül nincs büntetés, a bűnösségnek pedig a 
konkrét esetre kell vonatkoznia. A funkcionális felelősség ezzel szem
ben eltekint a konkrét esetre vonatkozó lelkijelenségektől és nem azért 
büntet, mert a tettes tudott vagy tudhatott volna, hanem azért, mert 
bizonyos általános tájékozódást nyújtó és a törvénybe ütköző állapot

42 3 28. 1.
«  678. 1.
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elhárítására hatalmat adó funkció végez. A tárgyi felelősség egy ne
mének látszik ez a felelősségi forma, ennek pedig a modern felfogás 
szerint a büntetőjogban nincs helye.

Hallom azt az ellenvetést is, hogy a funkcionális felelősség em
bertelen, sőt emberáldozatot követel. Valóban ez így van. De vájjon 
nem követel-e emberáldozatot a géptechnika, minden jogi szabály 
nélkül is? Azt olvassuk, hogy csak az autóközlekedés Amerikában 
évente annyi emberéletet pusztít el, mint egy nagy háború vesztett 
csatája. Sok más téren nem lehet ilyen plasztikusan kimutatni az ösz- 
szefüggést, de kétségtelenül megvan, mint Zangger mondja. A gép 
anonim jellegével együttjár a modern emberáldozat, csak éppen nem 
szemléletes, hanem absztrakt. Ha már most áldozatnak kell lennie, 
akkor indokolt az olyan áldozat, amellyel csökkenteni lehet az áldoza
tok számát, emberiességi szempontok figyelembe vételére utalva a 
technika funkcionáriusait. Ezzel nem válik az ember eszközzé, ami 
ellen Kant tiltakozott, hanem csak a kultúra életének zavartalan
ságát veszélyeztető mozzanatok kevesbednek: a kultúra önmagát gyó
gyítja, mint ahogy az egyént megoperálják. Ez az áldozat nem nyers 
élet-föláldozás.

Kiegyenlítésre van szükség a közérdek kívánalmai és a tény
leges nehézségekből eredő bajok között. A jog erkölcsi célja még sem 
egyenlő azzal, hogy a jog erkölcs. A büntetőjogi megtorlást nem lehet 
azonosítani az erkölcsi megtorlással, sem annyiban, hogy csak erkölcs
telen cselekményeket (vagy ezeket mind) lehetne büntetni, sem annyi
ban, hogy a büntetés bármilyen büntetendő cselekmény miatt az er
kölcsi felelősségrevonás módjára történhetnék. Nagyobb erkölcsi kár 
származnék abból, ha fontos visszaélések megtorlatlanul maradnának, 
mint abból, ha egyes esetekben a megtorlás a konkrét bűnösség kétség
telen fennforgásának kimutatása nélkül, pusztán a funkció alapján 
történnék, melyet a tettes a veszélyt előidéző intézmény körében be
tölt. Amint Sauer44 reámutat: a büntetés reális fogalma nem zárja ki 
a csupán jogellenes, de nem bűnös cselekmény megbüntetését. Nem 
ideális ugyan az ilyen büntetés, de büntetés. Már ma sem ismeretlen 
— a sajtójog körén kívül sem — a funkcionális büntetőjogi fele
lősség. Ilyennek kell tekinteni szerintünk a miniszterek felelősségét.45 
De a valóságban egyébként is alkalmaznak büntetést bűnösség nélkül 
is, habár a törvény a büntetést bűnösséghez köti. Bírói tévedés, ha 
kivételesen is, de előfordul. A funcionális felelősség is egyes esetek
ben hasonló eredményre vezetne, azzal a jelentékeny eltéréssal, hogy 
ilyenkor a bűnösségnélküli büntetést nem tévedésből alkalmaznák, 
hanem megfontoltan, olyankor, amikor a funkció adekvátnak mutatja a 
büntetést. Aki egy vállalatnál vezető feladatot teljesít, rendszerint is
meri azokat a tényleges összefüggéseket, amelyek bizonyos eljárási 
módot veszélyessé tesznek. Ismeri az illető vállalat működését is, 
legalább is ismernie lehet és kell. Ha mégis bekövetkezik a veszélyes 
szituáció, felelőssége megokolt. Az ily felelősségre szorításnak csak a 
büntetés kilátásba helyezése lehet hatásos eszköze. A közveszély jelen
tősége akkora lehet, hogy az egyéni szempontokat háttérbe szorítja. 
A modern élet áttekinthetetlensége gyakran kizárja a lehetőségét a

41 G ru n d la g e n  des Strafrechts.
4S V. ö. Szilágyi Dezső egyik parlamenti beszédét, 1892. évi képviselőházi 
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valódi bűnös kiderítésének. A civilizáció gépi szakában aligha lehet 
beérni a más viszonyokra szabott büntetőjogi felelősségi rendszerrel. 
Legalább kisegítőül szóbakerülhet a funkcionális felelősség rendszere 
is. Ez a funkcionális felelősség bizonyos kapcsolathoz lenne kötve a 
veszélyeztető üzemmel. A felelősség nem terhelne mindenkit, hanem 
csak azt, akinek funkciójából folyóan indokolt a felelősség bizonyos 
veszélyeztető helyzetek előállásáért. Az ily felelősség azon alapulna, 
hogy aki vállalkozik hasonló feladatra, annak ismernie kell mindazo
kat a veszélyeket, melyek az ily üzemmel járnak és mindent meg kell 
tennie, hogy veszély ne keletkezzék. Nem az eseti bűnösség, hanem 
a lelkiismeretlenség lenne az alapja ennek a felelősségnek. Az állandó 
lelkiismeretesség a követelménye a modern társadalomnak a technikai 
civilizáció titokzatosságával szemben. A jognak feli kell vennie a küz
delmet a géppel minden vonalon, amint másfelől a jog mindent meg
tesz a gép érdekében is.

A funkcionális felelősség a sajtónál is, a géptechnika más fajainál 
is általában a viszonyok kívülről való áttekinthetetlenségén és az 
irányító funkciót végző egyén vagy egyének állandó tájékozottságán 
—• vagy ennek feltétlen lehetőségén — de egyúttal a visszaélések meg
akadályozására való hatalmán — vagy ennek feltétlen lehetőségén — 
alapszik. így természetszerűleg szó lehetne a felelős egyénnek konkrét 
esetben exkulpációjáról is.

Még egy tere lehetne a unkcionális felelősségnek: a géptechnika 
körén kivüleső gazdasági vállalatok. Az áttekinthetetlenség és a titok 
hatalma ezeknél is nagy veszélyekkel járhat a gazdasági életben s a 
vezető funkcionárius részére itt is megvan — a könyvvezetés révén — 
az állandó tájékozódás és ezzel kapcsolatban a visszaélések elhárítá
sának lehetősége. Ami a sajtóra nézve a közérthető sajtóközlemény, 
mint „átlátszó“ tényálladék: az a géptechnikában az üzem teljes isme
rete és befelé, az irányító funkcionárius részére való áttekinthetősége, 
egyéb gazdasági vállalkozásoknál pedig a könyvvitel, mint a tájéko
zódásnak feltétlenül biztos eszköze.

A funkcionális felelősség problémája részleteinek felderítése 
még igen súlyos feladatot ró a jogtudományra s az is bizonyosnak 
látszik, hogy törvényhozásilag nemzetközi megállapodások nélkül alig 
lehetne a kérdést megnyugtatóan megoldani, mert a nemzetközi ver
senyben egyik állam gozdasága sem akar kedvezőtlenebb helyzetbe 
kerülni a többinél, s nemzetközi megállapodás nélkül a szigorúbb — 
funkcionális — felelősség nagy gazdasági inferioritásra vezetne.

A funkcionális felelősség rendszere pszichológiai finomság dol
gában messze elmarad a bűnösségre alapított felelősségi rendszer mö
gött, valósággal az eredményért való felelősség barbár ízét idézi fel. 
Talán azt is lehetne mondani, hogy visszaesést jelent a fejlődés vona
lán, ha ilyen egyszerű fejlődési vonal szimplista felfogása még mindig 
érvényben volna, s nem lenne a felvilágosodásnak avult rekvizituma. 
A haladás iránya sokkal komplexebb valami, nem is esik egy síkba, 
hanem, mint Josef Görres mondja, spirális, csavarmenetes. A vissza
esés tehát sokszor csak látszólagos. A jogalakulásnak ez a tendenciája 
egyébként nem valami magábanálló jelenség. A nyugati kultúra fenn
maradásának feltétele a faj megifjodása, mely Keyserling (i. m.) sze
rint Amerikában már folyamatban van. A gépek mindenüttvalósága 
primitívvé teszi az embert Keyserling szerint, s ez a faj megifjodásá-
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nak egyetlen módja. A primitívvé válással jól összefér a bizonyos mér
tékig eredményfelelősséget jelentő funkcionális felelősség, mely tehát 
az általános fejlődési vonalnak kacskaringós útjába esik. Ez a per
spektíva világosan mutatja, hogy a funkcionális jogi felelősség nem
csak lehetőség, de valósággal szükségesség.

Szükségesnek tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy a funkcionális 
büntetőjogi felelősségnek ez a koncepciója nem helyezkedik szembe a 
„klasszikusának nevezett büntetőjogi felfogás alapjaival, sőt ugyan
azokból az alapokból indul ki. Csak a tényleges viszonyok kényszere 
alatt és éppen a „klasszikus“ rendszer erkölcsi célzata érdekében 
ajánlja azt a kiegészítést, mely lényegileg a kivétel viszonyában 
állna a konkrét bűnösségen alapuló büntetőjogi rendszerhez. Még fon
tosabbnak tartjuk azonban azt kiemelni, hogy a javasolt rendszer 
semmiképpen sem azonosítható az egyén veszélyességére alapított 
rendszerrel. E rendszer részéről következetlenségnek sem lehet tartani 
azt, hogy „klasszikus“ alapon állva, a konkrét bűnösség megállapítása 
nélkül akarnak büntetést kiszabatni. A javasolt funkcionális felelősség 
ugyanis egészen más, mint az egyéni veszélyességre alapított felelős
ség, sőt nemcsak más, hanem annak éppen ellentéte és inkább tekint
hető a bűnösségre alapított rendszer továbbfejlesztésének. Túlfeszíté- 
sének nem, mert általánossá tételéről nem lehet szó. Az alapvető kü
lönbség abban van, hogy míg a funkcionális felelősség a beszámítható- 
ságon felül csak az üzemhez való viszony megállapításán alapulna, te
kintet nélkül az ily felelősségre vonható egyének egyéb tulajdonsá
gaira, addig a szélső kriminálpolitikai iskola az egyén tulajdonságai
nak tekintetbevételére alapítja felelősségi rendszerét és nem a konkrét 
veszélyre, hanem az egyén potenciális veszélyességére tekint. Bár
mennyire idegenszerűnek tűnik is a funkcionális felelősség rendszere 
a bűnösségre alapított rendszerhez szokott szem előtt: lényegileg meg
egyezik a kettő abban, hogy absztrakción alapul. A bűnösségi rendszer 
a tudat-elmélet szemszögéből nézve az intellektus absztrakcióján nyug
szik, míg a funkcionális felelősség — a gépen keresztül — az akarat 
absztrakcióján. Mindkét rendszer mögött az összességre irányuló szem
lélet egészíti ki az absztrakciót: a tudat-elmélet mögött áll az összesség 
akarata, mely elegendőnek tekinti a szándék megállapításához a tuda
tot. A funkcionális felelősség mögött áll az összesség tudata. A híd 
a tudatrendszerben az, hogy a tudatos cselekvés objektív megítélés 
szerint túlnyomó valószínűséggel akartnak is tekinthető, a funkcio
nális felelősség rendszerében pedig az a híd, hogy a funkcionálisan 
felelős személynek meg van a lehetősége arra, hogy a jogszabályba 
ütköző tartalomról egyéni tudomást szerezhessen. Ezért elviselhatő az 
egészre irányuló szemlélet számára mind a tudattal beérő rendszer, 
mind a funkcionális felelősség rendszere.

Talán nem is kell hangsúlyozni, hogy a funkcionális büntetőjogi fele
lősség szigorúan tényálladékszerű lenne s az egyes tényálladékoknak al- 
kalmazkodniok kellene ehhez a sajátos, kivételszerű felelősségi formá
hoz. Ennek nem is lehetne akadálya. A tárgyi tényálladék, tekintet 
nélkül a bűnösségre, kétségtelenül megállapítható és a funkció körén 
belül marad nemcsak a sajtódeliktumnál, mely mint közérthető jelek 
összessége minden további nélkül bárki által felfogható, hanem ugyanez 
lehet a helyzet a technika terén a technikai és ezzel összefüggő egyéb 
természettudományi, így különösén egészségügyi vonatkozású ismere
tek birtokosa részére, nemkülönben az üzleti vállalkozás terén a szak-
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embernek szintén közérthető könyvitel révén, ha a tényálladékok meg
felelően vannak megállapítva a törvényben.

Bott-Bodenhausen46 szerint a jövő funkcionális joga nem lehet 
népszerű. Bonyolult dolgot nem lehet a laikusnak kedvére csinálni. 
Ez áll a funkcionális büntetőjogi felelősségre is. A megtorlás mai fel
fogásával ellenkezni látszik a bűnösségnélküli büntetés. De ha ez el
kerülhetetlen, alkalmazkodni kell hozzá. Alapjában nem is olyan ide
gen a bűnösségtől az ily felelősség, csak bonyolult gondolkodási pro
cesszus vezet ennek felismeréséhez. Bott-Bodenhausen47 a fausti jog 
kialakításával az elszemélytelenedést tartja velejárónak, de ez csak 
annyit jelentene szerinte, hogy a személyiségi szféra csak a konkrét 
személyről válna le és önállósulna, ami lehetővé tenné a lélektelennek 
meglelkesítését. Abban a körben, amelyben véleményünk szerint a 
funkcionális felelősség helyénvaló lenne, ez a felfogás valóban megáll. 
Természetesen nem kell — és nem is lehet — az egész jogot átalakí
tani funkcionális joggá. Téved tehát Bott-Bodenhausen, amikor teljes 
átalakulást kíván.

Alig lehet kétséges, hogy a modern civilizációnak vázolt bün
tetőjogi ellenszere visszahatna magára a technika fejlődésére. A kizá
rólagos gazdasági szemponttal, melyet Zangger olyan elrettentő 
hatással világít meg, szemben állna a büntetőjogi következmények 
veszélye. Ezekkel a következményekkel az irányító vállalati funkcio
náriusoknak okvetlenül zámolniok kellene, úgy hogy vállalkozó és 
kísérletező kedvüket lényegesen gátló indítékok csökkentenék. Az 
amerikanizmust kritizáló divatos irodalom mélyén, bármily óvatosan 
fogadjuk is, találunk valami megszívlelésre méltót. Már az emberi 
dolgok relativitása arra utal, hogy a technikai civilizáció sem fejlőd
het korlát nélkül. Ford48 optimizmusa ugyan technikai téren nagy dol
gokat vár a legközelebbi évszázadtól, de Bergyajev, az új középkor 
prófétája azt hiszi, hogy a jövő iránya az életviszonyok egyszerűbbé 
válása, az igények lefokozása lehet csak.49 Ha ez így volna, a civilizá
ciónak jogi eszközökkel is korlátok közé szorítása a fejlődés szükség- 
szerű vonalába esnék. De bármelyik prófétának legyen is igaza, ez 
nem dönti el a kérdést. A jogpolitikának a jelen feladataival kell fog
lalkoznia s ezek a civilizáció veszélyeinek elhárítására vagy legalább 
csökkentésére irányuló törekvést mindenesetre magukban foglalják.

A jog szempontjából az anonimitás káosz. Ha a káoszon túl 
akarunk jutni, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hanem belőle 
kell kiindulnunk. Az anonimitást a jognak le kell győznie mindenütt, 
ahol jelentkezik: a jognak küzdenie kell az anonimitás ellen, vagyis 
olyan felelősségi rendszert kell teremtenie, mely az anonomitás hátrá
nyait alkalmas kiegyenlíteni. Ez történik a magánjogban az abjektív 
kártérítési felelősséggel, a büntetőjogban a sajtójogi felelősséggel. A 
jövő feladata az anonimitást ellensúlyozni egyéb tereken is. Nem az 
anonimitás tényleges kiirtása a cél: ez nem jogi feladat, nem is lehet
séges jogi eszközökkel. A jogra csak az anonim intézmények felelőssé 
tétele tartozik. Ez történik az állami életben p. o. a fasizmus útján.

*

46 Formatives und funktionales Recht.
47 I. m. 139. 1.
48 Philosophie der Arbeit.
49 Um nouveau Moyen-Age.
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Immár végére jutottam fejtegetéseimnek, melyeknek hivatásul 
tűztem a modern technika beillesztését a jogi szabályozás tárgyai 
közé. Arra törekedtem, hogy megtaláljam azt a jogi szempontot, amely 
szerint a beillesztés történhetik. A jog az emberi szellemnek egyik 
működési iránya, a szempontnak is szelleminek kell tehát lennie, mely 
a modern technika ily beillesztésének útját mutatja. Ezt a szempontot 
a szellem tagadásában, az anonimitás elvében találtam meg, mellyel 
szembe kell szállnia a jognak, hogy a szellem csorbát ne szenvedjen. 
Nem állítom, hogy a szellem megvédésének egyedüli eszköze a jog. 
Korántsem. Nem is legerősebb eszköze. De vállalnia kell ezt a feladatot, 
ha szellemi alaptermészetéhez bű akar maradni. Talán a jognak is sze
repe lehet abban, hogy a gép betöltse nagy feladatát az isteni világterv 
megvalósításában.56 Talán kisszerűnek látszik a modern technikával 
való foglalkozásnak ez a módja ma, amikor a technika végső feladatául 
nagy gondolkodók, korunk történetének filozófusai azt az immár alig 
utópisztikus funkciót jelölik ki, hogy a rádióelektromosság útján idegen 
bolygók lakóival hozzanak bennünket kapcsolatba.61 Ilyen szédítő 
perspektíva mellett kicsinyes pedantériának tűnhetik azzal foglalkozni, 
mi a dolga a technikával a jogásznak. A modern technika első filozófu
sáról, valósággal prófétájáról Verulami Bacon-ről azt írta — nagy 
lekicsinyléssel — Liebig, hogy az Üj Atlantisz-ban úgy beszél a tech
nikáról, mint egy — kancellár. Szeretném, ha szerény soraimról azt 
lehetne elmondani, hogy írójuk úgy beszél a technikáról, mint egy — 
jogász.. .  azaz csak jogtechnikus, akinek szemét a törvényelőkészítő 
mesterség hosszas gyakorlása talán fogékonnyá tette olyan objektív 
tendenciák meglátására, melyek esetleg ...  valamikor...  a törvényhozó 
figyelmének alkalmas tárgyai lehetnek. 50 51

50 V. ö. Dessauer: Philosophie der Technik.
51 Ziegler: Zwischen Mensch u. Wirtschaft, 377 1.





IL
A sajtójogi fokozatos felelősség.

Irta: Gádó István 
kir. ítélőtáblái tanácselnök (Budapest).

I. A sajtójogi felelősségnek csak arról a rendszeréről van itt szó, 
melyet az 1831. évi belga alkotmánytörvényből kialakult fokozatos 
felelősség (responsabilité par cascade) rendszereként ismerünk s me
lyet úgy az 1848., mint az 1914. évi — jelenleg érvényes sajtótörvényünk 
is alapjául elfogadott. Ezt a rendszert is csak az 1914 :XIV. t.-cikkbe 
foglalt sajtótörvényünk tételes rendelkezései szempontjából, főleg a ma
gyar bírói joggyakorlat megvilágításában, kívánom tárgyalni. Tehát 
a sajtójogi felelősség szabályozása tekintetében az európai sajtó
jogokban megkülönböztetni szokott három rendszer közül a másik 
kettőről, az angol rendszerről, vagyis az általános büntetőjogi felelős
ség rendszeréről és a német rendszerről, vagyis a sajtójogi gondatlan
ság fogalmán felépített felelősségi rendszerről egyáltalán nem szólok. 
És az új (1923—1930) olasz fascista sajtóreform rendszerét sem kívá
nom méltatni. Sőt az elméleti s kritikai fejtegetésektől is, amennyire 
lehetséges, tartózkodom. Hisz a törvényünk által alapul elfogadott 
fokozatos felelősség rendszere is elméletileg s kritikailag annyira meg 
van világítva, hogy e tekintetben újat mondani alig lehet. Akik a 
sajtószabadságot féltik és ennek érdekében a sajtónak azokat a mun
kásait, akik sajtó lítján elkövetett bűncselekmény esetében a bűn- 
cselekménynek nem valódi részesei, a zaklatástól és büntetéstől meg
kímélni akarják, azok úgyis a sajtójogi fokozatos felelősségi rend
szerre esküsznek. Azok e rendszer mellett is a büntető törvények által 
védett értékeket és érdekeket kellőképen megoltalmazhatóknak tartják. 
Akik pedig ezeket az értékeket s velük az anyagi igazság követelmé
nyeit, főleg a salus rei publicae nagy érdekeit tartják elsősorban sze
mük előtt, azok a másik két rendszer valamelyike, esetleg olyan rend
szer mellett tesznek hitvallást, milyen az új fascista rendszer, mely 
nézetem szerint, az említett három felelősségi rendszernek voltaképen 
a kombinációja.

П. A sajtójogi fokozatos felelősség rendszere, tehát a mi sajtó- 
törvényünk szerinti sajtójogi felelősség is — mint tudjuk — abban a 
rövid meghatározásban foglalható össze, hogy a sajtó útján elkövetett 
bűncselekmény esetében a cselekmény részesei közül, az általános 
büntető törvénykönyvek bűnrészességi szabályaitól eltérően, csak a 
sajtótörvény által taxatíve meghatározott fokozatok egyikén álló sze
mély vagy személyek tartoznak felelősséggel, más vagy mások ellen-

8*



116 Gadó István

oen nem. Ez a sajtójogi fokozatos felelősség tehát egyúttal kizárólagos 
is. Ezért fokozatos és kizárólagos felelősségnek is nevezik.

E sajtójogi felelősség szabályai a mai sajtótörvényünk (St.) har
madik fejezetében, különösen 32—37. §-aiban vannak összefoglalva és 
pedig a 32. §-ban foglalt általános feltétel előrebocsátása mellett a kö
vetkező szakaszokból kitűnő azzal a megkülönböztetéssel, amire a tör
vény helyes értelmezésénél és alkalmazásánál nagyon kell ügyelni, 
hogy a fokozatos felelősség más akkor, ha a közlemény időszaki lap
ban jelent meg és más, ha egyéb sajtótermékben látott napvilágot.

Az általános feltétel az, hogy a sajtójogi fokozatos felelősség 
szabályait csak a sajtó útján elkövetett bűntett, vétség és kihágás, 
vagyis csak az úgynevezett sajtódeliktumok esetében lehet és kell 
alkalmazni. Ezért a sajtótörvény a 32. §-ában meg is határozza a sajtó- 
deliktum fogalmát és pedig az irodalom és a korábbi bírói gyakorlat 
egy részének helyes álláspontját téve magáévá akként, hogy a sajtó 
útján elkövetett bűntett, vétség, vagy kihágás az a bűncselekmény, 
melynek tényálladékát a közzétett sajtótermék tartalma foglalja ma
gában. Hozzátebetnénk e megbatározásboz, könnyebb megértbetés 
céljából, bizonyos pleonazmussal: hiány nélkül (mint a német sajtó- 
jogászok mondják: ohne Rest). A közzétett sajtótermék tartalma fog
lalja magában a bűncselekmény tényálladékát a maga teljességében, 
hiánytalanul, mint a sajtótörvény miniszteri javaslatának indokolása 
is felhozza, pl. a sajtó útján elkövetett rágalmazás vagy izgatás 
esetében.

A St. 32. §-a eltérve a régi, 1848-iki sajtótörvénytől, nem sorolja 
fel egyenkint a sajtódeliktumokat, hanem beérte az említett általános 
meghatározással. És ez elég is. Igaz, hogy az irodalomban a felsorolás 
hiánya miatt több sajtó útján elkövetett bűncselekményre nézve vita 
támadt, hogy azok sajtódeliktumok-e vagy csak a sajtó felhasználásá
val elkövetett közönséges bűncselekmények, de a bírói gyakorlat ma 
már az irodalmilag vitás kérdéseket mind eldöntötte, illetve azok egy 
részét maga nem is tekintette vitásoknak. Legalább is nem tudok 
olyan bűncselekményről, mely ezidőszerint is komolyan vitás volna 
atekintetben, hogy vájjon sajtódeliktum-e vagy nem?

Ma már például nem vitás Vaikó Pál s részben Bemolák Nán
dor felfogásával szemben, amire Dolescbal Alfréd, Nagy Béla s Fin- 
key Ferenc mutatott rá talán legnyomatékosabban, hogy a St. 24. 
§-ának 7., 8. és 9. pontjaiban foglalt bűncselekmények nem sajtó
deliktumok. A St. 32. §-a harmadik bekezdésének, melyet a szakasz 
szövegébe a képviselőház plénuma vett fel, kimondva azt, hogy a 
fokozatos felelősség szabályai a St. 24. §-a 8. pontjának estében nem 
nyernek alkalmazást, ezek szerint semmi különös értelme nincs, mert 
a St. 24. §-ának 8. pontjában megbatározott vétség nem lévén sajtó- 
deliktum, a fokozatos felelősség sem alkalmazható rá. Eldöntötte a m. 
kir. Kúria a jogegységi tanácsának 13. számú büntető döntvényével, 
mely a Büntető Határozatok Tára (B. H. T.) VII. kötetébe 801. szám 
alatt van felvéve, azt a vitát is, és pedig igenlegesen, hogy a St. 32. 
$-a értelmében sajtó útján elkövetett vétségnek vagyis sajtódeliktum- 
nak keil-e minősíteni az 1921:111. t.-c. 7. §-ának első bekezdésébe 
ütköző vétséget (az úgynevezett haza- és nemzetrágalmazás vétségét), 
ha a magyar állam vagy magyar nemzet megbecsülésének csorbítá
sára vagy hitelének sértésére alkalmas valótlan tényt sajtótermékben 
állítják vagy terjesztik. Ezzel annál a hasonlatosságnál fogva, hogy
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a hitelrontás vétségének is a tényálladéki eleme az állított vagy 
hiresztelt tény valótlansága, megszűnt annak a kétségbe vonása is, 
hogy az 1914:XLI. t.-c. (Bv.) 24. §-ába ütköző, sajtó útján elkövetett 
hitelrontás vétsége nem lenne sajtódeliktum.

A sajtódeliktumnak a St. 32. §-ában meghatározott s most 
ismertetett fogalommeghatározásából a contrario viszont az követke
zik, hogy azok a szintén sajtóközleménnyel elkövetett bűncselekmé
nyek, amelyeknek tényálladékát a sajtótermék nem foglalja teljesen 
magában, hanem tényálladékuknak csak valamely része valósul meg 
a sajtó segélyével, pl. a sajtó felhasználásával elkövetett csalás, zsa
rolás, vagy amelyeknél csupán a sajtó útján való jogellenes közzé
tétel maga a bűncselekmény, pl. a tiltott közlés, titok elárulása, — 
inni sajtódeliktumok, hanem csak a „sajtó felhasználásával“, a „sajtó 
igénybevételével“ elkövetett közönséges bűncselekmények. Ezek — 
mint a sajtótörvényünk javaslatának miniszteri indokolása is ki
emeli — úgy a büntetőjogi felelősség, mint a bírói hatáskör és az 
eljárás tekintetében az általános büntetőjog szabályai alá esnek. 
Ezekre tehát a sajtójogi fokozatos felelősség szabályait alkalmazni 
nem lehet.

Habár ezek szerint a sajtódeliktum fogalma nemcsak a büntető
jogtudományban, de a tételes törvényben is világosan meg van álla
pítva, annak az axiómának a megerősítésével, hogy nincsen szabály 
kivétel nélkül, itt is találkozunk. így kivételt állapít meg a szemérem
sértő közlemények forgalmának és a velük való üzérkedésnek elnyo
mása végett Genfben létrejött nemzetközi egyezmény becikkelyezése 
tárgyában hozott 1929:VII. t.-c. 2. §-a, amely a szemérem elleni bűn- 
cselekményt újból szabályozva és a Btk. 248. §-át hatályon kívül 
helyezve, azt sajtó útján való elkövetése esetében is úgy tekinti, 
mintha nem sajtódeliktum, hanem közönséges bűncselekmény volna. 
Hasonlóan és általánosságban kivételt állapít meg a m. kir. Kúriá
nak 1922. évi december hó 12-én B. I. 6763/1922. szám alatt hozott, a 
B. H. T.-ba a VIII. kötet 800. száma alatt felvett elvi határozata a 
külföldi sajtó útján elkövetett bűncselekményre nézve, kimondva azt 
az elvet, hogy a magyar sajtótörvény csak a magyar sajtószabadságot 
védi, és pedig azért, mert az a magyar alkotmányos szabadság lénye
ges része, s hogy ennélfogva ez a sajtótörvény és annak a sajtószabad
ságot védő, kímélő, a sajtó szellemi munkásainak felelősségét, az 
eljárás terhét s az elévülés időtartamát is enyhítő intézkedései nem 
vonatkoznak idegen állam sajtójára és annak munkatársaira, hisz 
azzal, illetve azokkal szemben a magyar állam sem a törvényes rendé
szeti ellenőrzést nem gyakorolhatja, sem a törvényszerint való bün
tetőjogi felelősségre vonásukra irányuló igényét nem érvényesítheti.

Hogy tehát a St. harmadik fejezetében foglalt különleges szabá
lyokat. különösen a sajtójogi fokozatos felelősség szabályait alkal
mazzuk a sajtó útján elkövetett bűncselekményekre, nem elég az, 
hogy az ilyen bűncselekmény a sajtótörvény 32. §-ának általános 
meghatározása szerint sajtódeliktumnak legyen tekinthető. Az is 
szükséges, hogy valamely különös törvény által, vagy külföldi sajtó 
útján való elkövetése folytán ne legyen megfosztva sajtódeliktumi 
jellegétől s ezzel annak a következményeitől.

Ezt a főszabályt, melyet a kivételes törvényes rendelkezésekre és 
magának a sajtótörvénynek a m. kir. Kúria által kifejezett értelmezé
sére való tekintettel a St. 32. §-ának kiegészítésével ekként felállítandó-
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nak tartok, a bírói gyakorlat következetesen követi. Ennek igazolásául 
hivatkozom arra, hogy a sajtó útján elkövetett szemérem elleni bűn- 
cselekményt addig, míg a Btk. 248. §-át hatályon kívül nem helyezték, 
az elméleti sajtójogtudomány álláspontjával egyezően a bírói gyakor
lat is mindig sajtódeliktumként kezelte, amióta pedig az 1929:VII. t.-c.
2. §-a ettől a jellegétől megfosztotta, ezt a bűncselekményt, bárha sajtó 
útján követik is el, mindig csak közönséges bűncselekményként torol
juk meg. Az pedig számos, nagyobb érdeklődéssel kísért büntető per
ből köztudomású, hogy a külföldi, különösen bécsi és párisi sajtóban 
megjelent, főleg haza- és nemzetrágalmazó cikkek miatt az azoknak a 
küllőidről visszatért, illetve itt volt szerzőit nem a sajtójogi különle
ges, hanem az általános büntetőjogi szabályok szerint mint tetteseket 
vagy tettestársakat vonták felelősségre.

Az így felállított főszabályban foglaltakon kívül, amint már 
említettük, a fokozatos felelősség eltérő lévén aszerint, hogy a közle
mény időszaki lapban, vagy más sajtótermékben jelent-e meg, az idő
szaki lap törvényes fogalmával is teljesen tisztában kell lenni.

A St. 3. §-a értelmében időszaki lap az egy hónapot meg nem 
haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Időszaki 
lap tehát csak hírlap vagy folyóirat és pedig ezeknek a közfelfogásban 
értett fogalma szerint. A törvény szövegéből — mint javaslatának 
miniszteri indokolása is hangsúlyozza — nyilvánvaló, hogy időszaki 
lapoknak nem tekinthetők azok az önálló, egységes munkák, melyek 
más könyvektől csak abban különböznek, hogy nem egyszerre, hanem 
egyes füzetekben jelennek meg. Az ilyen munkáknak nincs is felelős 
szerkesztőjük, s ha mégis ilyent szerepeltetnek, annak semmiféle 
sajtójogi jelentősége nincs. Kimondja még a St. a 3. §-a második 
bekezdésében azt, hogy az időszaki laptól elkülönítve is megszerez
hető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki 
lap fogalma alá esik.

Az időszaki lapok nyilttéri közleményei és hirdetései (St. 35. §.) 
még azok, amelyek a sajtójogi fokozatos felelősség szempontjából 
szintén külön figyelmet követelnek meg.

III. Mindezek szem előtt tartása mellett sajtótörvényünk, mint 
tudjuk, a sajtójogi fokozatos felelősséget akképen állapítja meg, hogy 
úgy a sajtó érdekeit, mint az anyagi igazság követelményeit kielé
gítő módon a felelősség homlokterébe a szerzőt, mint a tulajdon- 
képeni tettest állítja.

A sajtódeliktum miatt elsőfokon tehát rendszerint a szerző 
felelős, éspedig tekintet nélkül arra, hogy a sajtóközlemény időszaki 
lapban, vagy más közönséges sajtótermékben jelent-e meg. A St. 33. 
§-ának első bekezdése ezt aképpen fejezi ki, hogy sajtó útján elköve
tett bűntett, vétség, vagy kihágás miatt elsősorban a szerző felelős. 
Ez a törvényhely csak szerzőt említ. Nem volt azonban vitás a régi 
sajtótörvény érvényességének idején sem és most sem az, hogy szerző 
nemcsak egyes személy, hanem két vagy több személyből álló társa
ság is, akiket az elmélet és gyakorlat szerzőtársaknak nevez. A szer
zőn, illetve szerzőtársakon kívül a St. 33. §-a második bekezdésének 
rendelkezése szerint szerzőként kell büntetni azt is, aki a sajtótermé
ket büntető törvénybe ütköző tartalommal megrendelte, úgyszintén 
azt, aki a sajtótermék büntető törvénybe ütköző tartalmának meg
írására vagy egyéb megalkotására a szerzőt reábírta. Vagyis ilyen
kor a tulajdonképeni tettesként szereplő szerzővel a megrendelő és
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reábíró is szerző gyanánt első fokon kollektív felelősséggel tartozik. 
Természetesen a megrendelő és reábíró is lehet egy vagy több sze
mély. A St. 33. §-ának második bekezdésében foglalt ehhez a rendel
kezéshez a bekezdés utolsó mondata azonban hozzáfűzi azt a kivételt, 
hogy a szerkesztő, kiadó és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat 
tulajdonosa ily esetben is csak 34—36. §-ok értelmében felelős. Ez az 
utolsó mondat azt jelenti, hogy a megrendelőt és a felbujtót csak az 
esetben lehet és kell szerzőként a tulaj donképeni szerzővel vagy 
szerzőtársakkal együtt büntetni, ha a megrendelő vagy reábíró a 
sajtójogi felelősség további fokozatain kívül álló személy, azaz, ha az 
illető sem nem a felelős szerkesztő, sem nem a kiadó, sem nem a 
nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa. A St. 33. §-a 
második bekezdésének idézett utolsó mondata így a különböző foko
zatokon álló személyek együttes felelősségét kizárja és ezzel a sajtó
jogi fokozatos felelősségi rendszer elvi álláspontját, mely a külön
böző fokozaton lévő személyek kollektív felelősségét nem tűri, 
megóvta.

A sajtótörvény eredeti miniszteri javaslatában a 33. §-ának 
most ismertetett második bekezdése egész másképen és pedig iigy 
szólt, hogy szerzőként kell büntetni azt is, aki a bűncselekmény tény- 
álladékát megállapító tartalom megalkotásában utasítással, adatok 
nyújtásával, szövegezéssel, ábrázolással vagy zenésítésével vett részt. 
A felelős szerkesztőre, kiadóra és a nyomda vagy más többszörösítő 
vállalat tulajdonosára vonatkozó kivétel az eredeti szövegből teljesen 
hiányzott. A képviselőház igazságügyi bizottsága volt az, mely a St. 
33. §-ának jelenlegi második bekezdésében foglalt rendelkezéssel 
helyettesítette az eredeti miniszteri javaslat 33. §-a második bekez
désében tervezett rendelkezést, még pedig teljesen azzal a szöveggel, 
mely most a St. 33. §-ának második bekezdésének a szövege. Az igaz
ságügyi bizottság, mint azt jelentésében meg is okolta, azért módosí
totta e részben a miniszteri eredeti javaslatot, mert egyrészt a szerző
társakként büntetendő személyek körét az 1848:XVIII. t.-c. alapján 
kifejlődött bírósági gyakorlaton túlmenőleg megállapítani nem tar
totta kívánatosnak, másrészt szükségesnek tartotta annak a látszat
nak is elkerülését, mintha a javaslat le akarna térni a sajtójogi foko
zatos és kizárólagos felelősség elvi álláspontjáról.

A St. 34. §-ának a következő 35. §-ában foglalt rendelkezéssel 
való egybevetése szerint a nem időszaki lapban megjelent közlemény 
miatt, valamint az időszaki lapok nyilttéri közleményei és hirdetései 
miatt a szerző felelőssége a kiadóra hárul, ha a szerző sajtójogi fele
lősségre nem vonható, vagy ha a sajtóterméket törvénybe ütköző 
tartalommal egyenesen a kiadó rendelte meg. — Utóbbi esetben tehát 
a szerző a sajtójogi felelősségből kiesik és a kiadó, aki a St. 34. §-a 
szerint különben második fokon felelős, az általa utasított szerzőnek 
a felelősségből való kiesése folytán voltaképen elsősorban válik 
felelőssé.

Időszaki lapban megjelent közleményért azonban — a nyilttéri 
közlemények és a hirdetések kivételével — második fokon a felelős 
szerkesztő tartozik helyt állani. Ezt a St. 35. §-ának első bekezdése 
rendeli, és pedig akképen, hogy időszaki lapok közleményeiért, a hir
detések és nyilttéri közlemények kivételével, a felelős szerkesztőt 
terheli a sajtójogi felelősség, ha a szerző sajtójogi felelősségre nem 
vonható, vagy ha a közlemény büntető törvénybe ütköző tartalmának
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megírására a szerzőt egyenesen a felelős szerkesztő utasította. —- 
Utóbbi esetben tehát a szerző ugyancsak kiesik a sajtójogi felelősség 
alól, és a felelős szerkesztő tartozik az általa utasított szerzőnek a 
sajtójogi felelősségből való kihagyása következtében voltaképen első 
sorban felelősséggel.

Az időszaki lap szerkesztőjének felelőssége a St. 35. §-ának 
második bekezdése értelmében a kiadóra hárul, ha a szerkesztő sajtó
jogi felelősségre nem vonható, vagy ha a közleményt egyenesen a 
kiadó utasítására tették közzé. Utóbbi esetben tehát a felelős szer
kesztő esik ki a sajtójogi felelősségből és a kiadó, aki az időszaki 
lapok közleményeiért, a hirdetések és nyilttéri közlemények kivételé
vel, különben harmadik fokon felelős, a szerkesztő helyett tulajdon
képen második fokon válik felelőssé.

Ha a sajtóterméken a St.-nek most ismertetett 33—35. §-aiban 
megjelölt valamely felelős személy (szerző, kiadó, illetve felelős szer
kesztő) feltüntetve nincs és ha ennek folytán — vagyis az impressum 
hiánya miatt — sajtójogi felelősségre más nem vonható, a St. 36. 
§-ának rendelkezése értelmében a nyomda vagy más többszörösítő 
vállalat tulajdonosa felelős, és pedig-harmadik fokon, időszaki lapok
nál — a nyilttéri közlemények és hirdetések kivételével — negyedik 
fokon. Az időszaki lapok nyilttéri közleményeiért és hirdetéseiért 
azonban a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa ter
mészetesen csak harmadik fokban lehet felelős, mert azokért a felelős 
szerkesztő kihagyása folytán a kiadó valójában mindig második fokon 
tartozik felelősséggel. A nyomda vagy más többszörösítő vállalat 
tulajdonosának ekként megállapított sajtójogi felelősségére vonat
kozólag ki kell itt emelni, hogy a sajtótörvény sem a 36., sem más 
szakaszában nem tartalmaz a nyomda vagy más többszörösítő válla
lat tulajdonosa vagy az őt fokozatban megelőző személyek sajtójogi 
felelősségének sorrendjére vagy valakinek a felelősségből való kiha
gyására nézve valamilyen kivételes rendelkezést arra az esetre, ha 
a sajtóterméket a büntető törvénybe ütköző tartalommal egyenesen 
a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa rendelte meg, 
illetve azt a kiadó vagy felelős szerkesztő megkerülésével egyenesen 
az ő utasítására tették közzé.

A sajtójogi fokozatos felelősségnek ezeket a St. 33—36. §-aiban 
foglalt általános szabályait a 37. §-a az úgynevezett közlő és átvevő 
szerzőre s utóbbival kapcsolatban a kőnyomati úton vagy más módon 
főképen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újságoktól 
átvett közleményre vonatkozó különös szabályokkal egészíti ki.

Nevezetesen a St. 37. §-ának első bekezdése akként szól, hogy 
ha a közleményt sajtó útján a szerző beleegyezése nélkül tették közzé, 
szerzőnek a közlőt kell tekinteni. Ily esetben a szerző nem büntet
hető, vagyis az eredeti szerző a sajtójogi felelősség alól szabadul és 
helyébe a közlő-szerző lép. Ez a sajtójogi szabály, mely a régi sajtó
jogunknak nagyon érzett hiányát pótolja, — mint a St. javaslatának 
miniszteri indokolása is kiemeli — azért volt felállítandó, mert a 
közzétételre nem szánt gondolat egymagában nem büntethető, viszont 
felelősséggel csak az tartozik érte, aki azt a gondolat szülőjének bele
egyezése nélkül közli, mert a jogsértést az követi el, aki azt a közön
ség elé tárja.

A St. 37. §-ának második bekezdése a sajtóközlemény átvétele 
esetére, vagyis arra az esetre, ha valaki egy már megjelent sajtótér*
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méket (cikket, könyvet stb.) vagy annak egy részét újból közzéteszi 
(például bírt vagy más közleményt egy másik hirlapból „kiollóz“), 
kivéve az időszaki lapok részére a birlaptudósító újságokból történő 
és a St. 37. §-ának harmadik bekezdésében külön szabályozott átvéte
lek esetét, — azt a szabályt állítja fel, hogy sajtóközlemény átvétele 
esetében szerzőnek az átvevőt kell tekinteni. Az átvevő felelőssége 
nincsen ahhoz a feltételekhez kötve, hogy az átvétel az eredeti sajtó- 
közlemény szerzőjének beleegyezése nélkül történjék, és utóbbinak 
beleegyezése sem változtat az átvevő sajtójogi felelősségén és nem 
vonja maga után az eredeti sajtóközlemény szerzőjének kollektív 
felelősségét. De a törvény helyes értelme szerint — mint Degré Mik
lós kifejtette (Bűnügyi Szemle, II. 58. 1.) — átvételről csak akkor 
lehet szó, ha az eredeti sajtóközleménynek a szerzőjével az átvevő 
nem azonos személy.

A St. 37. §-ának harmadik bekezdése az úgynevezett hirlap- 
tudósítók jogi helyzetét szabályozva és a hírlapirodalom évtizedes 
óhajtásának megfelelve, akképen rendelkezik, hogy a kőnyomati úton 
vagy más módon főképen az időszaki lapok részére készülő hirlap- 
tudósító újságoktól átvett közleményért a szerzői fokozaton a sajtó
jogi felelősség nem az átvevő időszaki lapoknak, hanem a hirlap- 
tudósító újságnak személyzetét terheli a St.-nek fentebb ismertetett 
33—36. §-aiban az időszaki lapokra megállapított szabályok szerint. 
E bekezdésben tehát az alól a szabály alól, mely szerint a sajtóközle
mény átvétele esetében szerzőnek az átvevőt kell tekinteni, kivételt 
állapított meg a törvény, kimondva azt, hogy az időszaki lapok 
részére készülő hirlaptudósító újságoktól átvett közleményért nem az 
időszaki lap átvevője (pl. a napilap, hírrovatvezető, aki hirlaptudó
sító kőnyomatosból vett át valamely napihírt) vonható sajtójogi 
felelősségre, hanem helyette szerzőként a hirlaptudósító újságnak 
személyzete tartozik felelősséggel, és pedig a sajtótörvény 33—36. §-ai 
értelmében fokozatosan. E kivételes rendelkezés — mint a sajtótör
vény javaslatának miniszteri indoklásából is kitűnik — abban leli 
magyarázatát, hogy mivel a hirlapírás mai technikája és kiterjedt 
hírszolgálata mellett teljesen lehetetlen, hogy minden időszaki lap 
közvetlen hírforrásokból szerezze meg közleményeit s azok helyes
ségéért, tartalmuk valóságáért helyt állhasson, a hirlaptudósító újsá
goknak a rendeltetése az, hogy a hozzájuk befutó híreket és az általuk 
beszerzett tudósításokat a hirlaptudósító újságot fenntartó, illetve 
arra előfizető hírlapokhoz juttassák. A hirlapok az így kapott híre
ket a hirlaptu dósí tóból egyszerűen kiírják, vagy kiollózzák, minél
fogva a hirlaptudósító újságok (kőnyomatosok), bár a St. 2. §-a szerint 
maguk is sajtótermékek, sőt a 3. §-a szerint időszaki lapok, az egyes 
hírlapokra nézve ezek részére készülő szerzői iratoknak (kéziratok
nak) tekintendők.

Ezek szerint — mint a budapesti kir. ítélőtábla B. VII. 
12.443/1930. számú ítéletében és ezt az ítéletet megerősítő B. I. 
1400/1931. számú végzésében a m. kir. Kúria is kifejtette, — az átvevő 
lapnak időszaki lapnak kell lennie (más sajtótermékre az St. 37. 
§-ának 3. bekezdésében foglalt kivételes rendelkezés nem vonatkozik, 
az átvételnek kellő időben kell történnie, vagyis addig, míg a hirlap
tudósító közlése a napihír jellegét el nem vesztette, és lényegében 
hűnek kell lennie. Az átvett közleményért a sajtójogi felelősség sor
rendje pedig akként alakul, hogy szerzőként elsősorban felelős a lap-
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tudósító újság szerzője és ha ez felelősségre vonható nem volna, a 
tudósító újság felelős szerkesztője, majd kiadója és végül a St. 36. 
§-ához képest a nyomdájának vagy más többszörösítő vállalatának 
tulajdonosa. Vagyis a törvény értelmében szerzőnek tulajdonképen a 
laptudósító újságot kell tekinteni, mely szerzői felelősség a törvény- 
szerű fokozatok szerint a most jelzett sorrendben hárul át a tudósító 
újság egész felelős személyzetére. Ez az egész személyzet lép tehát
— természetesen fokozatosan — az átvevő időszaki lap szerzői foko
zatába és felel egymás után szerzőként az átvett közleményért. Ha 
pedig a tudósító újságnak e négy fokozatban jelentkező személyzeté
ből senki sem volna felelősségre vonható, akkor kerül csak a sor az 
átvevő időszaki lap felelős szerkesztőjére, kiadójára és nyomdatulaj
donosára. Ily átvétel esetén az átvevő időszaki lap csak a szerzőség 
tekintetében esik ki.

Magától értetődik, hogy ha a hirlaptudósitó újság közleményét 
több időszaki lap veszi át, szerzői fokon minden időszaki lap által 
átvett közleményért a laptudósitó újság személyzete felel, mert annyi 
sajtódeliktum létesül, ahány időszaki lapban megjelenik az átvett 
közlemény. A helyzet ilyenkor hasonló ahhoz, ha a szerző cikkét több 
sajtótermékben téteti közzé.

A sajtójogi fokozatos felelősségnek ezek a szabályai taxatíve 
sorolják fel azokat a személyeket, akik a sajtódeliktum miatt a fel
állított fokozatok betartása mellett felelősségre vonhatók. Következés
képen sajtóbűncselekményért e személyeken kívül — sem vala
melyikükkel együtt, sem helyettük — mást felelősségre vonni egy
általában nem lehet. A jelenlegi sajtótörvényünk sajtójogi felelős
ségére is tehát lényegében érvényes az m. kir. Kúriának B. 753/1905. 
sz. alatt hozott elvi határozata (B. H. T. 443. sz.), mely az 1848:XVIII. 
t.-c. 13. és 33 §-aira, valamint az 1880:XXXVII. t.-c. 2. §-ának máso
dik bekezdésére támaszkodva kimondotta, hogy mivel a sajtótörvény 
taxative felsorolja azokat a személyeket, akik sajtó útján elkövetett 
bűncselekményért büntethetők, ezzel ki vannak zárva a Btk. 69. 
§-ában meghatározott általános bűnrészességi esetek, s így a sajtó
jogi felelősség nemcsak fokozatos, hanem kizárólagos is lévén, a 
sajtótermék közzétételének közvetítését és annak terjesztését végző 
egyének sajtójogi felelősségre nem vonhatók.

Más szóval a sajtó útján elkövetett bűntettek, vétségek és kihá
gások, vagyis sajtódeliktumok esetében az általános büntető törvé
nyek rendelkezéseit — amint a St. 32. §-ának 2. bekezdése külön is 
kiemeli — a fentebb ismertetett 33—37. §-aiban, illetve a St. III. feje
zetében meghatározott eltérésekkel kell ugyan alkalmazni, de sajtó- 
deliktumért mást, mint akiket a St. 33—37. §-ainak idézett rendelke
zései felsorolnak, felelősségre vonni nem lehet. Az utóbbiak is csak 
e rendelkezésekben meghatározott fokozatos sorrendben, illetve fel
tételek mellett vonhatók felelősségre. Ha pedig a fokozatos sorrend
ben utolsó helyen álló nyomda, vagy más többszörösítő vállalat tulaj
donosát sem lehetne az adott esetben felelősségre vonni, akkor a sajtó- 
deliktumért a bűnvádi eljárás más senki ellen nem folytatható és a 
sajtótermékek elkobzása és megsemmisítése végett csak a Bp. XXV. 
fejezetében szabályozott objektív eljárás indítható.

IV. Sajtótörvényünk sajtójogi fokozatos felelősségi szabályait
— a törvény lényeges rendelkezéseinek szószerint való idézésével s a 
törvény javaslatának miniszteri indokolásából és parlamenti tárgya-
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lásából, valamint a sajtójogi elméleti és joggyakorlati ismeretekből 
merített, kommentárszerű magyarázatokkal — nemcsak a téma kime
rítése végett volt szükséges tüzetesebben tárgyalni. De főleg azért 
kellett azokat részletesebben ismertetni, mert csak azok közvetlen 
szemmeltartása mellett érthetők meg tökéletesen és értékelhetők tel
jesen azok a kérdések, amelyek a sajtójogi fokozatos felelősség sza
bályaival kapcsolatban már az eddig előadottakban ki vannak fejtve 
és az alábbiak szerint, különösen a bírósági joggyakorlat feltárásával, 
még megvilágításra érdemeseknek mutatkoznak.

V. Mivel a sajtójogi fokozatos felelősség tételes szabályai, mint 
azok idézéséből láthattuk, a tulajdonképen való szerzőnek vagy 
szerzőtársaknak a fogalmát nem határozzák meg (St. 33. §-a 1. bek.), 
sőt a szerzőként büntetendő megrendelő és reábíró fogalmának a 
meghatározását is mellőzik (St. 33. §. 2. bek.), — ilyen megvilágításra 
érdemes kérdés még az, hogy sajtójogilag kit kell szerzőnek, szerző
társnak, megrendelőnek és reábírónak tekinteni?

A szerző fogalmát úgy a sajtójogi irodalom (különösen Kenedy 
Géza, Zsitvay Leó, Vaikó Pál, Bernolák Nándor, Finkey Ferenc taní
tása), mint a bírósági gyakorlat alapján akképen tartom sajtóbün- 
tetőjogilag megállapíthatónak, hogy szerző az, aki valamely gondola
tot, akár az övé, akár másé, sajtó útján való közzétételi szándékból, 
megfelelő szellemi tevékenység által oly tartalomban fejez ki, amily 
tartalommal azt a sajtótermékben tényleg közzétették. Vagyis — 
amint Finkey hangsúlyozza — a sajtóbüntetőjog szempontjából a 
szerző fogalmára nézve az a fontos, hogy valóban az ő akaratára 
vihető-e vissza a kérdéses kriminális tartalmú sajtótermék meg
születése és megjelenése, tehát pl. a cikk megírása és annak sajtó 
útján való közzététele magában nem elég a szerzőség és ezzel a szer
zői sajtójogi felelősség megállapítására, mert lényeges kellék az is, 
hogy a sajtó útján való közzététel a szerző akaratával történjék. Ha 
a közzététel a szerző akarata nélkül, más szóval „beleegyezése nélkül“ 
történt, a St. 37. §-ának 1. bekezdése értelmében sajtójogilag szerző
nek csak a közlőt kell tekinteni.

Ha a sajtótermékben közzétett gondolat kifejezése két vagy több 
személy közös szellemi tevékenységének az eredménye, úgy, hogy a 
gondolatnak közzétételi szándékkal való kifejezésében, illetve a sajtó
termék tartalmának ily célból való megállapításában közösen vettek 
részt, még ha a közösen kieszelt vagy megállapított tartalom csak 
egyiküknek, vagy nem valamennyiüknek fogalmazványa, — vala
mennyien szerzőtársak.

A felelős szerkesztő, kiadó és nyomda, vagy más többszörösítő 
vállalat tulajdonosa is lehet szerző, vagy szerzőtárs, ha a szerzőnek, 
szerzőtársnak adott fogalmi körét betölő szellemi tevékenységet fej
tette ki, sőt ők mind a hárman együtt is s közülök ketten-ketten is 
lehetnek szerzőtársak. Nagyon természetes, hogy ily esetben sajtó
jogi felelősségük is csak szerzői, illetve szerzőtársi minőségükben 
állapítható meg.

Szerzőtársi viszony azonban nem állapítható meg oly esetben, 
amikor valamely közzétett sajtótermék tartalma két vagy több sze
mély szellemi tevékenységének az eredménye ugyan, de a szellemi 
tevékenység nem együttes és közös, hanem a sajtóközlemény minden
egyes részére nézve tudva van, hogy az közülök kinek a közzétételi 
szándékkal és másnak tudta és hozzájárulása nélkül alkotott külön
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műve, mert mindegyik ilyen részre közülök az, akinek a műve, önálló 
szerző, valamennyien pedig esetleg csak egymással együtt vádolt 
szerzők, de nem szerzőtársak.

Bár a sajtódeliktum elkövetési cselekedete a közzététel és pedig 
oly annyira, hogy amíg a sajtótermék közzétéve, illetve a St. 8. §-a 
értelmében terjesztve nincsen, sajtóbűncselekmény nem is létesül, 
mégis hangsúlyozni kell, hogy a szerző, szerzőtárs tevékenységéhez 
— mint a fogalommeghatározás mutatja — nem szükséges, hogy ő a 
közzétételben, terjesztésben ténylegesen résztvegyen.

A szerzőként büntetendő megrendelő és reábíró fogalma az 
elmélet s a joggyakorlat szerint egymással csaknem egyező, de egy
mástól mégis annyira elütő, hogy megrendelő az, aki a közlemény 
büntető törvénybe ütköző tartalmának a megírására a szerzőt uta
sítja, (a „megrendel“ és „utasít“ szót a sajtótörvény is a 33—35. 
§-aiban egymást helyettesítve használja), reábíró pedig az, akinek a 
megrendelése, utasítása a szerzőre oly elhatározó erejű, hogy a szerző 
csak annak a következtében szánja rá magát a büntető törvénybe 
ütköző sajtóközlemény elkészítésére, yagyis reábíró az, aki a szerző
nek a bűnrészesség általános szabályai szerint is értett felbujtója.

A bírósági joggyakorlatnak és a sajtójogi irodalomnak a szerző, 
szerzőtársak, a megrendelő és reábíró fogalmának kialakításában való 
kölcsönhatása oly teljes, hogy nehéz volna eldönteni azt a kérdést, 
hogy közülük melyik volt a másiknak irányítója, de kétségtelen, hogy 
a sajtójogi irodalommal lényegileg egy csapáson haladó bírósági jog- 
gyakorlat töltötte ki élő jogszabályokkal a törvény hézagait.

Hogy az adott fogalomhatározások a bírósági joggyakorlatnak 
megfelelnek, bizonyságul szolgálnak a következő bírósági határozatok:

A m. kir. Kúria még az 1848 : XVIII. t.-cikk hatályának idejé
ben, de a mai sajtótörvény álláspontjának megfelelően kimondotta, 
hogy valamely nyomtatvány szerzőjét ott kell keresni, ahol a gondo
latok keletkeztek s azok azáltal nyomtatvány útján közzététettek, de 
viszont, ha a gondolatok írásbafoglalásánál és megszerkesztésénél töb
ben működtek közre közzétételi szándékkal, vagy egy személy által 
megfogalmazott iratot többen látták el saját nevük aláírásával s így 
annak tartalmát magukévá tették, ott fennforog a szerzőtársi viszony. 
Kimondotta azt is, hogy pusztán abból a tényből, hogy a szerző által 
megírt és közzététel végett a felelős szerkesztőnek átadott vádbeli 
sajtóközleményhez ez egy különben vád tárgyává sem tett toldatot 
fűzött, nem lehet oly következtetést levonni, mintha a szerkesztő ezzel 
magáévá tette volna a szerző által írt nyilatkozat tartalmát és a szerző
nek társszerzőjévé vált volna. Szerzőtársaságra következtetni azért nem 
lehet, mert mindkét vádlottnak a felelőssége elkülöníthető a cikknek 
arra a részére, amelyet ő maga írt, sajtójogilag tehát csakis amiatt a 
rész miatt vonható felelősségre s így — ha a toldat tartalma is vád 
tárgyává tétetett volna — csak együtt vádolt szerzőkről s nem szerző
társakról lehetne szó. (Kúria: 6126/1912. sz.)

A m. kir. Kúriának B. I. 1125/1917. szám alatt hozott elvi hatá
rozata szerint szerzőnek kell tekinteni azt, aki bár megfelelő szellemi 
képesség hiányánál fogva maga nem tudta a vádbeli sajtóközleményt 
megírni, azt azonban közzétételi szándékkal megrendelte, illetve más
sal íratta meg s miután az előtte felolvastatott, helybenhagyta. 
(B. H. T. VI. kötet 663. sz.)

A budapesti kir. büntető törvényszék B. XXXV. 4392/1922. és
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a budapesti kir. ítélőtábla 16. B. 3208/1923. számú ítéletének, valamint 
a m. kir. Kúria B. I. 3842/1923. számú végzésének egyező értelme sze
rint a közzétételi szándékkal tett interview — hirlapíró előtt megírás 
céljából tett, ezáltal megírt és sajtó útján közzétett nyilatkozat — 
esetében a megintervjúvolt személy is szerző, illetve a hirlapírónak 
szerzőtársa, amennyiben a sajtóközlemény tartalma lényegében azonos 
értelmű a tett nyilatkozattal.

A budapesti kir. ítélőtábla B. VII. 12.425/1926. sz. ítéletével, 
melyet a semmiségi panasz elutasításával a Kúria B. I. 1424/1927. sz. 
határozatával megerősített, a vádlottat, aki azzal védekezett, hogy 
a vádbeli sajtóközlemény nem teljesen azonos az általa írt és közzé
tétel végett a szerkesztőségbe adott közleménnyel, mert ezt, állítása 
szerint, a szerkesztőségben az ő tudta nélkül megváltoztatták, — szerző
ként elítélte. Megállapította ugyanis, hogy a vádbeli sajtóközlemény 
tartalma azoknak az állítólagos módosításoknak leszámításával is, 
melyek a vádlott szerint az általa írt cikkbe utólag kerültek, e cikk 
tartalmával lényegében azonos, tehát a vádbeli sajtótermékben kifeje
zésre juttatott gondolatok a rágalmazó tényállítások tekintetében is 
közzétételre irányzott akarattal a vádlottól eredvén, ő a sajtóközlemény
nek — a vitatott módosítások ellenére is — sajtóbimtetőjogilag a 
szerzője.

Ugyancsak a budapesti kir. ítélőtábla B. VII. 12.853/1926. számú 
ítélete, miután a szerzőnek, szerzőtársaknak és az ugyanazon sajtó- 
közlemény egyes részére nézve megállapítható önálló szerzőknek, illetve 
az együtt vádolt szerzőknek a fogalmát lényegileg a fenti meghatáro
zásaimnak megfelelően adja, — a szerzőként felelősségre vont vádlottat 
felmentette, noha az egész vádbeli közelményt, mint főszerkesztő és 
rovatvezető ő tétette közzé, mert a közzététel iránt való rendelkezés 
egymagában véve szerzői, vagy szerzőtársi tevékenységet nem állapít 
meg, más olyan tevékenységet pedig, mely a szerző vagy szerzőtárs 
fogalmát betöltené, nem fejtett ki. A tényállás szerint ugyanis a vád
beli cikknek inkriminált részeit más, a lap külföldi tudósítója írta 
és diktálta le külföldről telefonba, a vádlott pedig, mint a lap főszer
kesztője és rovatvezetője az így kapott cikket, ahhoz csupán címet 
és egy oly értelmű toldatot írva, mely szerint nem tud a lap a kapott 
tudósításban foglaltak valóságában hinni, különben teljesen változat
lanul közzétette. A vádlott eszerint csak a címnek és a cáfolatnak 
a szerzője, a. cikk e részeinek azonban büntető törvénybe ütköző tar
talma nincs s a vád a cikk e részeire ki sem terjedt, a cikk vád
tárgyává tett részeinek pedig egyedül a lap külföldi tudósítója a szer
zője, aki helyett külföldön léte miatt nem a vádlottat, mint főszerkesz
tőt és rovatvezetőt, hanem a lap felelős szerkesztőjét kellett volna 
megvádolni. Kiemelte még a kir. ítélőtábla azt, hogy a vádlottat az 
alapon sem leheteti elítélni, mert a felelősséget a lap külföldi tudósí
tójára csak a vádirat ellen beadható kifogások benyújtása után, tehát 
a vád szerint elkésetten hárította át, mert az adott esetben nem a 
sajtójogi felelősségnek ú. n. áthárításáról lehet szó, hanem a szerzőség 
oly megállapításáról, melynél megrendelés vagy reábírás hiánya foly
tán semmiféle áthárítás nem is képzelhető. A m. kir. Kúria ezt az 
ítéletet törvényszerűnek és az állandó bírói gyakorlattal egyezőnek 
találta s a semmiségi panaszt, mint alaptalant elutasította, mert szin
tén azt a jogi következtetést vonta le a megállapított tényállásból, 
hogy a sajtóközlemény vád tárgyává tett részeinek a lap külföldi
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tudósítója a szerzője, a vádlott pedig, aki a cikket a szerző beleegye
zésével és anélkül tette közzé, hogy annak tartalmával azonosította 
volna magát, nem fejtett ki oly tevékenységet, mely a St. 33. vagy 
37. §-ának első bekezdése szerinti szerzőség fogalmát kimerítené, 
hanem az ő cselekménye legföljebb csak a szerző cselekményének 
a közzététellel való előmozdítása, tehát a Btk. 69. §-ának 2. pontja 
szerint való bűnsegédi bűnrészesség, ily részességet azonban a St. nem 
ismer. (Kúria B. I. 2792/1928. sz.)

E táblai és kúriai határozatot azért is tartom figyelemre külö
nösebben érdemesnek, mert kitűnik belőle az is, hogy amint a szerző, 
szerzőtárs tevékenységéhez nem szükséges, hogy ő a közzétételben 
ténylegesen résztvegyen, viszont nem elég a szerzőtársaság megállapí
tásához az a — valójában nem szellemi, hanem csak fizikai, gépies — 
munka, ha valaki a már más által közzétételi szándékkal írt, vagy dik
tált cikket leírja, lemásolja, letisztázza, írógépen leírja, vagy a szerző 
beleegyezésével elküldi, elviszi a szerkesztőségbe, kiadóhivatalba, 
nyomdába vagy valamely más többszörösítő vállalatba, illetve a 
kinyomatás, többszörösítés, közzététel, terjesztés iránt bármiként tevé
kenykedik, anélkül azonban, hogy a szerzőtársaságnak már adott fogal
mát betöltő más hozzájáruló tevékenységet fejtene ki.

Hasonlóképen fejtette ki a budapesti kir. ítélőtábla a szerző és 
szerzőtársak fogalmát a B. VII. 8884/1929. és 12.547/1929. sz. ítéleteiben 
is, melyek közül utóbbi nyomban jogerőssé vált, előbbit pedig semmi
ségi panasz folytán B. I. 3033/1930. sz. alatt a m. kir. Kúria is felül
vizsgálta és a panasz elutasítása mellett mindenben törvényszerű
nek találta.

A B. VII. 8884/1929. számú ítélet szerint az egyik vádlottnak 
a tevékenysége abból állott, hogy megírás és hírlapi közlés végett 
elmondotta vádlottársának a hitelrontást megállapító tényt, ez pedig 
úgy, amint neki társa elmondotta, a vádbeli cikkben megírta és közzé- 
tétette lapjában. Mindkét vádlottat az elsőfokú bírósággal egyezően 
szerzőtársakként ítélte el a kir. ítélőtábla, mert bár közülök az, aki 
hírlapi közlés végett a másiknak elmondotta a tényállítást, a közzé
tett sajtóközleményt valójában nem rendelte meg, de tartalmának 
szellemi atyja és akarata közzétételre is irányult, társa pedig a neki 
sajtó xítján való közzététel végett szolgáltatott gondolatot megfelelő 
szellemi tevékenységgel feldolgozta és sajtó útján közzétette. Utóbbi 
tehát — mivel közömbös az, hogy a sajtótermékben kifejezésre ju tta
tott gondolat nem volt az övé, — a közzétételi szándékkal különben 
kifejtett szellemi tevékenysége folytán szerző, a gondolatnak közlési 
célból való szolgáltatója pedig szerzőtársa.

A 12.547/1929. számú ítéletben kimondotta a kir. ítélőtábla, hogy 
az egyik vádlott cselekményének az elbírálásánál a kir. törvényszék 
a szerző sajtójogi fogalamát igen szűk körre szorította, amikor abból 
indult ki, hogy szerző csak az, aki a cikket megírja és közzéteszi, 
ezenfelül szerzőnek kell tekinteni csak a megrendelőt és felbújtót. 
A sajtójog ugyanis szerző alatt a szó igaz értelmében csak azt a 
személyt érti ugyan, aki sajtó útján való közzétételre irányzott akarat
tal a sajtóterméknek szellemi atyja, a megrögzített gondolatnak létre
hozója volt, — ha pedig a gondolat többeknek közös szellemi műve, 
a gondolat megteremtésében, a sajtótermék tartalmának megállapítá
sában tényleg résztvevők szerzőtársak. De szerző az is, aki nem eredeti, 
hanem valamely kölcsönzött gondolatot önt megfelelő szellemi tévé-
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kenységgel (feldolgozással, átdolgozással, fordítással, stb.) és sajtó 
útján való közzétételre irányuló akarattal bizonyos alakba. És szerző
társ az is, aki sajtó útján leendő közzétételre irányzott akarattal nem 
közösen hozza ugyan létre a sajtótermék tartalmát képező — eredeti 
vagy kölcsönzött — gondolatot, hanem kifejezetten csatlakozik más
nak eredeti vagy megfelelő szellemi tevékenységgel alakba öntött köl
csönzött gondolatához. így szerzőtárs az is, aki a más által írt cikk 
tartalmát magáévá téve, azt aláírja. A szerzőnek és szerzőtársaknak 
ezen sajtóbüntetőjogi fogalmán kívül, melyet a magyar sajtótörvény 
külön meghatározni feleslegesnek tartott, szerző gyanánt tekintendő 
még nemcsak a megrendelő és felbújtó (St. 33. §. 2. bek.), hanem a közlő 
és újraközlő — átvevő — is (St. 37. §.). Az említett vádlott a tény
állás szerint csak annyit tett, hogy a vádlottársa által a lap szerkesz
tőségébe közzététel végett beküldött cikk kéziratát a gépírónőnek 
ledikálta anélkül, hogy annak tartalmán bármit is változtatott. A kir. 
törvényszék által történt felmentését a kir. ítélőtábla is helyesnek 
találta, de nem azért, mert a cikket nem ez a vádlott írta és tétette 
közzé és vádlottársának sem megrendelője, sem reábírója, hanem 
azért, mert a tényállás szerinti nyomadtechnikai cselekménye a szerző 
és szerzőtárs most kifejtett fogalmát ki nem meríti és nincs bizo
nyítva, hogy e fogalmat betöltő más tevékenységet kifejtett volna.

A szerzői tevékenység kérdésével kapcsolatban rámutatok még 
a budapesti kir. ítélőtáblának B. VII. 3785/1932. számú ítéletére, mely 
a vádlottat szerzőként bűnösnek mondta ki, noha a vádlott azzal 
védekezett, hogy a vádbeli cikkeket nem ő írta, hanem azokat csak 
a fogalmazás és helyesírás szempontjából átjavította és aztán közzé
tétele, mely tevékenysége szerinte a St. 33. §-a szerint való szerzőség 
fogalmát nem meríti ki. A tényállás szerint azonban a vádlott a cikke
ket ismeretlen író munkája nyomán nemcsak a helyesírás tekintetében 
javította át, hanem fogalmazásilag is átdolgozta és úgy tette közzé. 
A más által írt cikknek fogalmazás szempontjából is való átdolgozása 
annak szellemi felülvizsgálata és saját felfogásnak megfelelő átjaví- 
tása is lévén, oly szellemi tevékenység, mely közzétételi szándékkal 
párosulva, szerzői tevékenységnek tekintendő. A m. kir. Kúria 1933. 
január 31-én B. I. 5398/1932. számú végzésével a kir. ítélőtábla állás
pontját helyesnek jelentette ki és a vádlott semmiségi panaszát, mint 
alaptalant, elutasította.

VT. A bírósági gyakorlatot mutató eme határozatok közül az 
utóbbi két ítéletet azért is emelem ki, mert a szerzői tevékenység esetei 
közül a 12.547/1929. számú ítélet a fordítást és átdolgozást is említi, 
a 3785/1932. számú pedig külön az átdolgozás esetét világítja meg. 
Ezzel kapcsolatban a fordítónak és az átdolgozónak sajtóbüntetőjogi 
felelősségéről kell még néhány észrevételt tennem.

A sajtótörvény a fordítót és átdolgozót külön nem említi és pedig 
azért nem, mert a fordító is s az átdolgozó is szerző, őket tehát külön 
felemlíteni felesleges lett volna. A szerző fogalmának a sajtójogi iro
dalom és a joggyakorlat alapján való helyes meghatározásából pedig 
nemcsak az a nyilvánvaló, hogy a fordítónak és átdolgozónak közzé
tételi szándékkal végzett szellemi munkája szerzői tevékenység, hanem 
az is, hogy tevékenységük csak a St. 33. §-ának első bekezdése szerint 
való szerzőség, ahogy ez az ismertetett bírói határozatokból is kitűnik, 
és nem lehet azt — mint több kommentár teszi — a St. 37. <$>-a értei 
mében való újraközlő — átvevői — szerzőségnek minősíteni.
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Sajtóközlemény átvételének azért nem tekinthető a fordítás, 
vagy átdolgozás, mert egyrészt mind a kettő oly szellemi tevékeny 
ség, mely sajtójogilag újnak tekintendő művet produkál és nem egy 
már közzétett közlemény egyszerű reprodukciója, másrészt állhat az 
egy még soha közzé nem tett elmeszülemény lefordításából vag> 
átdolgozásából is, amely esetben ismételt közlésről, sajtójogi értelem
ben vett átvételről, szó sem lehet. Az átvétel alatt különben is csak 
hű reprodukció lévén érthető, az átdolgozás a hű reprodukálást egye
nesen kizárja, tehát az átdolgozót ezért sem lehet, még ha egy már 
sajtó útján közzétett sajtóközleményt dolgoz is át, átvevő szerzőnek 
minősíteni.

Meg kell itt még jegyezni, hogy az átdolgozástól meg kell külön
böztetni a másnak még közzé nem tett művén, kéziratán, végzett jelen
téktelen javítást (pl. helyesírási hibák kiigazítását, egy-egy felesleges 
szó törlését, egy-egy toliban maradt betű, szó, írásjel pótlását, monda
toknak pontokkal való feldarabolását, pontok mellőzésével való össze
vonását, új bekezdésekbe való írását, vagy külön bekezdések mellő
zését, stb.). Ilyen javítás, melyet a szerkesztőségekben a cikk megfésü- 
lésének hívnak, nem szerzői, illetvé társszerzői tevékenység. Egyéb
iránt nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy a javítások lényegbe
vágó szellemi munkák-e, vagy csak a lényeget nem érintő technikai 
műveletek-e? Utóbbiak nem tekinthetők szerzői, illetve társszerzői 
tevékenységnek, előbbiek pedig, akár végeztetnek még közzé nem tett 
kéziraton, akár már közzétett sajtóközleményen, — igen.

Természetesen oly esetben, amikor másnak kéziratát, vagy a már 
közzétett sajtóközleményt valaki annyira átdolgozza, hogy az egészen 
más értelmet nyer, vagy megtoldja a kéziratot, illetve az átvett sajtó- 
közleményt, az ily változtatásokra, vagy toldatokra nézve az, akitől 
azok erednek, önálló eredeti szerző.

VII. A megrendelő és reábíró sajtójogi felelősségére vonatkozó 
törvényes rendelkezések ismertetésénél hangsúlyozottan kellett 
kiemelni azt a vitán kívül álló szabályt, hogyha a megrendelő vagy 
reábíró a felelős szerkesztő, kiadó, vagy a nyomda-, illetve más több- 
szörösítő-vállalat tulajdonosa, az esetben a szerzővel szerzőtársként 
kollektív felelősséggel nem tartozik, hanem ily esetben csak mint 
felelős szerkesztő, kiadó, illetve nyomda- vagy más többszörösítő- 
vállalat tulajdonosaként a St. 34—36. §-ai értelmében felelős, továbbá, 
hogyha a megrendelő vagy reábíró a felelős szerkesztő vagy kiadó, 
a tulajdonképeni szerzőnek a felelőssége kizárólag a felelős szerkesz
tőre vagy kiadóra megy át (St. 34. és 35. §.), úgyhogy a szerző velük 
szemben teljesen kiesik a sajtójogi felelősségből.

Fölmerül az a kérdés, hogyha a nyomda-, vagy más többszörö- 
sítő-vállalat tulajdonosa a megrendelő vagy reábíró, az általa utasított 
vagy reábírt tulajdonképeni szerző is kiesik-e a sajtójogi felelősségből?

A kérdésre, melyet legtöbb törvénymagyarázat fel sem vet vagy 
igenlegesen old meg (1. Finkey: A magyar anyagi büntetőjog. 1923-iki 
kiad., toldalék 66. old.), — szerény nézetem szerint határozottan nemmel 
kell felelni.

A szerzőt ugyanis a felelős szerkesztő és kiadó megrendelésével 
vagy reábírásával szemben azért mentesíti a felelősség alól a törvény, 
mert a szerző rendszerint függő helyzetben van a felelős szerkesztőtől 
és kiadótól. A törvényjavaslat miniszteri indokolása e tekintetben 
akképen szól, hogy a javaslatnak számolnia kellett azzal a függő



A sajtójogi fokozatos felelősség 129

helyzettel, amelyben az időszaki lapok alkalmazottai a szerkesztővel, 
a szerkesztő és a sajtó más munkásai a kiadóval szemben vannak s 
amelyben állásukat veszthetik, ha a szerkesztő vagy a kiadó rendel
kezéseinek nem tesznek eleget. Ez az oka annak a kivételes rendelke
zésnek. is, hogy a kiadó utasítása (megrendelése) esetén a felelős szer
kesztő is kiesik a felelősségből. Ennek a függő helyzetnek ily messzire 
menő honorálására ugyan a magyar újságírók önérzetes és jellemes 
gárdájával szemben szükség nem volt és az csak szaporítja a „sajtó
paraziták“, a „sajtó-kulik“ nem kívánatos, sőt veszélyes számát, de 
bizonyos, hogy azt a törvény csak a kiadó, vagy felelős szerkesztő meg
rendelése és reábírása esetében kívánta figyelembe venni, a nyomda
vagy más többszörosítő-vállalat tulajdonosának megrendelése vagy 
reábírása esetében nem, mert a sajtó munkásai vele szemben rend
szerint semmiféle függő helyzetben nincsenek. A legis ratio is ellent
mond tehát annak a felfogásnak, hogy az ő megrendelése, vagy reá
bírása esetében a szerző kiesnék a sajtójogi felelősség alól.

De a törvény tételes rendelkezése sem támogatja e felfogás 
helyességét. A törvény ugyanis nem tartalmaz sehol, a nyomda- vagy 
más többszörösítő-vállalat tulajdonosának sajtójogi felelősségéről külö
nösen szóló szakaszában (St. 36. §.) sem olyan rendelkezést, milyen a 
kiadó és felelős szerkesztő felelősségére nézve van kivételes szabály
ként felállítva, nevezetesen, hogy „a szerző felelőssége. . .  a kiadóra 
hárul,. . .  ha a sajtóterméket a büntetőtörvénybe ütköző tartalommal 
egyenesen a kiadó rendelte meg (St. 34. § .)... a felelős szerkesztőt ter 
heli a sajtójogi felelősség...  ha a közlemény büntető törvénybe ütköző 
tartalmának megírására a szerzőt egyenesen a felelős szerkesztő utasí
totta (St. 35. §. 1. bek.). ..  az időszaki lap szerkesztőjének a felelőssége 
a kiadóra hárul,. . .  ha a közleményt egyenesen a kiadó utasítására 
tették közzé (St. 35. §. második bek.).“

Mindebből az következik, hogyha a nyomda- vagy más több
szörösítő-vállalat tulajdonosa a megrendelő vagy reábíró, a St. 33. 
§-ának második bekezdése értelmében ő sincs ugyan kollektív felelős
ségben a szerzővel együtt, hanem a St. 33—36. §-ai szerint elsősorban 
a szerző a felelős, a nyomda- vagy más többszörösítő-vállalat tulajdo
nosának a felelőssége pedig változatlanul megmarad utolsó fokon, 
közbeeső fokon pedig a kiadó, illetve felelős szerkesztő és kiadó felelős
sége áll fenn érintetlenül.

Ha az ezzel ellenkező felfogás helyes volna, az egyúttal a magyar 
sajtójogi fokozatos felelősség szabályainak olyan hibáját jelentené, 
melynek résén egyszerű lenne kibújni a felelősség alól. Nem is kellene 
a szerzőnek és nyomda- vagy többszörösítő-vállalat tulajdonosának 
esetleg utólag kitalálni mentségül azt, hogy utóbbinak utasítására írta 
meg a szerző a közleményt, s nem kellene ennek igazolására esetleg 
utólag koholni bizonyítékot. Előzetesen inszcenálhatnák az utasítási 
jelenetet s előre gondoskodhatnának ennek igazolására valódi bizonyí
tékról, azután a nyomda vagy más többszörosítő vállalat tulajdonosa 
a sajtóterméken feltüntetné az általa utasított szerző nevét s kiadóként 
ráírna egy koholt nevet és a sajtódeliktum miatt, bármilyen súlyos 
volna az, senkit sem lehetne felelősségre vonni. A szerzőt nem, mert ő 
e felfogás szerint mint utasított szerző kiesnék a felelősségből, a 
nyomda- vagy más többszörösítő-vállalat tulajdonosa pedig mentesülne 
a St. 36. §-a alapján, mert ő a sajtóterméken a szerzőt feltüntette. 
Legföllebb sajtórendészeti kihágás miatt (St. 26. §.) büntetnék meg,
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ha addig, mire erre kerülne a sor, a kihágás el nem évült. Ilyen lehető
séget sajtódeliktumok büntetlen elkövetésére a törvény adni nem akart 
és a kifejtettek szerint nem is adott. Nem is tudok egyetlen egy olyan 
bírói határozatról sem, mely ezt a téves magyarázatot elfogadta volna.

VIII. A nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának 
sajtójogi fokozatos felelősségéről szóló rendelkezés általában véve 
amúgyis elég liberális, mert ha a sajtóterméken a sajtójogi felelősségi 
fokozatokban előtte álló személyek közül csak egyet is feltüntet, vagy 
ha senkit sem tüntet fel, de nem ennek a mulasztásának a következ
ménye az, hogy sajtójogi felelősségre más nem vonható, — még utolsó 
fokon sem tartozik sajtójogi felelősséggel (St. 36. §.). Az utolsó fokon 
való felelősségnek ezzel a megszorításával a törvényhozás a magyar 
nyomdaipart kívánta kímélni. Valóban a legritkább esetben lehet a 
nyomda tulajdonosát felelőssé tenni, hiszen annak a sajtórendészeti 
kötelességüknek, hogy nyomdájukban előállított sajtótermékeket a St. 
5. §-a értelmében impresszummal ellássák, a nyomdászok eleget 
szoktak tenni.

A nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa sajtójogi 
felelősségének szigorúbb elbírálására történtek ugyan az irodalomban, 
a joggyakorlatban is kísérletek, de a törvény intenciójával és világos 
rendelkezésével szemben sikertelenül.

Ma a birósági gyakorlat az, hogy a külföldön vagy ismeretlen 
helyen tartózkodó szerző vagy kiadó nevének a kitétele is mentesíti a 
nyomdatulajdonost (1. a Kúriának a B. H. T. VI. kötetének 664. száma 
alatt felvett B. I. 140/1921. sz. elvi határozatát). Hasonlókép döntött a 
budapesti kir. ítélőtábla a B. VII. 252/1929. sz. ítéletében, mellyel a 
kir. törvényszék bűnösségi ítéletének megsemmisítése mellett a 
nyomdaüzem felelős igazgatóját a sajtóvétség alól felmentette, mert 
bár a sajtóterméken feltüntetett kiadóról nem volt megállapítható, 
hogy valóban létező személy volt-e, de az kétségtelenné vált, hogy a 
címlapon szerzőként szerepeltetett egyén valóban létező személy és a 
sajtóterméknek valóban a szerzője, az pedig a sajtótörvény 36. §-a 
szempontjából közömbös, hogy ez Magyarosrzág jelenlegi határain 
kívül lakik s ezért sajtójogi felelősségre vonható nem volt. Ez a táblai 
ítélet, amely ellen a kir. főügyész által bejelentett semmiségi panaszt 
a kir. koronaügyész 2495/1929. kor. ü. szám alatt visszavonta, a St. 
36. §-ával kapcsolatban a következő figyelemre méltó indokolást is fog
lalja magában: a St. 36. §-ának rendelkezése magyarázatra nem szo
ruló világossággal fejezi ki a törvényhozó akaratát, jelesül azt, hogy 
a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosa a sajtójogi 
felelősségből minden körülmények között kiesik, ha a sajtóterméken 
a megelőző felelős személyeknek avagy azok egyikének nevét a való
ságnak megfelelően feltünteti. Ez a mentesség feltétlen és akkor sem 
szűnik meg, ha a megnevezett előzők közül senki sem vonható felelős
ségre. Ez az értelem felel meg egyébként a nyelvtani és logikai magya
rázatnak és ezt az értelmet tulajdonítja az idézett rendelkezésnek a 
sajtótörvény indokolása, az akkori igazságügyminisztemek a sajtó
törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása alkalmával tartott beszéde 
(Igazságügyi Javaslatok Tára XIV. évf. 14S3. o.), a jogi irodalom és a 
kir. Kúria következetes gyakorlata is.

IX. Fontos kérdés még, melyet sem a törvény, sem indokolása 
bővebben nem magyaráz meg, az, hogy mit kell érteni a szerző és a 
felelős szerkesztő „sajtójogi felelősségre nem vonhatósága“ alatt, azaz
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ama feltétel beállta alatt, amikor nem időszaki lapban megjelent köz
lemény miatt, úgyszintén az időszaki lapok nyilttéri közleményei és hir
detései miatt a szerző helyett másodfokon a kiadó (St. 34. §.) és az 
időszaki lapban megjelent közlemény miatt, a nyílttéri közlemények 
és a hirdetések kivételével, a szerző helyett másodfokban a felelős szer
kesztő, ehelyett pedig harmadfokon a kiadó (St. 35. §.) tartozik sajtó
jogi felelősséggel?

A szakirodalom és a joggyakorlat is igyekezett a feleletrevonás 
lehetetlenülésének egyes eseteit megállapítani, de míg az irodalom nem 
minden előfordulni szokott esetre vonatkozólag van egy nézeten, a 
bírósági gyakorlat ma már e részben következetesen állandó.

Bernolák Nándor (Büntető jogszabályaink gyűjteménye. 1915. 
évi kiad. I. kötet 337. old.) felfogása szerint pl. nem lehet a szerző 
helyett a kiadóra vagy felelős szerkesztőre és ehelyett a kiadóra 
áttérni, ha a szerző (felelős szerkesztő) felelősségrevonását valamely 
erre jogosult hatóságnak, vagy köztestületnek intézkedése akadályozza 
(a mentelmi jog felfüggesztésének megtagadása stb.), vagy ha a szerzőt 
(felelős szerkesztőt) a beszámíthatóság hiánya miatt nem lehet felelős
ségre vonni (Btk. 76., 77. §.). Finkey Ferenc tanítása, (1. fentidézett 
munkájának 70. old.) ezzel szemben az, hogy ha a szerző (felelős szer
kesztő) a személyére vonatkozó bármily okból (így: halála, elmebeteg
sége, külföldre vagy ismeretlen helyre távozása, a mentelmi jog fel 
nem függesztése miatt, vagy mert külföldi és nincs a magyar hatósá
gok hatalmában) nem vonható tényleg felelősségre, ez esetben a sajtó
jogi felelősség gyakorlati érvényesítése a felelős szerkesztő, illetve 
kiadó ellen irányítandó.

A bírósági gyakorlat ez utóbbi felfogást követi. Utalok e rész
ben a budapesti kir. ítélőtáblának B. VII. 3870/1927. sz. ítéletére, melyet 
a m. kir. Kúria a semmiségi panasz elutasítása mellett B. I. 5193/1927. 
szám alatt helyeseknek és szigorúan törvényszerűnek jelentve ki indo
kait, magáévá tett. Ebben az ítéletében a kir. ítélőtábla kimondja, hogy 
nem vonható felelősségre a szerző (felelős szerkesztő), ha ismeretlen, 
ha ismert ugyan, de ismeretlen helyen vagy külföldön van, illetve oly 
államba szökik, ahonnan kiadatásnak helye nincs, ha meghalt, ha 
elmebeteg, ha mint képviselőnek mentelmi jogát fel nem függesztik. 
Majd egy más ügyben B. I. 9170/1927. számú határozatában a m. kir. 
Kúria is hasonló példaszerű felsorolással fejtette ki álláspontját, 
kiemelve azt, hogy a törvény közelebbről nem határozza meg a feleletre
vonás lehetetlenülésének fogalmát, de a bírói gyakorlat egyes konkrét 
esetekből kiépítette azt, eszerint pedig nem vonható felelősségre a 
szerző (vagy a felelős szerkesztő), ha meghalt, ha mint képviselőnek 
mentelmi joga fel nem függesztetett, ha olyan államba szökik, ahonnan 
kiadatásnak helye nincs, ha elmebeteg stb.

A kérdésnek ezzel azonban csak az a része van megoldva, mely 
a szerző (felelős szerkesztő) feleletrevonása lehetetlenülésének okait — 
eseteit — tárja fel. De nincs megoldva az a másik része, hogy a tör
vény szellemében a sajtópernek mely szakáig terheli a szerző helyett 
a kiadót, vagy felelős szerkesztőt, ehelyett pedig a kiadót a sajtójogi 
felelősség azért, mert a szerző (felelős szerkesztő) az említett okok 
valamelyike miatt sajtójogi felelősségre nem vonható.

A kérdésnek erre a részére Vaikó Pálnak a „Sajtóról szóló tör
vény magyarázata, 1914.“ című munkáját kivéve, az elméleti és gya
korlati jogászok müveiben nem található felelet. Vaikó a Kúria több
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határozatára hivatkozva, de valójában csak egyet idézve (172. old.), 
állandó bírói gyakorlatként azt állapítja meg, hogy nem elég a valódi 
szerzőnek megnevezése (a valódi felelős szerkesztőnek ismerete) ahhoz, 
hogy a kiadó (a felelős szerkesztő) a felelősségtől szabaduljon, hanem 
az szükséges, hogy a valódi szerző (felelős szerkesztő) az „ítélőbíró“ 
által vonassék felelősségre, vagyis „ítélettel legyen eldönthető az ő 
bűnössége vagy ártatlansága“. Vaikó Pálnak az a megállapítása azon
ban, hogy ez volt volna az állandó bírói gyakorlat, téves, mert hiszen 
a B. H. T.-ba is 441. szám alatt felvett B. 10725/1892. számú elvi hatá
rozat, melyről alább szó lesz, mást mutat. A Vaikó Pál által idézett 
kúriai határozatot különben — mint látni fogjuk — a Kúria sem 
követte és ma sem követi. A kérdés e részének megoldásához tehát 
a szakirodalom révén, legalább is a szakirodalomnak általam ismert 
anyaga alapján nem lehet jutni.

De a törvény terminológiája e tekintetben némi útbaigazítást 
nyújt, amennyiben a St. 33—37. §-ai a „felelős“ és „büntetni“ szavakat 
felváltva használják ugyan, de a „felelősségre nem vonható“ kifejezést 
a „nem büntethető“ kifejezéssel nem azonosítják.

A felelősségrevonás fogalma’ alatt ugyan nem csupán a terhelt 
ellen intézett egyes perjogi cselekvést, hanem a bűnvádi eljárásnak az 
ítélethozást magában foglaló egész tartamát is értjük, de kétségtelen, 
hogy az ítéletet megelőző minden egyes perjogi cselekmény is, mely a 
felelősség megállapítását célozza, szintén helyesen nevezhető felelős- 
ségrevonásnak. Ha a sajtótörvény a „felelősségre nem vonható“ kife
jezésnek oly értelmet kívánt volna adni, hogy a felelősségrevonás lehe
tetlensége ítéletileg megállapíttassék, módjában lett volna azt meg
felelő szavakkal meghatározni. Mivel azonban ezt így nem határozta 
meg, nem lehet a kérdéses rendelkezésnek oly értelmet tulajdonítani, 
hogy az a kiadó (felelős szerkesztő) mentességének feltételéül azt 
követelné meg, hogy a szerző (felelős szerkesztő) a sajtóper egész ta r
tama alatt, az ítélethozatalnál is a bíróság rendelkezésére álljon. A 
logika is ellentmond az ilyen értelmezésnek. A sajtótörvény célja, 
mint indokolása hangsúlyozta, az, hogy a sajtót, mely az emberi hala
dásnak egyik legfontosabb szerve, minden zaklatástól lehetőleg meg
óvja. Ezzel a céllal merőben ellenkeznék az olyan követelmény, hogy 
a felelős szerkesztő, illetve kiadó a saját érdekében köteles legyen a 
sajtóper egész tartama alatt a szerzőt szem előtt tartani, megszökését 
vagy bűnvádi eljárás elől más módon való menekülését megakadá
lyozni. Mert a szóbanlevő értelmezés a gyakorlai életre alkalmazva 
ilyen feladatot róna a felelős szerkesztőre és kiadóra. Nem is lehet 
feltételezni a törvényről, mely a sajtót a fölösleges zaklatástól meg
óvni akarja, hogy ilyen csaknem teljesíthetetlen feladat elé kívánta 
volna állítani a felelős szerkesztőt és kiadót s ezzel különösen a lapok 
szerkesztésének terhét úgyszólván elviselhetetlenné akarta volna tenni. 
Annál kevésbbé tehető fel a törvényről a kérdéses követelmény fel
állítása, mert arra szükség sem volt, mivel a sajtóvétségek elkövetői 
ellen is a St. 50. §-a és a Bp. 141. §-ának 2. és 3. pontja alapján elren
delhető az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság, ami elég bizto
síték arra nézve, hogy a sajtóbűncselekményért felelős és bűnvádi 
eljárás alá vont személy a felelősségrevonás elől magát ki ne von
hassa, illetve az ilyen törekvést a bíróság megakadályozhassa.

Mindebből következik, hogy a „felelősségre nem vonható“ kifeje
zésnek nem tulajdonítható oly értelem, hogy a felelősségrevonás lehe-
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tétlensége ítéletileg megállapíttassék. Nem elég ugyan a szerzőnek 
megnevezése, vagy kiderítése, illetve a felelős szerkesztő ismerete, 
hanem az is szükséges, hogy a bíróság rendelkezésére álljon, még
pedig úgy, hogy a bíróság a felelősségrevonást ténylegesen megkezdje, 
pl. a vizsgálóbíró kihallgassa. Ha így a szerző (felelős szerkesztő) sajtó
jogi felelősségrevonásának lehetősége megvan s ezután következik be 
a további felelősségrevonás lehetetlensége (a felelősségrevonás lehetet
lenülésének valamely esete), ilyenkor a fokozatban következő felelős 
szerkesztőre, illetve kiadóra áttérni már nem lehet. De ha a szerző 
(felelős szerkesztő) felelősségrevonásának lehetetlensége előbb állott 
be, pl. megszökött a rendőri, ügyészi nyomozás során, mielőtt a bíróság 
tényleges rendelkezése alá került volna, az esetben következik be a 
sajtótörvény által értett „felelősségre nem vonhatás“, amikor a szerző 
helyett a kiadó, vagy felelős szerkesztő, ehelyett pedig a kiadó tartozik 
helytállni.

Ez a törvénymagyarázat felel meg a m. kir. Kúria igazi gyakor
latának is. A B. H. T.-ba 441. szám alatt felvett B. 10725/1892. számú 
elvi határozat, melyre fentebb már utaltam, kimondotta, hogy ha a 
felelős szerkesztő a szerzőt kellő időben megnevezte s az akkor felelős
ségre vonható volt, a szerkesztő sajtójogi felelőssége megszűnt s nem 
éled fel azáltal, ha a szerző ellen, bekövetkezett halála miatt, az eljárás 
nem folytatható. Ez a határozat ugyan még a régi sajtótörvény hatá
lyának idejéből való, de a régi törvény vonatkozó rendelkezése, mely
nek magyarázata a határozat, lényegileg azonos a St. 35. §-ának ren
delkezésével. A Kúria ebben az elvi határozatban kifejezett törvény- 
magyarázatot ma is követi. A B. I. 53/1925. számú elvi határozatában, 
mely B. H. T.-ban 803. szám alatt van felvéve, kijelentette, hogy a 
kiadó akkor mentesül a sajtójogi felelősség alól, ha a szerzőt (felelős 
szerkesztőt) felelősségrevonás céljából a bíróság rendelkezésére bocsá
totta oly módon, hogy ez ellen a bűnvádi eljárás tényleg megindítható 
is legyen; e mentesülésnek nem előfeltétele tehát a szerző (szerkesztő) 
jogerős elítéltetése vagy épen büntetésének kitöltése. Hasonló felfogást 
tanúsít a m. kir. Kúriának a B. H. T.-ba 878. szám alatt felvett B. I. 
4852/1925. sz. elvi határozata is.

X. A sajtótörvény idézett rendelkezéseiből és indokolásából nyil
vánvaló, hogy mikor a törvény az anyagi igazságnak is megfelelően 
a sajtójogi felelősség homlokterébe állítja a szerzőt, csak valódi szer
zőre gondol és nem olyan egyénre, aki a valódi szerzőnek vagy szer
kesztőnek, illetve kiadónak a büntetéstől való megmentése végett vál
lalja el a szerzőséget. Az ilyen álszerző (Strohmann), ha ebbeli minő
sége kiderül, szerzőként el nem fogadható, azt pedig, aki valóban szerző, 
vagy szerzőként büntetendő megrendelő, illetve reábíró, nem mente
síti a sajtójogi felelősség alól — a St. 33. § - a  harmadik bekezdésének 
kifejezett rendelkezése szerint sem — az a körülmény, hogy szerzőül 
másvalakit jelöltek meg, vagy hogy a szerzőséget másvalaki vállalta el. 
Természetesen a Strohmannra beálló „felelősségre nem vonhatóság“, a 
sajtóper bármelyik szakában is következzék be, a sajtójogi felelősség 
sorrendjében, a szerző után következő személyek fokozatos felelősségé
ben sem okozhatnak semmiféle változást, mivel a Strohmann a foko
zatos sajtójogi felelősséggel tartozó személyek közzé egyáltalában nem 
sorozható be. A Strohmannt csak a Btk. 374. §-ába ütköző bűnpártolás 
vétsége miatt a Btk. általános szabályai szerint lehet és kell büntetni, 
de sajtódeliktumért sajtójogi felelősségét, ha vállalja is, megállapítani
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nem lehet. Ez az állandó joggyakorlat és az irodalomban is communis 
opinio (lásd Angyal Pál: Jogt. K. 1911. évf. 281. 1., Degré Miklós: Jogt. 
K. 1911. évf. 382. 1., Bernolák Nándor: 338., Vaikó Pál: 171. old.).

A sajtótörvénynek az indokolása által is támogatott értelme 
szerint nem lehet azzal megelégedni, hogy akit szerzőként megneveztek, 
vagy ilyenként vonnak felelősségre, vállalja-e mint szerző a sajtójogi 
felelősséget vagy nem. Ha vállalja is, épp úgy ki kell nyomozni azt, 
hogy valóban szerző-e, mint ha nem vállalja, mert a sajtóbüntető
jog terén is, mint a Kúria a B. 5967/1909. számú határozatában s azóta 
is többször a sajtótörvény egyik alapelveként kiemelte, az anyagi 
valóság elve uralkodik és nem az ú. n. alaki valóság. Már a nyomozó 
hatóság köteles a felelősségrevont egyén ama nyilatkozatán felül, mely 
a felelősség vállalását, vagy megtagadását, illetve áthárítását tartal
mazza, a lehetőséghez képest felderíteni és beszerezni azokat a bizo
nyítékokat, melyek alapján eldönthető, hogy a nyilatkozat az eljárás 
adataival egyezik-e, vagy nem, tartalmilag valónak tekintendő-e vagy 
nem, és amelyek alapján megállapítható, hogy a sajtódeliktum létre
hozásában kifejtett-e a felelősségrevont személy valamely tevékenységet, 
és ha igen, minőt? Az ítélőbíróságnak pedig azt a tettet, melyért a 
vádlott felelőssé tétetik, a sajtóperben épp oly pontosan meg kell 
állapítani, mint más közönséges bűnperben. Csak így lehet elkerülni 
azt, hogy a sajtójogi felelősség való értelmének ellenére sajtódelik- 
tumért az igazán felelős személy helyett Strohmann ítéltessék el.

A sajtójogi felelősség szabályai az anonimitás jogát respektálják 
annyiban, hogy nem kötelezik a névtelenül vagy álnév alatt megjelent 
sajtóközlemény szerzőjét, hogy magát felfedje, és a kiadót, vagy felelős 
szerkesztőt sem arra, hogy a szerzőt megnevezze, esetleg, ha a szerző 
nevének titokbantartását Ígérte meg, azt elárulja. De a felelősségi sza
bályok helyes értelmével nem egyeztethető össze az álszerző szerepel
tetése, sem pedig a kiadó, illetve felelős szerkesztő sajtójogi felelőssé
gének az elfogadása, mielőtt megállapíttatnék, hogy az igazi szerző 
kiléte ki nem deríthető, vagy ha igen, de meg nem fogható, sajtójogi 
felelősségre nem vonható. A szerzőt tehát éppen úgy ki kell nyomozni, 
vagy legalább a kinyomozását megkísérelni, mint a közönséges bűnper
ben a tettest. És áttérni a fokozatban következő személyre csak akkor 
lehet, ha a szerző ki nem deríthető vagy felelősségre nem vonható.

A szerkesztő, kiadó és a nyomda vagy más többszörösítő-vállalat 
tulajdonosa személyére is áll az a szabály, hogy személyüket meg kell 
állapítani s ha szükséges, ki kell nyomozni, mert helyettük sem lehet 
Strohmannt elfogadni. Az ő sajtójogi felelősségüknek, illetve büntet
hetőségüknek ugyan az alanyi okozatosság (szándék, gondatlanság) 
nem feltétele, mint a szerzőének. A szerző csak úgy büntethető, ha a 
közleményt beleegyezésével tették közzé (St. 37. §. 1. bek.). Náluk az 
alanyi okozatosság kivételesen csak akkor lép előtérbe, ha egyúttal meg
rendelők, vagy reábírók. Mégis az anyagi valóság elve velük szemben 
is, — bár sajtójogi felelősségük az említett kivételtől eltekintve, alakszerű 
illetve a nyomda- vagy más többszörösítő-vállalat tulajdonosáé mindig 
az, — érvényesül oly értleemben, hogy csak az igazi felelős szerkesztő, 
kiadó, illetve a nyomda- vagy más többszörösítő-vállalat igazi tulajdo
nosa tartozik sajtójogi felelősséggel. Személyük különben a sajtótermé
ken szabályszerűen ki szokott tüntetve lenni s csak ennek hiányában 
és kétség esetén szorul a megállapítása külön nyomozásra.

XI. A sajtójogi felelősség szabályai szerint az azokban taxatíve
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felsorolt személyek csak fokozatosan tartozván a sajtódeliktumért 
felelősséggel, az a személy, kit előbb vonnak felelősségre, mint ahogy 
a törvényes sorrendben következik, a sajtójogi felelősséget átháríthatja 
arra, aki a sorrend szerint előbb tartozik felelősséggel, mint ő.

Ez az áthárítás visszafelé történik, azért tulajdonképen a fele
lősség visszahárítása. Pl. a kiadó a nyomdatulajdonosra nem háríthatja 
át a felelősséget, mert a kiadó a felelősségi sorrendben előbb áll, meg
fordítva azonban történhetik az áthárítás a nyomdatulajdonos részéről 
a kiadóra, ez által a felelős szerkesztőre, illetve a szerzőre, a felelős 
szerkesztő által a szerzőre.

A szerző rendszerint nem háríthatja át a felelősséget senkire, 
kivéve azt az esetet, amikor a sajtóközleménynek büntetőtörvénybe 
ütköző tartalommal való megírására a szerzőt egyenesen a felelős szer
kesztő vagy a kiadó utasította. Ily esetben a szerző is átháríthatja a 
felelősséget a felelős szerkesztőre vagy kiadóra, mert hisz ilyenkor ő 
a felelősségből kiesik.

Az időszaki lap felelős szerkesztője is átháríthatja a felelősséget 
a kiadóra, ha a sajtóközleményt egyenesen a kiadó utasítására 
tették közzé.

A St. 37. §-ának 1. bekezdése szerinti közlő és 2. bekezdése szerinti 
átvevő szerzőnek lévén tekintendő, ők az eredeti szerzőre nem hárít
hatják át a felelősséget, ellenben, ha az időszaki lap a hirlaptudósító 
újságtól (kőnyomatostól) vette át a közleményt, az átvevő nem lévén 
felelős, ő átháríthatja a felelősséget a laptudósító újságnak a személy
zetére, de ez is visszaháríthatja a felelősséget az időszaki lap átvevő
jére, illetve személyzetére, ha az átvétel nem hű szellemben vagy oly 
időben történt, amikor a laptudósító újságból átvett hír a napihír 
jellegét már elvesztette.

Ilyen sorozatos áthárítás nem szokott előfordulni. Leggyakoribb 
akkor, ha a sajtótermék a szerző nevét nem tartalmazza, vagy impresz- 
szum nélkül jelent meg, illetve csak a nyomda van rajta kitüntetve. 
Ilyenkor a nyomdán kell kezdeni a felelősségrevonást. Rendszerint a 
felelősségrevonás a felelős szerkesztőn, ilyennek hiányában a kiadón 
kezdődik, akik legtöbbször az igazi szerző megnevezésével át is hárítják 
a felelősséget.

A sajtójogi felelősség áthárításának azonban, hogy az hatályos, 
illetve a bíróság által figyelembe vehető legyen, két feltétele van. 
Az egyik az, hogy áthárítás olyan első- vagy elsőbbsorban helytállani 
köteles személyre történjék, aki tényleg felelősségre is vonható. Ez a 
feltétel az eddig kifejtett szabályokból okszerűen következik. A másik 
feltétel pedig az, hogy az áthárítás kellő időben történjék. Ez a feltétel 
a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. t.-cikk (T. e.) 
életbeléptetéséig a Bp. 572. §-ának első bekezdésében volt meghatározva 
s akcppen szólt, hogy a terhelt legkésőbb a vádirat ellen beadható kifo
gásokban nevezheti meg azt a személyt, kinek felelősségrevonása az ő 
ellen indított eljárás megszüntetését vonja maga után. Ma a törvény
kezés egyszerűsítése folytán, miután a vádirat elleni kifogásnak a kir. 
törvényszék mint egyes bíróság hatáskörébe az 1921 : XXIX. t.-cikk 
által nem utalt bűnügyekben is a T. e. 111. §-a szerint csak e §. 1. 
bekezdésében felsorolt néhány bűncselekmény esetében van helye, 
amelyek közé a sajtódeliktumok nem tartoznak, a T. e. 111. §-a értel
mében a szabály az, hogy a sajtóperekben a vádiratot a főtárgyalás 
napjának kitűzésével egyidejűleg kell a terhelttel közölni, ennek pedig
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jogában áll a vádirat minden pontja ellen írásban — a Bp. 257. §-ának 
második bekezdésében meghatározott keretben — észrevételeket tenni 
és a főtárgyalás megtartására hivatott bíróság-elé terjeszteni; a ter
helt a vádirat ellen irányuló észrevételekben nevezheti meg legkésőb
ben azt a személyt, akinek sajtójogi felelősségrevonása az ő felelős
ségét kizárja.

A T. e. 111. §-ának ismertetett rendelkezése a sajtójogi felelősség 
áthárításának utóbb említett perjogi feltétele tekintetében bizonyos 
nehézségeket támaszt, mert az észrevételek beadhatásának határidejét 
a törvény külön meg nem határozza, s mert a felelősség áthárítására 
vonatkozó része nincs szabatosan megszövegezve. Ez a rész a T. e. 
111. §-ának utolsó bekezdése szerint szór ól-szóra úgy hangzik: „Rágal
mazás vagy becsületsértés vádja esetében a terhelt a vádirat ellen 
irányuló észrevételekben nevezheti meg legkésőbben azt a személyt, 
akinek sajtójogi felelősségrevonása az ő felelősségét kizárja. A Bp. 572. 
§-ának első bekezdése hatályát veszti“.

Ebből a szövegből első tekintetre az látszik, mintha az abban 
foglalt rendelkezés csak rágalmazás és becsületsértés sajtóvétségének 
esetéről szólna. Mivel azonban az utolsó mondata a Bp. 572. §-ának 
1. bekezdését általában, tehát nemcsak rágalmazás és becsületsértés 
sajtóvétségének esetére korlátozva, helyezi hatályon kívül, s mivel a 
Bp. 572. §-ának 1. bekezdése nemcsak erre a két sajtóvétségre, hanem 
az összes sajtódeliktumokra vonatkozott, ennélfogva — hacsak azt az 
abszurdumot fel nem akarjuk tenni a törvényről, hogy a rágalmazáson 
és becsületsértésen kívül a többi sajtódeliktumokról megfeledkezett, 
— a T. e. 111. §-ának idézett, kétségtelenül nem szabatos szövegét 
aképpen kell magyaráznunk, hogy abban a rágalmazás és becsület- 
sértés sajtóvétsége csupán példaszerűleg van említve, de vonatkozik 
az összes sajtódeliktumokra.

A vádirat ellen irányuló észrevételek beadásának idejét illetően 
pedig az a nézetem, mivel az észrevételek a vádirat elleni kifogást 
helyettesítik, az észrevételek éppen úgy, mint a vádirat elleni kifo
gások, a Bp. 256. §-ában meghatározott határidő alatt, a vádirat köz
lésétől számított nyolc nap alatt adhatók be, legalább is a sajtójogi 
felelősség áthárítása legkésőbben a vádirat közlésétől számított nyolc 
nap alatt beadott észrevételekben tehető meg.

A legis ratio is támogatja ezt a törvénymagyarázatot. Annak
idején a Bp. 572. §-ának 1. bekezdése, melyet most a T. e. 111. §-ának 
idézett utolsó bekezdése helyettesít, a képviselőház igazságügyi bizott
ságának módosításával ment át a törvénybe. E módosítás az volt, hogy 
a bizottság a javaslat szövegéből az „és a főtárgyaláson“ szavakat 
törölte, azzal a jelentéssel, hogy „nem tartja megengedhetőnek, hogy 
az actoratus ellen a főtárgyaláson is lehessen kifogással élni, illetőleg 
még ott is meg lehessen nevezni azt, akinek a felelőssége a rendszer 
magasabb fokán áll“. Vagyis, mint Degré Miklós a Bjt. LXV. köt. 
273. és 274. oldalán kifejtette, a Bp. 572. §-a mintegy kiegészíti a sajtó
jogi fokozatos felelősségi rendszert olykép, hogy megjelöli a záros 
határidő alatt beadható kifogással azt a végső időpontot, amikor a ter
helt még megnevezheti azt az egyént, kinek felelősségrevonása az ő 
ellene indított eljárás megszüntetését vonja maga után. Nem lehet fel
tételezni tehát, hogy a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény, 
melynek kifejezett célja az eljárás egyszerűsítése volt, éppen olyan 
kérdésben, amelyben a Bp. 572. §. 1. bekezdésének sikerült a főtárgya-
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láson előállható komplikációkat elkerülni, a komplikációkat újból 
lehetővé akarta volna tenni. Elképzelhetetlen, hogy az új törvény, ha 
ilyen fontos elvi kérdésben az eddigi törvényes rendelkezéssel és 
állandó joggyakorlattal szemben más álláspontra kívánt volna helyez
kedni, annak a törvény szövegében és indokolásában kijezést ne 
adott volna.

Ezek szerint, de egyébként is kétségtelen, hogy a T. e. 111. §-a a 
Bp. 572. §-ának 1. bekezdését valójában csak annyiban kívánta módo
sítani és annyiban is módosította, hogy a vádirat elleni kifogásnak az 
eljárásból való kihagyása folytán az ennek helyébe lépő írásbeli 
észrevételekre hivatkozik, s mivel e miatt célszerűnek találta az új 
szövegezést, ez így fölöslegessé vált 572. §-nak 1. bekezdését hatályon 
kívül helyezte.

Az a jogszabály tehát, hogy a sajtójogi felelősség áthárítása 
legkésőbben a vádirat ellen beadható kifogásokban történhetik, a 
későbbi áthárítási nyilatkozat, mint elkésett, a felelősségre vont ter
helt személyében változást nem okozhat, — mint azt a B. H. T.-ba 
444. szám alatt és 477 szám alatt felvett B. 10252/1905. és B. 4035/1907. 
számú kúriai határozatok is kimondották s a T. e. 111. §-ának életbe
lépéséig a bírói gyakorlat állandóan követte — ma is érvényesnek 
tekintendő azzal a lényegtelen módosítással, hogy az áthárítási 
nyilatkozat legkésőbben a vádirat közlésétől számított nyolc nap alatt 
beadott észrevételekben tehető meg.

Igaz, hogy ez a jogszabály az anyagi igazság követelményeivel 
szembe kerülhet, de bár — mint kiemeltük — a sajtójogi fokozatos 
felelősség rendszere is elsősorban anyagi igazságra törekszik, e mel
lett azonban a sajtószabadság és ama cél érdekében is, hogy a bűn- 
cselekmény a lehetőséghez képest megtoroltassék, szükség esetén az 
alakszerű felelősség megállapításával kénytelen beérni. Ily eset sem 
minősíthető azonban tisztán formalizmusnak, mert a sajtóközlemény- 
nyel okozott jogsértésben a fokozatos felelősséggel tartozó személyek 
szándékosan vagy gondatlanul, kisebb vagy nagyobb fokban mind 
részesek.

XII. A sajtójogi fokozatos felelősség szabályai alól kivételt 
állapít meg a St. 38. §-a, mely szerint az, aki büntető ítélettel sújtott 
sajtóterméket újból közzétesz, a sajtótermékben foglalt bűntettre, 
vétségre, vagy kihágásra a törvényben megállapított büntetés alá 
esik. Ily esetben a sajtójogi fokozatos felelősség szabályai nem alkal
mazhatók és a törvény csakis azt vagy azokat rendeli büntetni, aki, 
vagy akik a közzétételben közreműködve az említett delictum sui 
generist elkövették vagy abban bűnrészesek.

XIII. A St. III. fejezetében a sajtójogi felelősség címe alatt 
foglalt többi szakaszok (39—44. §.) a sajtójogi fokozatos felelősség 
szabályaival nem foglalkoznak, azokról, mivel ennek az értekezésnek 
a tárgyát nem képezik, nem szólok és csupán csak azt kívánom hang
súlyozni, hogy a St. 40—42. §-aiban említett vagyoni fokozatos felelős
ség, mely a pénzbüntetésért, bűnügyi költségért és kártérítésért álla
pítandó meg, és pedig tekintet nélkül arra, hogy a sajtójogi fokozatos 
felelősséggel tartozó személyek közül kit ítélnek el, — a sajtójogi 
fokozatos felelősségtől különböző felelősség.

XIV. Ezzel a magyar sajtójogi fokozatos felelősség szabályait, 
amennyire e munkának szűkebbre szabott keretei megengedték, ki
merítettem. Az irodalom és a bírói gyakorlat ugyan felvetett és még
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felvethet számos részletkérdést, mindezek azonban a főszabályok szem 
előtt tartása mellett megoldhatók. Az ilyen részletkérdésekkel tehát, 
melyek végnélkül variálhatók, itt foglalkozni nem is kellett. Célom 
különben az volt, hogy mint gyakorlati sajtójogász, főleg gyakorlati 
ismereteimre támaszkodva s a bírósági joggyakorlatnak eddig még 
fel nem dolgozott anyagát is feltárva, egy összefüggő képben próbál
jam megvilágítani a sajtójognak legfontosabb részét, a sajtójogi foko
zatos felelősség rendszerét. Talán sikerült egyúttal egy-két eddig még 
fel nem vetett vagy felfogásom szerint rosszul megoldott alapvető 
kérdést is az elmélet és gyakorlat számára tisztáznom, vagy legalább 
is az azok végleges eldöntésére hivatottak figyelmét rájuk felhívnom. 
Es talán sikerült ahhoz a monumentális épülethez, melyet Angyal 
Pál professzor emel „A magyar büntetőjog kézikönyve“ című nagy 
munkájának írásával s melyben bizonyára a magyar sajtóbüntető
jognak is jut méltó hely, — nehány téglát szolgáltatnom.
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Borbonius.

A jognak éppúgy megvannak a maga életmozgásai, keletkezé
sei, gyermekkorai, virágzásai, válságai, gyümölcsözései, hanyatlásai és 
elmúlásai, mint minden szervezeti életnek.

Kár, hogy ezek az élettörvények a jogtörténet tudományában 
még távolról sincsenek kiderítve. Csak annyit tudunk, hogy bizonyos 
jogintézmények, — főképpen a közjogi értékűek, — amelyekért pedig 
egy-egy kor, szinte a vértanuságig rajongott, — amikor valósággá let
tek, a bennük rejlő energiákat korábban-későbben elvesztették, elfajul
tak és ha nem is vesztek ki mindjárt, gyümölcsözésük elapadt. Aminél 
csak az a lehangolóbb, ha élősdi férgekkel ellepve, félig kiszáradva, de 
a kegyelet kíméletével körülvéve, egy-egy ily intézmény díszteleníti 
életünk kertjét. Amilyen korunk sajtójogi rendszere is.

Ez a történeti érdekű jogintézmény eleddig igen nehéz élet
pályát futott, vagy inkább bicegett végig nálunk is. Bűn volna le
tagadni, hogy a gondolat szárnyalásának vele biztosított szabadsága 
nagyon sokkal járult a lefolyt évszázad második felének általános 
gazdasági, műveltségi, sőt nemzeti fejlődéséhez, mert hiszen még 
nyelvünk terjesztését is hatalmasan előmozdította egészen az 
1914. évi véres történeti határkőig. De nem kisebb bűn volna minden
féle ürügy színén azt is letagadni, hogy a nagy szabadelvű korszak
nak ez a szép és hasznos intézménye ma már egész valósága szerint 
anachronizmus

A mi 1848. évi sajtótörvényünkben három fontos tényező kép
viselte a veleszületett múlandóságot. Mert hiába, az erdők mégis 
tovább élnek, mint a fák és a kertek is, mint a cserépvirágok.

Az első, az akkor már háromszáz éves osztrák hódoltságtól 
való szabadulás égető vágya volt. Ez azonban 1920-ban, — amint
mondani szokták, — kiteljesedett.

A második a nyomdai technika akkori állapota, amihez, mint 
neve is mutatja, a sajtó szabadsága hozzá volt méretezve. Az ember
erőre járó nyomdagéptől, melyen Petőfi „Talpra magyarját“ nyomták, 
milyen szédítő a távolság a gáz- és villamos erejű körforgó gépekig, 
az Írógépekig, a szedőgépekig, a grammofon-lemezekig, a telefon és 
rádión korlátlan területre szétsugárzott élőbeszédig, sőt rádió
képekig, ami megannyi eszköze a gondolatok közzétételének.

Napjainkban már kényelmesen hallgatja az egész világ, min
den sajtóközvetítés nélkül is, Rómából XI. Pius pápa allokucióit és
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mink itt Budapesten, sőt egész Európában, new-yorki előadásokban 
és hangversenyekben is gyönyörködhetünk. Imént pedig egy össze
lőtt hadihajó tiszta képét is láttuk a polinéziai szigettengerről, össze- 
lövése után pár óra múlva, hétezer kilométer távolságról, újságjaink
ban. De még mindig női a gondolatközzététel csodálatos technikája 
és a gépek hatalomfoglalása, ami mellett lassan, de végkép össze
asznak a boldogemlékű delizsánszhoz szabott jogszabályok.

A harmadik, az ennél is nagyobb gazdasági tényező és ennek 
rúlhatalmasodása a szellemi, sőt érkölcsi elemeken is.

Az 1848. évi törvényünk, sőt annak mintájára a későbbi tör
vényfoltozások is, abban a gondolatvilágban termettek, hogy a sajtó- 
szabadság az egész nemzetnek adott drága kincs, amelynek önző 
magáncélokra való kihasználása, vagy éppen kiélése, a nemzeti élet 
ellen elkövetett förtelmes erkölcstelenség volna. Ilyesmi nem is 
jutott akkor eszébe senkinek. Ezért felejtették el a törvényben kellő 
gátlásokat elhelyezni a jövőre is.

Ilyen belső gátlások, — leszámítva az 1914. évi törvény néhány 
máris elavult új paragrafusát, — máig is alig vannak benne. És nem 
is szolgálhat épülésünkre, hogy kevés kivétellel ugyanebben a régi 
kiszolgáltatottságban fetreng ma is egész Európában csaknem vala
mennyi művelt állam sajtójoga. Amerikában pedig egyenesen az 
üzlet prédájává lett a sajtónak nemcsak minden szabadsága, de 
minden erkölcse is.

Amíg az 1848., sőt 1867. évi világfölfogás tartott, kétség alá 
sem esett, hogy a nemzetnek adott e nagy gondolat-közzétételi sza
badságot a haza a nemzet önzetlen államférfiaira és lelkes szellemi 
előkelőségre bízta. A hirlapírás nagy letéteményesei közül elég 
csak Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Jókai Mór és Kemény Zsigmond 
nevét az előtérbe állítani. Mögöttük az írók és hírlapírók tehetséges 
ifjú serege, éhbéren is önfeláldozással munkálkodó serege volt a 
„sajtó“. Hogy az újság-üzleten meg is lehet gazdagodni, még e kor 
hírlapkiadóinak sem jutott eszébe.

Ehhez volt méretezve mindaddig a mi sajtószabadságunk, amíg 
a letűnt XIX. század utolsó évtizede táján meg nem jelent a tőke és 
hitelgazdaság Leviathánja. Eladdig az volt a hirlapirodalmi ritus, 
hogy a gondolat szabad szárnyalását megkötni, a törvényen kívül 
senkinek és semmivel sem szabad. A még élő öreg emberek tanulsá
got tehetnek róla, hogy még az államvezetés becsületes szolgálatában 
munkálkodó publicisták és hírlapírók is másodrendű megbecsülésben 
részesültek; nem mintha becsületük lett volna kisebb, hanem, mert 
szabad véleménynyilvánításukat mégis a kormánypolitika célszerű
ségi tekintetei korlátozták. Ellenben az éhbéren élő hirlapírók a köz
vélemény kiküzdésének heves harcaiban egymással való vitájukat 
sűrűn fejezték be kard- és pisztolypárbajjal, mindenkor a közér
dekért és sohasem a magánérdekért.

Annyira irtózott mindenki akkor is, később is, olyan kamarai, 
v a g y  másféle sajtótestülettől, mely a szabad véleményt bármi okból 
is korlátozhatná, hogy Rákosi Jenő a hirlapírók és írók Otthon-köré
ben, —■ amelynek alapítója is ő volt, — eleve leszerelt minden olyan 
tervet és törekvést, mely hasonló véleménykorlátozó testületeket 
akart alkotni a szabad hírlapírók társaságából. És ugyanebből az 
okból jelentette ki Tisza Kálmán még a zajos nyolcvanas években 
is többször, hogy a vélemények szabad küzdelmébe a kormánynak
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nem kell beavatkoznia, mivel „a sajtó maga gyógyítja meg azokat a 
sebeket, amelyeket a sajtó ütött“. Az ember ma megdöbben, ha hite
les tanuktól hallja mindezeket. Mintha századok múltak volna el 
azóta.

Hogy mikor záródott le a sajtószabadságnak ez a klasszikus 
kora, pontosan megmondani nem lehet; csak az bizonyos, hogy lezá
ródott. Meddő sopánkodások helyett azonban mindenesetre valósá
gosabb értéke van annak, ha végigtekintünk a sajtószabadság törté
neti lehengerelésének új tényezőin.

#

Az első és legnagyobb sajtószabadságellenes tényező a tőke és 
hitelgazdaság túlhatalmasodása, beleértve a vállalkozási és üzleti 
szabadságokat.. Összefoglalva mind: a kapitalizmus.

Korunknak ezt a nagy alkotó élet-tényezőjét azonban a világért 
sem szabad gyűlölettel, vagy politikai elfogultsággal tárgyalni, kivált 
nem a jogtudományosság területén. A jog, ha pozitív értékét keres
sük, végre sem más, mint a korszellem társadalmi alkotásainak 
igazító és rendező eleme. A kapitalizmusnak ma még csak korunk- 
beli nagyszerű alkotásait látjuk. Fájdalom, már azok föltűnő elvénü- 
léseit is. De fogalmunk sincs még róla, hogy ez a fejlődés rendjén 
mivé értékelődik át, vagy ha bukni talál, mi jöhet a helyére?

így vagy úgy, alkonyodása nem kétséges, tehát sem annak túl
becsülése, sem a tőle való félelem nem tarthatja vissza a felelős té
nyezőket annak a kimondásától, hogy a kapitalizmus hatalomfogla- 
lása sajtóban nagyobb rombolásokat vitt végbe, mint nálunk maga az 
idegen, mondjuk: osztrák államhatalom.

Legnagyobb műve az volt, hogy a nemzetnek adott nagy szabad
ságjogot kivette a szellemi élet kezéből s haszonhajtás, sőt egyéni 
meggazdagodás eszközévé tette, a birlapirodalom szellemi részét 
pedig rabszolga gyanánt hurcolta végig korszakos diadalútján. Innen 
a sajtó munkásainak sajtókuli elnevezése..

Elég fölidézni bizonyítékul azt. hogy a felelős szerkesztői intéz
ményt, a sajtószabadságnak ezt a forgópontját (némi kis cinizmussal 
szólva) egyszerűen zsebrevágta s innen-onnan parancsoló ura lett a 
gondolatközlés szabadságának. Felelőtlenné tette magát azzal, hogy 
felelős szerkesztővé, hacsak tehette, szellemi rabszolgáit tette meg és 
egyedül ő, — a kiadó — döntötte el s részben dönti el ma is. hogy 
minek szabad és minek nem szabad a lapban megjelenni? Rosszabb 
esetben álszerzőt (Strohmann, Prügelknabe) állított a bíróság elé. És 
teheti még ma is. Bár az élő, de elavult jogrend védelme alatt nem 
kétséges, hogy a tőke, az üzlet és a pénz ura, ezt még jóhiszeműleg is 
mindig a maga haszna és kára szerint és nem a közérdek parancsai 
szerint szokta cselekedni. Különben tönkrejutna. Aki kétkedik benne, 
vegye számba Budapesten a szabadsajtó mechanizálása óta szerzett 
kiadói bérpalotákat és az ezekhez hasonló magánvagyonokat.

Ez a lefolyt korszakban a kapitalizmus föltétien diadala volt, 
mely még az országvezetés és a törvényhozás döntő tényezőit is képes 
volt a „hatodik nagyhatalom“ régi varázsával olykor helyesebb szán
dékaiban is megzsibbasztani. Ha a hatalmával való visszaélésekről 
olykor szó volt, rendesen azokra és azok családjaira hivatkozott, akik
nek „kenyeret ő ad“, holott ellenkezőleg, azok tehetsége és munkája 
volt az ő vagyontömegeinek forrása. Ennek a nyomasztó hódoltság-
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nak minden nyomorúságát mégis legjobban fejezte ki irodalmunknak 
egyik köztiszteletben álló nagysága, aki az 1848. évi sajtótörvénynek 
az 1914. évi új törvénybe átvett első sajtószabadsági biztosítékát tré
fából egyetlen szóval így szerette volna megtoldani:

„Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti a 
kiadó gondolatait“.

Amivel zordon összhangban van egyik, már azóta Istenben 
boldogult, nagy bíránk következő kijelentése:

„Én úgy látom, hogy a sajtó lenyűgözött állapotában nem ér
demes a sajtószabadságról annyit okoskodni. Azt csak úgy lehetne 
még valamelyest megmenteni, ha a sajtót államosítják. Az állam 
végre is a népek közérdekének hivatott s a parlament és a független 
bíróságok által ellenőrzött intézménye, tehát föltétlenül megbízhatóbb 
őre is a sajtószabadságnak, mint az alig ellenőrzött és semmivel sem 
ellensúlyozott sajtókapitális óriási hatalma.

*

Meg kell azonban mutatni ennek az éremnek a másik lapját is. 
Kétségtelen, hogy a nagytőke áltstl íöntartott hirlapok mellett, — 
igaz, hogy rosszabbul fizetett erőkkel és gyöngébb tartalommal, —• 
még mindig vannak közérdekű pénzforrásokból élő, tehát a közérdek 
műveléséhez mégis közelebb álló pártpolitikai, felekezeti, ipar-keres
kedelmi, mezőgazdasági és egyéb kollektív érdekű újságok is. De ezek 
száma egyre fogy és hatásuk az üzletes napisajtó káprázatos sikerei 
mellett már alig számbavehető. Ámde lényegükben ezek is kénytele
nek amannak pénzügyi szertartásaihoz alkalmazkodni és azokat a 
hirdetési díjak átalánya gyanánt kezelt dús pausálékat is elfogadni, 
amelyeket a nagybankok és részvénytársaságok engedelmes újságok
nak nyereségeik forrásaiból bőven osztogatnak. Kénytelenek is vele.

Emellett természetesen szinte eltűnnek a nagy sajtó vállalat ok 
hatalmának „mellékterményei“, vagyis a sajtószabadság egyéb gát
lásai. Amilyen például, hogy a szerkesztő, a publicista vagy hírlapíró 
attól is fél, hogy írásközben beletéved valamely jólfizető hirdető-vállalat 
tisztátlan érdekkörébe. Vagy éppen egy bujkáló panama-fekélyt nem 
mer fölfakasztani, mivel veszélyezett üzleti érdekekkel függ össze. 
És így tovább.

De még az előfizetők kisebb számának, — mint Mikszáth Kálmán 
egykor közderültség közt kipellengérezte, — a kefekötőknek érzékeny
sége is befolyásolja a hirlap szabad véleményét, mivel az előfizetők közt 
kefekötők is lehetnek, akiket az „iszik mint kefekötő“ közmondás a 
laptól elriaszthatna.

Még csak egyetlen tényezőt kell kiemelni a tisztánlátás okából. 
A sokkal jobbra érdemes magyar hirlapirodalom szomorú jelenét és 
talán hasonló jövőjét korunk zabolátlan verseny-dühöngéseiben és 
rekord-őrjöngéseiben.

A verseny korlátozatlansága — amint a törvény itt-ott tisztesség
telennek is nevezi — semmiben sem okozhat és nem is okozott olyan 
rombolásokat mint a szabad sajtóban. A nagytőkének és a tilalmakkal 
utói nem érhető karteljeinek alkotva-romboló hatása a kisebb, rendesen 
tiszteletreméltóbb vállalkozásokat, lapalapításaikat és fönntartásukat 
lassankint egészen lehetetlenné teszi.

Igaz, hogy szebb, érdekesebb és nagyobb hirlapokat bír adni, sőt 
ajándékokkal, utazásokkal (ma már villa és háromemeletes bérház
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kisorsolásával is) kívánatosabbá is teszi a maga hírlapját. Ez azonban 
minden a kisebb, de irodalmilag talán sokkal függetlenebb hírlapok és 
folyóiratok elnyomását jelenti és hathatós jogi védelem híján ki fogja 
ölni a szellemi életből a nemesebb ambíciókat.

Az egész igazságból még csak annak megállapítása hiányzik, hogy 
vergődésekkel teljes napjainkban mindezekre azt szokás mondani, hogy 
amikor a „jól szituált újságok“ is deficitekkel küzdenek és kölcsönök 
után szaladgálnak, ugyancsak nincs mit félni a kapitalizmus rombolá
saitól! Mindazonáltal ez a megnyugtatásnak szánt igazság a régi aggo
dalmak gyarapítása mellett még új aggodalmak fölébresztésére is 
alkalmas.

A nagy és legnagyobb hírlapkiadó tőkék hatalmas versenye oly 
időben, amikor a hírlapfogyasztás is csökkent, tőketartalékaival, olcsóbb 
áraival és fokozott előnyeivel képes legalább is a maga olvasóit jobb
időkig magának lekötni. De a kereset-szűke a kisebb tőkéket és hírlap- 
vállalatokat a válság alatt lassankint kiöli és újabb hatalmi monopóliu
mokra vezet, vagy vezetett már is.

A nagy, nagyobb és legnagyobb tőkés vállalat tehát, a jogintéz
mény változatlanul hagyása mellett föl fogja szívni magába a kisebb 
s műveltség és közérdek dolgában talán becsesebb hírlapokat és folyó
iratokat is és fö'lmérhetetlen romlások forrását nyitja meg. Jobb esetben 
a kisebb tőkeerejű vállalat még alacsonyabb színvonalú és olcsóbb 
sajtórabszolgákkal fog takarékoskodni.

Ugyanaz történik itt is, mint a földmívelési birtokok terén, ahol 
a kisebb eladósodott birtokokat közelről fenyegeti a kölcsöntnyujtó 
nagy pénzhatalmak fölszívó ereje, akik a jelzáloggal terhelt ingatla
nokat az árverésen maguk kénytelenek visszavásárolni.

Mindezek az aggodalmak és figyelmeztetések egyben-másban 
talán politikai jelentőségűek is lehetnek, de mindenesetre beletartoznak 
a jogászvilág megfontolásába. Sőt mindenekelőtt éppen ebbe.

#
Ennek a hosszas tapasztalatokra alapított tanulmánynak azonban 

nincs tervében a magyar sajtójog problémái körül pozitív javaslatokat 
is tenni. De egy-két megjegyzéssel mégis adósnak érzi magát.

Általában a nagy és művelt államok sajtójoga éppen olyan túl
haladott, hogy ne mondjuk: lerongyolódott állapotban van, mint a 
mienk. A háború után csak három olyan ország van, amelyik a szokásos 
foltozgatások helyett bár óvatosan, mégis új útakra lépett.

A legradikálisabb természetesen az orosz Szovjetdiktatura, mely
nek újítása abból állott, hogy 1917 őszén hatalomfoglalása után azonnal 
eltörölte a sajtójogot. Helyébe a következő „jogelv“ lépett: „Ami nincs 
megengedve, az tilos.“ — A szovjet közjogának, — ha szabad a puszta 
célszerűségi elvet ezzel a szóval megtisztelni, — egyáltalán nincs is 
értelme, mivel az állampolgár és az állam közt jogrendező szabályokat 
nem ismer, amennyiben az állam a maga polgárainak semmivel sem 
tartozik, azok pedig neki mindennel, amit az állam szükségesnek lát.

Hogy mi ez a „minden“, azt a sajtónak is, mint minden másnak 
az éleiben előforduló esetekből és „útbaigazításokból“ kell kitalálni. 
A sajtó egyszerűen állami monopolium. — Többet azonban ennél, — 
noha érdekes volna — följegyezni itt nem érdemes.

A másik, ami elég különös, az osztrák köztársaság 1922. évi új 
sajtótörvényének az az úttörő és meglepő intézkedése, hogy elsőnek



A sajtóreform útja

törölte el a külön sajtójog ősi születési hibáját, a felelős szerkesztő 
fiktív, muszáj-íelelősségét egészen s így a sajtójog szabályait lényegük
ben beutalta az általános anyagi és alaki büntető törvénykönyvekbe, 
beleértve a tettért való felelősség rendjét is. Még a hatáskör dolgában 
is úgy tett, amennyiben a sajtóban elkövetett bűncselekmények is csak 
annyiban tartoznak az esküdtbíróság hatáskörébe, amennyiben a kódex 
a fölmerült vádat is, mint minden hasonlót, odautalja.

Azonkívül, — ami szintén figyelmet érdemel — fölismerte, hogy 
a sok felelősséggel járó és közveszedelemmel érintkező hírlapírói élet
pályát nem lehet tovább beállott rabszolgaságában meghagyni. És ha 
nem is szabályozta úgy, mint az olasz törvény tette (mindenesetre pár 
évvel később), mégis a kiadó és írói, tehát a szellemi munkás és a 
munkaadó közti viszonyt az előbbiek javára a mi 1914. évi törvényün
kön messze túlterjedő módon szabályozta. Ez ugyan még mindig gyönge 
védelem a gondolat szabadságának, de mégis kezdet.

Legmesszebb terjedő volt az olasz fassizmus 1923—1930. évi tör
vényeiben létrehozott sajtóreform, ami alighanem előképe lesz majd az 
európaszerte esedékes reformoknak.

A szerkesztő fiktív felelősségét, az ú. n. tárgyi felelősséget mind- 
azáltal az olasz parlament még nem törölte el egészen és az 1848. évi 
piemonti alkotmány páros felelősségét (a szerzőét és a szerkesztőét) is 
meghagyta, mivel még szükségesnek látta, hogy a sajtó-deliktuniért 
„valakit“ okvetlenül meg lehessen büntetni, — mindazáltal a sajtó- 
rendtartás és a hírlapírói életpálya rendezése körül olyan egészen új és 
gyakorlati becsű alkotásokat hozott létre, amelyek a szellemi munkás 
(az író) és a kapitalista üzletember (a kiadó) közt támadt korszakos 
ellentéteket, úgy amint már az eredmény is mutatja, a munka és a tőke 
jogainak egyensúlyozásával és a közérdek javára gyökeresen rendezték. 
— Ez a rendezés az új olasz testületi alkotmánynak (carta dél lavoro) 
egyik gyöngyszeme. Az életben máris bevált. — A részletek azonban 
maguk is méltó tárgyai egészen önálló tanulmánynak.

#

Mindent összefoglalva tehát ebben a három pontban lehet egye
síteni a legnagyobb problémákat, amelyek megoldása nélkül a sajtójogi 
reformra ma már gondolni sem érdemes.

1. A sajtó-intézményt meg kell szabadítani a vállalkozó üzleti 
nagytőke által reávert közérdekellenes bilincsektől s a két ellenérdekű 
tényező (a szellemi munkás és a kiadó-laptulajdonos) érdekeit a köz
érdek védelme alá helyezve ki kell egyeztetni.

2. A sajtóvétségekért való felelősséget az általános szabályok 
szerint egészen be kell vonni a büntető törvénykönyvekbe.

3. A hírlapírói életpályát, figyelemmel a közérdek védelmének és 
művelésének velejáró nemes kötelességeire, megfelelő értelmi és erkölcsi 
minősítéshez kötve ki kell emelni meghanyatlott állapotából. Kellő 
megélhetést, betegségi, öregségi és nyugdíjas ellátást szóval tisztes 
életpályát kell neki és családjának biztosítani, még pedig állami fel
ügyelet alatt, minden kamarai és más hasonló újabb véleménykorlátozó 
testületi szervezet nélkül, figyelemmel a bevált olasz intézményekre.

A gyorsan haladó idő és az új tapasztalat, úgy lehet, ezeken fölül 
más követeléseket is fog a gyökeres sajtójogi reform alkalmával 
támasztani; azonban ezeken alul álló ú. n. paragrafus-reformmal a nagy 
közérdekű föladathoz közeledni nem volna szabad.
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és becsületvédelem.

Irta: Dombováry Géza dr. 
ügyvéd (Budapest).

„Aequanimitas — szóval türelem — justitiae portio“ — tanítja 
Mark Aurél „De rebus suis“ cím alatt ismert confessioi VII. kv. 3. §-ában. 
A XI. lib. 13. §-a szerint pedig: „Contemnit (megvet) me quisquam? ipse 
viderit! (az ő dolga). Ergo mihi cavebo, ne quid contemtui dignum vei 
egisse, vel dixisse deprehendat.“ A IX. liber 42. §-a szerint pedig: 
„Quando alterius cujuspiam imprudentia offenderis, statim sic per
contare te, — kutasd ki — fieri ne potest ut imprudentes in mundo ne 
sint?“ De meg is felel rá: „Non potest.“ Ép ezért így folytatja: „Itaque 
quod non potest, ne poscas. Est enim hic imprudentium unus, quos in 
mundo esse necesse est.“ Majd meg: „Ubi enim recordatus fueris fieri 
non posse, quin existât hoc genus hominum, mox erga singulos mitius 
te habiturus es.“ A VII. könyv 36. §-ában még messzebb megy, midőn 
Antisthenesre hivatkozással fölséges dolognak mondja, ha tisztasá
gunknak tudatában szenvedjük el a rágalmaztatást.

Ezzel szemben az Árvizi Hajósnak vagy 100 év előtt megjelent 
„Balítéletek“ c. közismert művében azt olvassuk, hogy van, ki motskot, 
sőt arcul-, vagy orroncsapást is eltűrni elég gyáva, fél kiállani, esetleg 
magát agyonlövetni, de jól is teszi, ha van ki ezek dacára társaságába 
befogadja.

Bottka Tiv., Wenckheim Béla, Zakó Istv., különösen pedig a 
tőlünk némi tekintetben különböző húrokat pengető Török Gyulának 
az 1843. u. n. Deák f. büntető törvényjavaslatokat tárgyaló országos 
ülésen elhangzott fölszólalásaiból az tűnik ki, hogy Wesselényinek id. 
kijelentése a követek küldőinek a fölfogását födte. Csak így tudjuk 
magyarázatát találni annak az enyheségnek, melyet a javaslat a 
becsület ellen elkövethető bűncselekményekkel szemben tanúsított. 
A magyar ember ugyanis — amint az a becsület védelmére hozott 
törvényes rendelkezések és városi statútumok, nevezetesen az erdélyi, 
különösen háromszéki, így kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi statú
tumoknak nagy számából, valamint Angyal Pálnak „A becsület védel
méről szóló 1914. XLI. te.“ c. művében a nyelvválsággal (emenda 
linguae) kapcsolatosan közölt jogtörténelmi adataiból kitűnik, fölötte 
kényes volt mindig becsületére. — Az országos bizottság elnökének a 
tárgyalások során tett egyik kijelentése szerint a polgár becsülete az 
ő legfőbb kincse. Más alkalommal meg arra hivatkozik, hogy honor et 
vita pari passu ambulant. De — amint Bacho Laj. Trencsén vármegye 
követe, küldőinek nevében tett fölszólalásából kitűnik — volt a RR 
közt nem egy, aki azért szavazta meg a javaslatnak a becsület védel
mére vonatkozó intézkedéseit, mert aki becsületének helyreállítását
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akarja, nem gyakorolhatja az elégtételnek másik nemét „mindenféle 
ilyen-amolyan ember“ ellen.

A Btk. nem bölcsészek és gavallérok érdekeit védi.
Legalább is nem elsősorban azokét.
Ezek ma se nagyon sietnek a bíró elé a csorbát köszörülni. Ami 

különösen az utóbbi emberkategóriát illeti, mint hisszük, főleg a vár
ható büntetés csekély fokára tekintettel. A becsület ugyanis ma is 
értékesebb jogtárgy a vagyonnál. Ámde csak tudományos szem
pontból. A Csemegi f. kódex büntetési tételei kicsinyek voltak. 
Az 1914-i becsületvédelmi törvény tételei már szigorúbbak ugyan, de 
ezek sem kielégítők. Azt véve kiinduló pontul ugyanis, hogy a becsület, 
már t. i., hogy a maga becsülete mindenkinek értékesebb az ingóinál, 
mivel sem okolható meg, hogy a mások becsületét praemeditáltan, még 
hozzá aljas indokból sértő visszaeső büntetésének törvényszerinti 
maximuma elvileg csak fogház, még hozzá egy vagy két évet meg 
nem haladó fogház a legrosszabb esetben. Itt a büntetési nemnek 
a szigorítása is megokolt volna. Ezzel szemben a gyakorlat már 
régtől fogva, különösen pedig az 1930. XXXIV. te. 121. §-a szerint 
úgyszólván minden megszorítás nélkül kibocsátható büntetési paran
csokkal inagurált gyakorlat, elvileg a Btk. 92. §-a szerint alkalmaz
ható minimum táján mozog. Szerény véleményem szerint a Btk. 
szellemével ellentétben. A Btk. 89. §-ánál fogva ugyanis, erre vonat
kozó indítvány hijján is köteles a bíró a súlyosító és enyhítő 
körülményeket kipuhatolni. Hiszen enélkül el sem képzelhető igaz
ságos ítélet hozatala. Ezzel szemben, mint tudjuk, a Te. id. §-a 
a gyakorlatban úgy fest, hogy a bíró az erre a célra megszerkesz
tett sablonblanketta kitöltésével a főmagánvádlónak teljes hitelt 
sohasem érdemlő magánindítványából gépiesen lemásolja a föltét
lenül szükséges adatokat és — anélkül, hogy akárcsak az erkölcsi és 
vagyoni bizonyítványt is beszerezné, úgy rójja ki a legtöbb esetben 
a pénzbüntetést, hogy sem azt nem tudja, volt-e büntetve, sem azt, 
vájjon az alkalmazott büntetés a terhelt anyagi viszonyaival akárcsak 
megközelítően is arányban áll-e? Az ily ítélkezés természetesen csak 
véletlenül lehet igazságos és ennek folytán nem lehet alkalmas az 
igazságszolgáltatás tekintélyének a növelésére.

Ezenkívül azonban büntető parancs esetén a Bp. 6. §. 3. p-nál 
fogva a magánjogi igény és, törvényes analógiánál fogva, (St. 39. §.) 
a nem vagyoni kár sem állapítható meg; a Bv. 28. §-ában a St. 43. 
§-ának 2. p. és 3. bek.-re történt hivatkozására, ill. tárgyalás elma
radására tekintettel pedig, a terhelt az ítéletnek a közzétételére sem 
kötelezhető.

Végül a valóság bizonyítására nem kerülhet a sor.
Pedig — ismét hangsúlyozom, hogy elsősorban nem filozófusok 

és gavallérok részére készül a törvény — igen sok esetben létérdeke 
a sértettnek, hogy sor kerüljön a valóság bizonyítására.

Ezt a valamennyiünk jogérzését méltán sértő jogfejlődést látva, 
nem rendelkezvén a Don Quichote-szerephez szükséges optimizmus
sal, nem kezdek a becsület elleni bűncselekmények szigorúbb üldözéséi 
célzó akcióba, hanem annak kutatására szorítkozom: miként lehet ilv 
viszonyok között a becsület elleni támadások ellen védekezni?

Szerény véleményem szerint merőben csakis a sajtótörvé
nyünkben helyreigazításnak nevezett jogintézmény helyes kiépí
tésével.



Helyreigazítás, helyesen cáfolat és becsületvédelem 147

Sietek hozzátenni, hogy ez az intézmény mai alakjában a becsük 
let védelmén túlmenően — személyi jogainknak, általában az audiatur 
et altera pars, szóval a fegyveregyenlőség elvének megfelelő védelmét 
van hivatva biztosítani. Személyi jogainkhoz tartozik többek között 
az is, hogy a nyilvánosság előtt a valóságnak meg nem felelő színben 
föl ne tüntessenek.

Megszülemlése annak a tapasztalatnak köszönhető:
a) hogy a becsület ellen elkövetett bűncselekmények megtorlását 

célzó bűnperek a soronkívüliségre kötelező törvényes rendelkezések 
ellenére, gyorsan — legalább a szükséges gyorsasággal sohasem 
fejezhetők be;

b) hogy erkölcsi és anyagi kárt nem csak büntető törvénybe ütk. 
cselekmény ismérveit felölelő, hanem más (valótlan) híreszteléssel is 
lehet okozni.

Ép ezért a Btk. 79. §-ában körvonalazott jogos védelem analó
giájára és a fegyveregyenlőségnek legalább forma szerint való bizto
sítása céljából szükséges.

Egyes esetekben maga a törvényhozó büntetési tételekkel sújtja 
a ferdítéseket. így az 1909. II. t.-c. 1. §-a szerint a kivándorlás előmoz
dítását célzó; az 1922. XXVI. t.-c. 1. §-ának 5. §-a szerint a korona 
(pengő) forgalmi értékének rontását célzó valótlanság terjesztése, 
(utóbbi esetben egyben koholása is); az 1914. XIV. t.-c. 24. §-ának 7. p, 
szerint valótlan hír közzététele; 8. p. szerint belyreigazítási joggal 
visszaélés utján valótlan bír közzététele, ha ezekből valakire kár há
ramlik; az 1925. XXVI. t.-c. 150., 151. és 153. §§. szerint általában 
választás eredményének befolyásolását célzó, ill. arra alkalmas álbirek 
terjesztése, ill. koholása, az 1930. évi 3. t.-c. 80. §-a szerint a hadviselés
sel kapcsolatos vészbírek koholása, vagy valótlan vészhír terjesztése: 
büntetendő cselekmények.

Ide számíthatjuk az 1923. évi 5. te. 15. §-a szerinti szédelgő fel- 
dícsérés által elkövetett tisztességtelen verseny vétségét is, amennyi
ben a kár, szóval „eredmény“ voltaképen azzal létesül, hogy a verseny
társ áruját, ill. szolgáltatását a szédelgő módon feldícsértnél silányabb 
minőségűnek tűntetik föl.

Az állam, a hatóságok ezenkívül a helyreigazítástól különböző 
ú. n. „hivatalos közleménnyel“ (St. 28. §. 1. p.) is védekezhetnek a fer
dítések ellen.

A törvényhozó azonban csak egyes, ötletszerűen kiragadott ese
tekben sújtja az álhír terjesztését büntető szankcióval. Általában 
büntetni minden hazudozást, könnyen érthető okokból, nem lehetett. 
Ezért van szükség a cáfolatközlési kényszer biztosítására.

•

I. Amint az az intézmény történelmével foglalkozó német és 
francia tanulmányokból kitűnik, a cáfolatközlési kényszer ellenzői 
csak a hirlapírói társadalom tagjai közül kerültek ki. A vádper fór 
maiságaihoz szokott jogászi társadalom tagjai közül senki sem vállal
kozott arra. hogy annak káros, vagy akár csak szükségtelen voltát kimu
tassa. Megvalósításának gondolata egykorú a sajtószabadság intéz
ményes biztosításával. Dulaure francia képviselő már 1790-ben, bár 
még csak a becsület elleni bűncselekmények esetére is sikertelenül. 
Mestadier 1822-ben, már sikeresen sürgette az intézmény törvény
hozási megvalósítását. Nem sokkal később pedig Chassan palládium
nak nevezi: „palladium des citoyens non contre le gouvernement,
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mais contre les abus du pouvoir de la presse périodique, abus tels, 
qu’un écrivain démocrate en hésité pas a proclamer, que sans les 
articles 17 de la loi 1822, et sans la jurisprudence, qui les a largement 
interprétés en faveur des citoynes, il n’aurait aujourdhui liberté 
pour les citoynes, non journalistes. Les trentetrois milions de 
Français, dont notre pays s’honore, serait a l’heure qu’il est, gouverné 
despotiquement par une centaine de rédacteurs en chef non d’après 
telle ou telle loi votée par la nation, mais selon le bon plaisir de ces 
messieurs, comme au bon temps de la féodalité“.

Angliában (1. e. i. Wolff: Das Pressrecht Grossbritanniens) 
nem volt szükség az intézmény törvényhozási biztosítására. Viszont 
Bulgáriában, ahol (Lubenoff: „Das Pressrecht Bulgariens 20. 1.) csak 
a kormányt, a kormány tagjait és a nemzetgyűlést magát illeti meg 
a cáfolat joga, a lapok kényszer nélkül, önként adnak helyt az ily 
irányú kérelemnek bármely magánszemély kérésére.

Az 1881. évi francia sajtótörvény 13. §-a a toute personne nom
mée ou designée, szóval a közleményben közvetlenül, vagy közvetve 
említett minden személynek biztosította a cáfolat jogát általában. 
Ezzel szemben a kevésbé szubjektív alapon álló német sajtótörvény 
nem „általában“, hanem csak tényeket cáfolo nyilatkozatnak ad 
helyet.

Utóbbi rendszert tette magáévá az 1914. évi magyar sajtótör
vény is, szolgai módon fordítva le a Berichtigungnak nevezett intéz
ménynek még az elnevezését is. így lett az „helyreigazítás“, holott, 
figyelemmel azon garanciák csekély voltára, melyek tartalmi valósá
gát biztosítják, szerény véleményem szerint, megfelelőbb lett volna 
a „cáfolat“ kitétel, melyet az 1914-i sajtótörvény életbeléptét meg
előzően a Magyar Jogász Egyletben (Magyar Jogász Egyleti Érteke
zések Uj folyam, Г. köt. 3. füzet) e tárgyról tartott előadásomban, 
Zsitvay Leóval folytatott megbeszélés alapján indítványoztam volt.

És itt legyen szabad közbe vetően mindjárt megjegyeznem, hogy 
— amint az a francia, jelenleg érvényes 1881. júl. 20-i St. azonos célú 
13. §-ának képviselőházi vitájából kitűnik — voltak, akik a „réponse“ 
(szóval „válasz“, azaz cáfolat) szó helyett szívesebben látták volna a 
„rectification“-t, amely a ,„helyreigazításának felel meg. De a ház 
d’Ornano képviselő felszólalása folytán, azért nem fogadta el a „rec
tification“ elnevezést, hogy a téves állítások helyreigazításán túl 
menően biztosítsa a hatóságnak és polgárnak „reflexions et considéra
tions d’ordre purement moral“ esetén is a válaszolás jogát.

És ez az intézmény — mint az európai államok legnagyobb 
részében általában — hamarosan bevált. A törvényhozás felösmervén 
annak jelentőségét, a semmítőszékre bízta a végső fokon való döntési 
és ezzel — ellentétben a nálunk fejlett gyakorlattal — számos esetben 
hozott elvi jelentőségű határozataival a gyakorlatot egységes irányba 
terelte; kiterjesztőleg magyarázva a szabályt. így — hogy a meg
beszélés tárgyához legközelebb eső részletkérdésnél maradjunk —• 
már a harmincas években kimondta: „Le droit de réponse est général 
et absolu; celui qui l’éxerce, est seule juge de la forme, de la teneur 
et de l’utilité de sa réponse et l’insertion ne peut être refusé, qu’autant 
qu’elle serait contraire aux lois, aux bons moeurs, et l’intèrest 
legitime à tiers, ou a l'honneur du journaliste lui même“. És ezt a 
harmincas években kimondott elvet ma is változatlanul vallja a 
gyakorlat.
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A cáfolatközlési kényszer, mint jogintézmény a jogos védelem 
és a Bv. 18. §-ának analógiájára, ott van hivatva a polgárt védelem
ben részesíteni, ahol a hatóság védelme nem, v. kellő időben nem 
vehető igénybe. Minden jogi védelemre méltó érdek sérelme, vagy 
veszélyeztetése esetén. Ép ezért a francia joggyakorlat — a törvény 
erre vonatkozó egyenes tilalma híjján is —• nem engedi a harmadik 
személy érdekeinek bármi néven nevezendő veszélyeztetését (még a 
persziflázst sem), Homonymia esetén azonban egy ízben nem adott 
helyt a cáfolatnak azzal a, véleményem szerint túlságosan betűrágó 
megokolással, hogy a közlemény nem a cáfolóra, hanem névrokonára 
vonatkozott. Ugyanígy „critique serieuse et mesuré“-vei szemben sem 
ösmerte el a cáfolati jogot, ha a cáfoló maga adta le a bírálati tisz
teletpéldányt a lapnál, (mert ezzel, a volenti non fit injuria elvénél 
fogva, a tisztességes hangú bírálatra való cáfolat jogáról implicite 
lemondottnak tekintendő). Viszont a semmitőszéknek egy 1854-iki, 
majd 1870-ben is kelt határozatára hivatkozással erélyes, ill. gúnyos, 
sőt maliciózus válasz jogát biztosítja kihívó, vagy durva támadás 
esetén. 1857 december 31-iki határozata szerint pedig, mely ugyancsak 
elvi jelentőségűnek tekintendő, „les vivacités de language même 
blessante peuvent ainsi se justifier par une agression injurieuse“. Ës 
a határozatnak ösmertetői hozzáfűzik, hogy „nevezetesen a hazafiúi 
érzés kétségbevonása“ esetén. Amikor pedig a hirlapíró a képviselő
ről azt írta, hogy szokásaihoz mérten ezúttal is a tárgyhoz nem tar 
tozó indítvánnyal lopta a tanácskozások idejét, a semmitőszék a fél 
kérelméhez képest arra kötelezte a lapot, hogy a ház naplóit és bizott
sági jelentéseit leközölje, mert ráfogásainak ez a legalkalmasabb 
cáfolata. Egy előfordult esetben pedig, a hivatalos megkeresés folytán 
leközölt bírói határozatba csúszott (toll) hiba kijavítását célzó cáfolat 
közzétételét tette kötelezővé.

Minthogy pedig a lap tekintélyének mi sem árt többet, mint, ha 
önmagát kénytelen megcáfolni; a cáfolatközlési kényszer szabályainak 
ily méltányosan, tág keretek közt való értelmezése folytán az egyén 
magán- és családéletében turkáló szennysajtó nem tudott kifejlődni.

II. Érdekes egyébként, hogy oly országokban, melyek joga tény
állításoknak tényállításokkal való cáfolatára szorítja a cáfolati jogot, 
ép oly kevéssé sikerült a tényállítás fogalmát körülhatárolni, mint 
annakidején Curiánknak a ténykérdés fogalmát.

Kitzinger müncheni egyetemi magántanárnak 1907-ben a bécsi 
jogászegyletben tartott előadása, még inkább Kudeckának 1931-ben 
megjelent sajtójogi műve meggyőzően fejtik ezt ki. Ugyanez áll a mi 
sajtótörvényünk nyomán fejlett gyakorlatról is. Mi a tény? Senki 
sem tudja megmondani. Ép csak annyi bizonyos, hogy a semmiségi 
panasz szempontjából „tény“ fogalmától merőben eltérő valami.

Vannak, akik a külvilág eseményeivel, történéseivel, szóval az 
érzékeink által észlelhetőekre szorítanák. Ez a fölfogás azonban, 
szerény véleményem szerint, az intézmény céljával össze nem egyez
tethető következményekkel járna, amennyiben az egyén erkölcsiségét 
érintő, szóval leginkább szükséges eseteket zárná ki a jogos védelem 
köréből. Mások meg, mint Binding (Lehrb. 381), azt vélik a Tatsache 
fogalmi köre alá vonhatni, amit „lehet tudni“, szemben azzal, amit 
csak bizonytalannak tartunk, mely fölfogást (Goltd. 45. k. 332.) úgy 
véli — ad absurdum vezethetni, hogy fölveti a kérdést: kire nézve 
„Tatsache“, szóval tény, a kormány által még csak a jövőben eszköz-
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lendő intézkedés? Mert ezt esetenként tudhatja a kormány maga, 
vagy pedig a cikkíró. Néha ugyan egyikük sem. De mitől függően 
állapíthatja meg a bíró, hogy tudja-e egyikük?

Az osztrák judicatura, Kudeckának közismert sajtójogi kom
mentárja szerint, a konkrét eset bizonyítási akadályaitól függetlenül, 
oly körülményeket hajlandó a Tatsaechliche Mitteilunggal egy kalap 
alá vonni, amelyek általában, szóval rendszerint bizonyíthatók. Ezzel 
szemben azonban kevéssel utóbb szerző is kénytelen elösmerni az ily 
fölosztási alapnak fölosztásra teljesen alkalmatlan voltát.

Különösen a német gyakorlat vélt úgy disztingválhatni, hogy 
a szerző gondolkodásának, érzésének, ízlésének megfelelő „vélemény“ 
és a „tényállás“ között disztingvál. Ezzel szemben az irodalom joggal 
utal rá, hogy a kategorizálásnak ez a neme is fölmondja az esetek 
legtöbbikében a szolgálatot, mert valamely egyénről, tevékenységéről, 
eljárásáról, valamely elmeműről, vagy gyógymódról nyilvánított akár 
egyéni vélemény a legtöbb esetben egyben állítás is.

A francia joggyakorlat — nem lévén tények cáfolatára korlá
tolva — a műkritikát is bevonta a cáfolatközlési kényszer keretébe, 
(nem fogadva el azt, az alsóbíróságok által egyideig vallott, vélemé
nyem szerint túlságosan mesterkélt fölfogást, hogy a „mű“-re vonat
kozó vélemény, illetve bírálat csak a műre vonatkozik, nem a per
sonne nommée ou designée-re. Ugyanez az álláspont volna, mint 
hiszem, elfogadható az 1851 január 5-iki dán törvény 11. §-a és az 
ezzel lényegileg egyező izlandi sajtótörvény alapján, mert ezek annak 
adnak cáíolati jogot, aki „magára vonatkoztathatja“ a támadást.

III. Magyar Jogi Szemle 1932-iki évf. 163. 1. e. kérdésről meg
jelent cikkemben Rácz György véleményével egyezően már utaltam 
rá, hogy a törvény a határidő kérdését nem helyesen és nem úgy 
szabályozta, ahogy akarta. Ha ugyanis 30 napon belül fordultam a 
szerkesztőhöz, ez azonban a közzétételt megtagadta, törvényes intéz
kedés híjján (hiszen vitán kívül magánjogi jellegű szolgáltatás telje
sítésére hívtam föl) 32 év áll rendelkezésemre a helyreigazításra 
kötelezés iránti pör megindítására. (Ugyanígy Oetker Ger. Saal 68. k. 
32. 1. és a francia jogfelfogás.) Ez azonban az intézmény céljával áll 
ellentétben. Jóval helyesebb volna a határidőnek néminemüképen 
való megszorítása, p. o. hat hónapra, (mivel ez a büntetőjogi elévülés
nek megfelel). És ennek letelte után nem volna a büntető járásbíróság 
előtt indítandó pernek hely adandó. Ezt a véleményemet ezúttal is 
fönntartom azzal, hogy bizonyos esetekben, amikor a pör nem volt 
előbb megindítható, ez a határidő is kitolandó volna. Ugyanígy: vala
mely büntető üggyel kapcsolatos közlemény cáfolatának közzétételére 
kötelezés iránti pörindítás határideje helyesen az egész büntetőügy 
befejezte előtt nem veheti kezdetéi. Ha a St. 44. §-ára hivatkozással 
büntetlenül szabad közzétenni, hogy a terheltet letartóztatták, vagy 
elsőfokulag elítélték, vagy az ellene megtartott főtárgyalás során a 
terhelő tanuk mit vallottak, úgy helyes jogfölfogás szerint az ilykép 
meghurcoitnak el köllene ismerni azt a jogát, hogy az utóbb szabad- 
lábrahelyező, vagy fölmentő határozat, illetve a mentő tanuk kihall
gatásáról szóló főtárgyalás adatainak a közzétételét követelhesse és 
pedig attól a naptól számított féléven belül, amelyen az ügy 
befejeződött.

A norvég Btk. 430. §-a 1 évben állapította meg a cáfolat közzé
tételének végső határidejét.
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IV. A nyomban való védekezés felelvén meg az intézmény cél
jának, esetenként komikusán hathat a sajtótörvénynek az a rendel
kezése, melynél fogva jogkötelező erővel csak az a lap kötelezhető a 
cáfolat közzétételére, amelyben a cáfolat alapjául szolgáló közlemény 
megjelent. így havonta csak egyszer megjelenő időszaki lapnak erköl
csileg és anyagilag károsító, diffamáló tartalmú közleményére írt 
cáfolat közzétételével két hónapig is várhat a szerkesztő, anélkül, 
hogy csak közelébe is érne a büntethetőségnek. Két hónap múlva 
azonban a cáfolat esetenként már csak problematikus értékű lehet.

A francia törvény 18. §-a értelmében a cáfolat három napon 
belül teendő közzé. Nehogy azonban a hetilapokban közzéteendő 
cáfolat túlsokára jelenjen meg, a semmitőszék a törvényt a fél javára 
kiterjesztően magyarázta, (nem büntetőtörvény értelmezéséről van 
szó), kimondva, hogy ily lap a cáfolatot a három nap leforgása előtt 
is közölni köteles, ha a legközelebbi szám netán korábban jelenik meg.

Ily megszigorító értelmezés azonban a magyar joggyakorlat 
szerint nem igen volna elképzelhető. Azért itt is törvényhozási reformra 
volna szükség. A nem naponta megjelenő lapot, szerény véleményem 
szerint, arra kellene kötelezni, hogy a cáfolatot a legközelebbi számá
ban tegye közzé, kivévén, hogy az a cáfolatnak beérkeztétől számított 
48 órán belül jelent meg. A cáfolót azonban arra kellene feljogosítani, 
hogy a lap kiadója által neki utólag megtérítendő díjak lefizetése elle
nében, esetleg bírói határozattal kijelölendő más lapban tehesse közzé 
cáfolatát, ha a támadó lap nem napilap és három napon belül nem 
közölte, ill. nem közölhette.

De a nem időszaki lapban, vagy nem is sajtó útján, hanem egyéb
ként nyilvánosan megkockáztatott állításoknak, valamint híresztelé
seknek általában időszaki lapban való cáfolatára való jog is biztosí
tandó volna, különösen a becsületvédelmi törvényben körülírt bűn- 
cselekmények esetén. Ez sok esetben tenné elkerülhetővé az annyi lelki
izgalommal egybefűzött bűnpereknek a megindítását.

Y. A cáfolat közzétételének megtagadásából, vagy közzétételének 
késleltetéséből származó, úgyszintén a cáfolat tárgyául szolgáló közle
mény által okozott vagyoni és nem vagyoni kár is minden esetben meg 
volna ítélendő, a luxemburgi St. analógiájára. (Bűnvádi perrendtartá
sunk mindezideig csak bűnösség megállapítása esetén ismeri a kártérí
tés fogalmát.)

VI. Törvényünknek az ítélet közzétételére vonatkozó rendelke
zései is reformra szorulnak. Egyes kivételes esetektől eltekintve ugyanis 
az újságolvasó közönség nem hajlandó a műnyelven fogalmazott, 
laikusra nézve unalmas, vagy nehezen érthető bűnösül kimondó ítéle
teket elolvasni. Ehhez képest St. 43. §-ának 2. és 3. bek.-ben foglalt ren
delkezések nem felelnek meg a kívánt céloknak. Megfelelőbb volna és 
a lapok anyagi érdekeit is kevésbbé sértené, de viszont erkölcsi érdekei
ket annál érzékenyebben sújtaná, ha az ítélet és indokai helyett, bűnös
ség megállapítása esetén, a sértett fél által fogalmazott és az ítélet tar
talmát rövid szavakba foglaló nyilatkozat közzétételére köteleznék a 
lapot. Ez a fölfogás (Dalloz 1097.1.) Franciaországban is elismerésre talált.

VII. Amikor elsőizben volt szó róla Franciaországban, hogy in
tézményesítsék a cáfolatközlési kényszert, sokan a sajtószabadság 
intakt voltának veszélyeztetésétől féltek és azt hitték, hogy ezzel túlsá
gos terhet rónak a hírlapirodalomra. Ugyanez volt nálunk is és Német
országban is tapasztalható.
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Visszaélésekre azonban sehol sem vezetett.
Nálunk is és általában, ahol tényekre szorították a cáfolat jogát, 

ezen visszaélésektől való félelemből szorították tényekre. így sok eset
ben — ép a legfontosabbakban — elütötték a megtámadottat a jog 
igénybevételétől és a bírói gyakorlatot megoldhatatlan problémák elé 
állították.

Erre való tekintettel szerény véleményem szerint, a cáfolati 
kényszert továbbra is tényállítások esetére szorítani nem volna helyes.

VIII. Legyen szabad végül a St.-nek egy a cáfolatközlési kény
szer szabályozásával kapcsolatos következetlenségére rámutatnom. A St. 
32. §-ának ut. bek. kizárta a fokozatos felelősség elveit a törvény 24. 
§-ának 8. pontjában körülírt vétség esetére. így hát, azzal szemben, aki 
a helyreigazítási joggal visszaélve, helyreigazító nyilatkozat alakjában 
szándékosan valótlan hírt tett közzé és azzal kárt okozott.

Viszont elvileg sem zárhatjuk ki ily esetekre a sajtójogi felelős
séget, mert az ily gyakorlat becsületünket tenné közpréda tárgyává 
Teszem azt, ha a szerkesztő tudva, hogy a cáfoló szerző majd nem lesz 
felelősségre vonható, cáfolat öfve alatt téteti közzé a tudomása szerint 
rágalmazó közleményeket.

Ez a kérdés, szerény véleményem szerint, minden egyes esetre 
vonatkozóan megnyugtató módon nem is intézhető el. De sok visszás
ságnak és méltánytalanságnak lehet elejét venni, ha oly esetre, midőn 
a szerkesztő (kiadó) a rágalmazó tartalmú cáfolat közzétételét meg
tagadta és a cáfolat ily tartalmára hivatkozással a bíróság előtt véde
kezést is előterjesztett, kizárjuk a sajtójogi felelősséget. Abból, 
hogy a törvény ezt az esetet kiemelte, szükségkép következik, 
hogy a cáfolatközléssel megvalósuló egyéb bűncselekmények esetén 
van helye sajtójogi felelősségnek. Természetesen akkor is, ha a 
cáfolat a közzétételének megtagadása folytán indított panasz tár
gyában hozott bírói ítélet alapján jelent meg; bár itt völta- 
képpen az ítéletet hozott bíró a szerző, mert ő intézkedett a közzé
tétel tárgyában és a cselekmény ismérvei közül hiányzik a jog
talanság. Gyakorlatunk egyes esetekben, a törvénynek erre vonatkozó 
tilalma hijján is megtagadta, mint tudjuk, a közzétételre kötelezést a 
btk. normáira hivatkozással. Amennyire én tudom, azonban csakis 
sajtórendőri vétséget képező tiltott közlés esetében, amikor tehát 
amúgy sem lett volna helye sajtójogi felelősségnek, különben is pedig, 
a cselekmény büntetőjogi megítélése voltaképpen formális szabályok 
alkalmazásán fordult meg. Nem tartom vitásnak, hogy a btk. 479. §-a 
alá eső hivatali titok elárulásának vétsége esetén sem kötelezné közzé
tételre. bár ez közhivatalnok által elkövetve sajátképeni sajtóvétség, 
szóval fokozatos felelősség tárgya.

De vájjon a cáfolatuk útján leggyakrabban elkövettetni szokott 
rágalmazás vagy becsületsértés esetén is elvileg ugyanilyen elvi állás
pontra helyezkedhetnék-e a gyakorlati Kötve hiszem. Sokszor a sérel
mezett közlemény cáfolata szükségkép meríti ki a rágalmazás vagy 
becsületsértés ismérveit. Ilyenkor könnyen történhetik meg, hogy a 
felelősségre nem vonható szerző helyett a törvénynek fönnebb hivatk. 
rendelkezéseinél fogva a szerkesztő lesz kénytelen helyt állani a sajtó
perben, és pedig a valóság bizonyítására szükséges anyag hijján.

Szörnyű igazságtalanság, mely jogérzetünket méltán sérti.



A becsületvédelem jövője.
Irta: Magyar István dr. 
koronaügyész (Budapest).

I.

Miért írok a jövőről? Azért, mert a múltban gyökeredző jelennek 
minden munkáját úgy kell teljesíteni, hogy gyümölcsét a jövő arat
hassa le.

Aki helyesen gondolkodik, aki jól lát, az már ma tudja, hogy 
egészen új szellemi élet-sarjadzás átmeneti idejét éljük, új kor vajú
dásának gyötrelmeit szenvedjük át, új gondolkodási stilus, lendület 
vesz erőt rajtunk, más életfelfogásra kell térnünk, a régiektől eltérő 
célkitűzések előtt állunk, új erők gyarapítására kell gondolnunk, mert 
egészben és részletekben új átalakulásnak kell magunkat alávetnünk, 
hogy az új élet ritmusába beleilleszkedjünk.

A gyakorlati büntető jogász, aki a tőle megoldást váró életprob
lémák átélésének mestere kell, hogy legyen, a jövőre, annak fejlődési 
lehetőségeire való gondolástól magát már azért sem mentheti fel, mert 

a szellemi élet-történés folytonosságának törvényeit végrehajtva, — 
a maga működése terén neki is kell a jövőre átmentenie mindazt, ami 
szellemi érték, mindazt ami a jövő fejlődésének alapja, továbbtermő 
magja lehet.

És mi az oka annak, hogy az anyagi válságok világnyomorú
ságainak közepette éppen a társas lény: az ember becsületének, tehát 
eszményi, erkölcsi értékének jövője érdekel? Ennek oka az, hogy az 
anyagi nyomorúságban látjuk legjobban az eszmények, az erkölcsi 
értékek ragyogását és győződünk meg legalaposabban arról, — hogy 
eszményi, erkölcsi életfelfogások megerősödése nélkül az anyagi válság 
alapos megoldását nem várhatjuk.

Van ezenfelül egyéni, külön oka is annak, hogy miért érdekel 
engem a becsület védelmének jövője.

Megvallom, hogy nincs a büntető kódexnek még egy másik feje
zete, amely elméleti ingatagságánál, gyakorlati zavarosságánál fogva, 
nekem elméletben és gyakorlatban annyi gondot okozott, tőlem annyi 
tépelődést követelt volna, mint a becsületvédelmi kérdés és pedig a 
Btk. rendelkezései tekintetében éppenúgy, mint a Bv. tartalma kere
tében. Rám nézve ez volt a legkritikusabb fejezet azért, mert a törvé
nyi rendelkezésekben rejlő minden jóakarat mellett is a törvényt az 
élet követelményeivel a felette kívánatos összhangban kiegyenlíteni, 
egyensúlyba hozni mindig nehéz munkám volt, — sokszor nem is elé-
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gített ki. Miért? Talán azért, mert én a becsületvédelmi küzdelmekben 
mindig a teremtés legjobb értékét: a modern embert az ő erkölcsi és 
társadalmi igényeinek teljességében szemléltem, — s ezzel szemben a 
kielégítés alakilag hajszaszerűen zaklatott, anyagilag pedig nagyon 
sokszor elkeserítően szegényes volt, úgy hogy szinte hallanom kellett 
a méltán elégedetlen végakkordot: — „ezért kár volt küzdeni."

Kerestem én ennek okát a jogtörténeti fejlődésben, de ott a ma
gánjogi kártérítés ősi, megtorlási formájától a modern köz vétségig 
menő hosszú vonalnak oly szaggatottságát találtam, amely a nyugodt 
fejlődés nemes vonalvezetésétől nagyon is messze van. A grafikon 
jelei zűrzavarról beszélnek, — megnyugvásnak nyoma sincs. A tudo
mány irányító, orvosló, helyes útra terelő hatása viszont — értékes 
kivételektől eltekintve, — hol erőtlen, hol szétfolyóan bizonytalan. 
A gyakorlati vádemelések tele vannak zökkenőkkel. A bírói határoza
tok pedig, — különösen az alsó fokon, — nem egyszer túlzottan íorina- 
lisztikusak, máskor meg kicsinyesen pedánsak, és hol feltűnően zord. 
hol meg kegyesen kimért és nem mindig szerencsésen felfüggesztett 
büntetéseikkel olyanféle sejtésekre is adtak alkalmat, hogy a vádlott 
megbüntetésének szelid csekélységben azért kellett kimerülnie, mert 
voltaképpen a sértett a ludas. A Kúria nehéz jogegységi munkája 
végül a gyakorlat nagy árterületű deltáját törekedett ugyan rendes 
mederbe terelni, de nem rajta múlt, hogy — a tényeknek alsóbíró
sági, megtámadhatlanul szuverén megállapítása és a bírói cognitió 
feltétlen szabadsága miatt — az egység éppenséggel nem teljes.

Ezek az én megjegyzéseim nem célzatosak; nem is kizáróan 
mostanra, hanem félszázados munka eredményének összességére 
vonatkoznak. Nem is a multat lebecsülő, a jövőt nem ismerő nyug
talan jelen elégedetlenségét jelzik. Hanem a helyes fejlődés vágyától 
eltelve szeretnének tárgyilagosan rámutatni egy pár főelvre, amelynek 
okos, bátor, helyes reformjával a jövőnek talán (ki beszélhet ma biz
tosságról?) legalább némileg egészségesebb irányt lehetne szabni.

Teszem megjegyzéseimet oly kiváló tudósnak szánt emlék
könyvben, akiben én mindig nagy érzéket észleltem a büntető jogszol
gáltatás egyszerűsítésére, egységesítésére; aki mindig kiváló készséget 
mutatott mások megértésére, új gondolatok szíves felkarolására, s aki 
arról is nevezetes, hogy a fejlődés megértésével képes volt önmagát is 
revideálni, amit a kiválóság biztos jelének és az igazi tudás alázatának 
tekintek.

De van az én megjegyzéseimnek célja is, s ez az, hogy ne vegyünk 
mindent át; becsüljük meg a magunk gondolatát is; hoz az kellő mű
velés mellett olyan jó termést, mint a külföldről behozott tervek, 
elgondolások.

Aztán belőlem nem a tudós szól; hiszen sajnos nem vagyok az, 
de azt mégis tudom, hogy az egyoldalú nagy tudás is sokszor keveset 
lát. Nem is az ügyész sokszor talán méltatlanul megrótt úgynevezett 
„egyoldalúsága“ késztetett írásra, sőt az adott tényálláshoz, jó, vagy 
rossz törvényhez kötött bíró tapasztalatát sem veszem írásom egyedüli 
forrásának. Az én soraim a mindezeken a tereken működött ember 
összefoglalt tapasztalatainak, s az ezekből kiforrott nézetének ered
ményei.

Bizonyára lesznek, akik nem fogják helyeselni nézeteimet, talán 
sikeresen be is bizonyítják, hogy azok rosszak. Nem baj! Hisz én csak 
ösvényt taposok, s örülni fogok, ha mások megtalálják, — vagy helye-
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sebben szólva, — megépítik az utat a jobb jövő felé. Én bizton tudom, 
hogy jönnek majd olyanok, akik ős magyar erővel teljesek, akik 
unott ismétlés helyett újat alkotnak; átvétel helyett sikerteljes termést 
adnak, akik majd patinás rozsda helyett új színnel szolgálnak, s akik 
a magyar alkotóképesség munkájával szereznek majd becsületet a 
„jogász nemzetnek.“

II.

A kérdés hátteréül érdemes legalább vázlatosan megvizsgálni azt, 
hogy az egyéni becsület a történelem folyamán milyen magról kelt és 
hogyan fejlődött odáig, hogy azt jogilag többé-kevésbbé védendő társa
dalmi értéknek elismerik.

A.míg az ember a társadalmon kívül él önálló, de kezdetleges 
életet, addig saját erejével kell, hogy visszaverje az ellene intézett 
támadásokat. Hogy e támadásokat már belső becsületérzése, emberi 
önérzete ellen intézetteknek is tekinthette, alig hihető. Valószínű, 
hogy nyers visszaveréseivel csak kevés materiális javát védte. Ugyanis 
fejlődő lelkiállapotnak kell már tekinteni azt a benne később feltámadt 
érzést, hogy neki különös belső emberi értéke is van, amelyért küz
denie érdemes.

A szellemi fejlődésnek, a lelki érésnek, az emberi öntudat ébre
désének ezen állapotában, amely alighanem az emberiség szaporodá
sának tényéhez kapcsolódik, fölébredt az emberben a társulás, a cso
portosulás szükségének, célszerűségének eszméje, amelynek megvaló
sításával nemcsak az ellenséggel szemben való hathatósabb védekezés, 
nemcsak az anyagi szükségletek könnyebb megszerzése, biztosabb meg
tartása vált lehetővé, hanem már bizonyos értékérzetet, tekintélyre való 
vágyódást is kitermelt. A birtoklás, a vagyon, de különösen a szerve
zettség erőtudata elismerést, tekintélyt követelt. Ez az összességi (csa
ládi, törzsi) becsületérzés csírájának, kezdetének tekinthető, amelyet az 
ember már felismert, megbecsült és törzsi ereje összességével már meg 
is védett, amikor az ezirányú sértő támadásokat hévvel, bosszúvággyal 
megtorolta. Ez a közösségi becsületérzés a társas, vagy egyéni sértések 
társas-együttes visszaverése, vagyis a közös és együttes elégtételvevés 
azután hosszú időn át kísérte az emberiséget. Fordulatairól, módosulásai
ról, új eszmék támadásáról itt részletesen nem szólhatunk, mert a fejlő
dés érdekes magaslatára: a római jogi felfogásra kell feljutnunk, ahol a 
jogilag erősen szervezett állami, társadalmi keretben már az egyéni 
becsület különleges felismerésével találkozunk. Ez a felismerés nem 
járt ugyan a teljes, hanem csak részleges jogi elismeréssel, amennyi
ben a római jog csak polgári becsületet tekintett jogi értéknek, azt is 
különös védelem nélkül; a belső becsületérzést, mint az ember egyéni, 
lelki sajátságát, jogilag érdeklődése körébe nem vonta, hanem az egyéni, 
családi önkormányzat uralma alatt hagyta. A római jog a civis romanust 
államilag meghatározott és védett jogokkal ruházta fel; illetve az ezekre 
való képességét jogilag elismerte. S minthogy ezektől a jogoktól, — 
amelyeknek összessége a római polgár becsületét jelentette, — magán
ember őt meg nem foszthatta, a jogrendszer eredeti fogalmazásában 
nem is tartott szükségesnek semmiféle becsületvédelmet. Az ennek 
keretén kívül álló szubjektív becsületérzéseket pedig a római jog figyel
men kívül hagyta.
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Nézetem szerint az első tétel lényegileg helyes, mert valójában 
a polgárra vonatkozó állami, társadalmi értékítéletet jelenti; — fogyat
kozása csak az, hogy ezt a polgári becsületet a társadalmi jó hírnév- 
rontókkel szemben, mint a társadalom külön becses értékét, kellő véde
lemben nem részesítette. Hogy a második tételben említett belső 
becsületérzést, a jellemes embernek ezt a drága kincsét, jogilag nem 
érintette, azt ma is csak helyeselhetjük, mert átvitelben itt is áll, hogy 
de internis non judicat praetor.

A római jognak a polgári becsület elismerésére vonatkozó kultúr- 
fokát, amelynek büszke kicsendülése volt a civis romanus sum — a 
germán jog elhagyta, a becsület polgári értékét fölcserélte a belső 
erőtől az önérzettől sugallt személyi becsülettel, amely már egyesektől 
megsérthető, egyesek ellenében megvédendő és pedig a Friedlosigkeitért 
járó kipellengérezésig menően sokféle magánjogi és közbüntetéssel. Az 
új elvi alapra való ezen helyezkedésnek a germán önérzet mellett alig
hanem azaz alap oka, hogy amíg a római világhatalom, az óriási állam
egység irigyelt és büszke polgárának formális eljárású védelem nélkül 
is megfelelő biztonságot, tekintélyt nyújthatott; addig az egységes
ségtől távol álló germán népeknél magának az egyénnek kellett becsü
letét megvédenie és ettől a felfogástól azután el nem tért akkor sem, 
amikor kisebb társadalmi közületekben már a közösség védelmében is 
része volt.

A polgári és az egyéni becsület két, egymástól különvált elve 
egyesült a középkori olasz városok particuláris jogában, amely azzal 
az újdonsággal is bővítette a becsületvédelmet, hogy a névtelen gúny
iratokat súlyos testi büntetésekkel sújtotta, felismervén a nagyobb 
nyilvánosságban a nagyobb sérelmet, s gondoskodott a nyilvánosságra 
törő gonosznyelvűség taliószerű megtorlásáról, amit utóbb a Carolina 
sem enyhített, sőt az anonymitás feltételére sem helyezett különös súlyt.

Ezen fejlődési mellékútra térések után az újabbkori irány vissza
tért a rómaijogi helyes kiindulási ponthoz s ezt kiépítve az egész 
becsületvédelmi anyagot a magánjogból való kiemeléssel igyekszik a 
büntetőjogba elhelyezni, sőt itt-ott a bűnösséghez az animus injurandit 
is előírja és súlyosabb esetekben a magánjogi elégtételt kévéséivé köz
büntetést rendel, viszont a becsületrontás fogalmának határt is szab, 
s a becsületsértést megjelölt cselekményekre szorítja, ami már a helyes 
dogmatikai út felismerésére mutat.

Ami már most ezen a helyesen megtalált, betartott fejlődési 
vonalon, kiépített úton továbbhaladva történt, az lényegében a ma is 
élő jog, ennek tehát vázlatos kiemelése sem szükséges, legfeljebb meg
állapíthatjuk, hogy az élő jogoknak és a tervbe vett reformoknak — egyes 
jogterületeknek (pld. az angolnak) a tradicionális múlthoz való hűsé
gétől, ragaszkodásától eltekintve, — a lényege az, hogy azok a becsület- 
sértéseket a személyiség elleni bűncselekmények közé sorolják, — az 
egyéni becsület védelmét szervesen kiépítik; a becsületvédelmet jogi 
tárgyuk különbözősége miatt a hamis vádtól elkülönítik és az egyéni 
becsületet, mint a társadalom „nemes értékét“ részesítik közvédelemben, 
úgy, hogy a szűkebb értelemben vett becsületsértés és a rágalmazás 
címén kettős, vagy hármas felosztás szerint büntetik a dogmatikailag 
gondosan körülírt tényálladékok megvalósítóit.

Ez a csak éppen idevetett fejlődési kép, ez a rövid szemle engem 
arról győz meg, hogy
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1. az egyéni becsület, mint védendő erkölcs — társadalmi „nemes 
érték“ egységes. Az ellene intézett támadások súlyosabb, vagy enyhébb 
alakja szerint való részekre bontása tehát igazán nem szükséges, nem 
is célszerű, ennélfogva a kettős, sőt a hármas felosztás nem helyes, 
mert tág, rugalmas büntetési keretben a bíróra lehet, sőt kell bízni, 
hogy értékelése szabadságával, mégis törvényhez kötve, önkény nélkül 
felismerje a súlyosabbat az enyhébbtől és fölösleges artificia jurisokkal 
való művészkedés — néha bűvészkedés — mellőzésével juttassa kifeje
zésre a törvény megtorló, de igazságos és méltányos erejét;

2. a becsület nemes társadalmi érték, s mint ilyen, a vajúdó új 
korban, új világfelfogás mellett a keletkező, kialakuló új embertípus 
irányában és ellenében perjogi előfeltételekhez nem kötötten közkere
settel védendő meg, mert ha a büntetőkódexek legtöbbször fölösleges 
perjogi előfeltételek nélkül akadálytalan irányítással védik a társa
dalom tagjának vagyonát, védjék ugyanily akadálytalan készséggel a 
nagyobb értéket, a becsületet is, amely egyik atomja annak az erkölcsi 
alapzatnak, amelyen az állam és társadalom minden lényeges szer
vezete áll;

3. „a becsület a személynek erkölcsi, forgalmi értéke a társada
lomban, amit a személy viselkedése, tulajdonságai alapján a társadalom 
ítélete állapít meg“ — mondja Angyal Pál. Ha tehát engem az állam, 
a társadalom vizsgának vet alá, megkülönböztet, megmérlegel, minősít 
és rólam ítéleti megállapítást tesz a tekintetben, hogy én az előre- 
bocsátott definició szerint alkalmas vagyok arra, hogy a derék polgár 
minden jogát, megbecsülését, jóhírnevét élvezzem és minden köteles
ségét teljesítsem, akkor a jogilag szervezett társadalom állami hatalma 
minden erejével védje is meg bennem azt az értéket, amelynek nemes
ségét, valeurjét ítéletében ő maga állapította meg. Máskülönben sok 
lesz a sokat markoló törvény, de elvész és „elfelejtett ember“-ré válik 
maga a polgár, — amint ezt az Amerikai Egyesült Államoknak e sorok 
írásakor már elnöke: Franklin D. Roosevelt egyéb vonatkozásban is 
a pénz, a mammon teljhatalmától nem védett amerikaiakra nézve 
kifejtette. III.

III.

A fentebb három pontban levont következtetések szemmeltartása 
mellett most megkísérlem és pedig a Bv. anyaga keretében bemutatni, 
miként kellene a becsületvédelemre vonatkozó rendelkezéseket módo
sítani, hogy az eddig kifejtett felfogásnak megfeleljenek.

1. A Bv. 1. és 2. §-ában körülírt tényálladékokat de lege ferenda 
egybefoglalandóknak tartanám és pedig ilyenformán:

„Aki akár tényállítással, híreszteléssel, akár valamely tényre 
utaló kifejezés használatával, akár más módon nyilatkozattal, vagy 
tettel másnak társadalmi-erkölcsi jóhírnevét szándékosan megtámadja, 
a becsületsértés vétségét követi el és ezért két (2) évig terjedhető fog
házzal. a II. Bn.-ban körülírt megfelelő pénzbüntetéssel büntetendő. 
A politikai jog- és hivatalvesztés 3 évig terjedhető tartamban mellék- 
büntetésként szintén kimondható.

Ez az összefoglaló szöveg sem egészben, sem részleteiben nem 
igényli a véglegesség kedvezményét. Ez csak kísérlet, amelyen a lényeg 
megtartása mellett javítani nagyon is lehet, sőt kell.
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Ebben az összefoglalásban a Bv. 1—2. §-ának bűncselekményt 
létesítő elkövetési módjai érvényesülnek; összefoglalásuk indoka 
pedig az, hogy a Bv. 1. és 2. §-ának jogtárgya egy; köztük csak foko
zati és nem minőségi különbség van; köztük a subsidiaritás viszonya 
az elmélet, a törvényi kijelentés és a bírói gyakorlat szerint ma sem 
vitás, az egységesítésnek akadálya tehát nincs. Az elkövetési cselek
mény e tervezet szerint a „megtámadás“, amely a Btk. 173. §-ából 
olyan ismert műszó, amely a legsúlyosabb állami jogtárggyal kap
csolatban rontást, csökkentést, veszélyeztetést, sérelmet jelent, s így 
a becsületvédelemnél való használata félreértést, értelmi zavart nem 
okozhat.

A szándékosság kiemelése gondot nem csinál, mert a Bv. 1—2. 
§-ainak tényálladéka eddig is szándékos.

A Bv. 1. §-ának a bűnvádi-fegyelmi eljárásra, a közmegvetésre 
vonatkozó kitétele, valamint a 2. §-beli sértést kifejező jelzők nézetem 
szerint azért mellőzhetők, mert mindezek a tényálladéki elemek össze
fogva egységes kifejezésre jutnak abban, hogy a tényállításnak, 
híresztelésnek, nyilatkozatnak, tettnek a társadalmi-erkölcsi jóhirnév 
rontására irányútoknak is alkalmasaknak kell lenniök s hogy ezeknek 
támadóan kell érvényesülniük, ami ártatlanságukat kizáró jellemzést 
is magában foglal.

Az egységes vétség neve becsületsértés lenne, ami a támadás 
irányát és jogellenességét aláhuzottan kifejezné.

A büntetési keret tág s mint ilyen, a nagyjelentőségű esettől a 
csekély súlyig igazságosan és méltányosan osztható.

A jog és hivatalvesztés e helyütt csak mint lehetőség itt is 
felveendő, mert a vétség nemes értéket sért, s mellette olyat, amelyet 
társadalmi értékítélet állapít meg.

2. Az egységes becsületsértés vétségének súlyos eseteit s azok 
büntetését következőkben vélném körülírni:

„A becsületsértés vétsége 3 évig terjedhető fogházzal, a II. Bn. 
rendszerű pénzbüntetéssel, 3 évig terjedhető jog- és hivatalvesztéssel 
büntetendő, ha elkövetése sértési célzattal, a becsületsértés vétségében 
való visszaeséssel, aljas indokból, feltűnő durva módon, sajtó útján, 
vagy egyébként nagyobb nyilvánosság előtt, továbbá, ha az az állam és 
társadalom közalkalmazottjai, közmegbizottjai ellen működésükre 
vonatkozóan történt, vagy ha a vétség következtében a sértett ellen 
•bűnvádi, vagy fegyelmi eljárás indíttatott.“

E tervezés, — azt hiszem — különös ellenérzést nem kelthet, tüze
tesebb indokolást sem igényel, hiszen a nagyobb büntetés lehetőségével 
járó e minősítő körülmények az eddigi törvénybírói gyakorlat eszme- 
köréből valók és súlyuk tetemesebb büntetési értékelést igényel.

3. A becsületsértés vétsége — amennyiben az állam és a társa
dalom „közalkalmazottjaira, közmegbizottjaira vonatkozik, — mindig 
hivatalból üldözendő. Külföldi államfő, követ megsértése esetén a bűn
vádi eljárás csak azok kifejezett kívánatára indítható. Egyéb esetben 
pedig a sértett félnek a sértés tudomásul vételétől számított 30 napon 
belül tett, vissza nem vonható panasza alapján indítható meg a bűn
vádi eljárás, amelynek során a vádat a kir. ügyészség, illetve az 
ügyészi megbízott képviseli.

— Pótmagánvádnak helye nincs.“
E rendelkezés, amely a perjogi előfeltételeket tárgyalja, abból az 

elgondolásból ered, hogy a becsület valóban közérték, amelynek becse
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az új világalakulásban tetemesen emelkedni fog, ennélfogva a magán
indítvány és a felhatalmazás mai jelentőségétől megfosztandó, mert a 
magánindítvány az eddigi tapasztalat szerint kellően még a család benső 
érdekeit, a női becsület sem védte, sőt zsarolásra használták és oka volt 
a mi nagy port felvert rágalmazási pereink botrányos születésének és 
legtöbbször titkos elhunytának is. Jó hírneve nincs, a 30 napos panasz 
tehetőse tehát elég emlék lesz belőle.

A felhatalmazás perjogi előfeltételeinek pedig csak egyetlen egy 
oka jogosult s ez az állam érdekének megóvása. Ennek megvédése pedig 
nézetem szerint a következő pont értelmében biztosítható lesz a valóság 
bizonyításra vonatkozó rendelkezésekkel is. Egyébként a felhatalmazás 
muJtja-jelenének is sötét árnyéka az, hogy különféle indokokból, leg
többször fölösleges „érzékenykedéssel“ nagyon sok esetben megadták, 
amikor nem volt rá szükség és megtagadták, amikor a közérdek meg
kívánta volna. S ez nem egyszer — helyesen vagy helytelenül — poli
tikai okokra vezetett vissza, ami az igazságszolgáltatásból — mint lehe
tőség is — mindenesetre gondosan kiküszöbölendő.

Végül, ha a bcsiilétről, mint állami, társadalmi értékről van szó, 
akkor a pótmagánvádnak sincs helye, ahogy az a felhatalmazásos ese
tekben ma is így van s a jövőben sem lehet máskép.

4. A valóság bizonyításának fejlődési kérdése nézetem szerint 
nagyjából így lenne megoldandó:

„Az állított, híresztelt tény és a tényre utaló kifejezés valósága 
rendszerint hivatalból nem tárgya a bizonyításnak. Nincs valóság-bizo
nyításnak helye különösen akkor, ha az az ítélő bíróság belátása szerint 
az állami közérdek ártalmával járna. Viszont lefolytatandó a valóság 
bizonyítása általában véve akkor, ha azt a bíróság megítélése szerint 
fontos állami, vagy társadalmi érdek kívánja, különösen pedig akkor, ha 
a tényállítás, híresztelés, a tényre való kifejezés használata közalkalma
zottak, közmegbizottak hivatali működésére, megbízásból folyó tevé
kenységre vonatkozik, vagy ha annak következtében bűnvádi, fegyelmi 
eljárás is megindult.

Ha pedig a bíróság bűnvádi, akár fegyelmi ügyben jogerős fel
mentő ítéletet, vagy jogerős megszüntető határozatot azért hozott, mert 
a vádbeli cselekmény nem bűncselekmény, vagy nem fegyelmi vét
ség; avagy pedig azért, mert nem volt bizonyítható akár a bűncselek
ménynek, akár a fegyelmi vétségnek a terhelt részéről való elkövetése, a 
valóság bizonyításának helye nem lehet. Viszont, ha a jogerős bűnügyi, 
vagy fegyelmi ítéletben a bíróság a vádlott bűnösségét, fegyelmi ügy
ben vétkességét megállapította, a valóság bizonyítása megengedendő, 
kivéve ha a tényállítás, híresztelés tényre utaló kifejezés használata 
merőn megalázó, sértési célzattal történt.

Tényállítást, hiresztelést, tényre utalást nem tartalmazó kifeje
zés által és tettlegesen elkövetett vétségeknél a valóság bizonyítása 
nem engedhető meg.

E rendelkezés — a közigazgatási szabad, független fegyelmi bíró
ság megszervezésének feltételezésével, azt hiszem eléggé védené az 
igazmondást, a közéleti erkölcs tisztaságát, módot adna a jóhímevet 
bitorlók leálcázására, de erős korlátot is szabna az indokolatlan, ke
resztényieden emberhajszának, erős gátja lenne a mások ügyeibe való 
tolakodó beavatkozásnak és a hívatlan és illetéktelen erkölcsbíráskodás 
csúnya áradatának.
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5. A nekem kimért hely végéhez közeledem és így bár sok meg
jegyzésem volna még, a Bv. anyagára nézve már csak azt jegyezhetem 
meg, hogy a) a Bv. 20. §-ában körülírt vétség a hamis vád fejezetébe 
helyezendő, mert jogtárgyánál és természeténél fogva odavaló, b) A hi
telrontás (Bv. 24. §.) viszont a tisztességtelen versenyről szóló 1923 :V. 
t.-c. keretébe tartozik és szükségből csak azért került a Bv.-be, mert az 
1923 :V. t.-c. még akkor nem volt meg. c) A holtak emlékének meggya- 
lázásról szóló rész (Bv. 22. §.), végül a becsületvédelem keretében hagy
ható, mert a kegyelet érzetén felül jogtárgya az utódok becsülete is. 
A bizonyítás keretét e részben a fontos közérdek szűk körére szoríta
nám, mert bár igaz, hogy de mortuis nil nisi „vere“ — („a bene“ ömlengő 
túlzásaival már elfajult és legtöbbször a hipokrízis jelmezében ékte
lenkedik) — de igaz ok, becsületes cél nélkül a holtak nyugalmát 
bolygatni s ezzel az utódokon mérges sebet ütni, embertelenség, ami
hez a törvény segédkezet nem nyújthat. Ezt a vétséget indítványra 
üldözhetőnek hagynám meg, de úgy, hogy az indítvány nem vonható 
vissza.

IV.
Érzem, hogy ez a kis munkám nagyon fogyatékos, hézagos. Ment

ségem, hogy nem monográfia megírására vállalkoztam, hanem csak 
egypár főeszmét vetettem föl, térszűke miatt azt sem kimerítően.

Aki ennek ellenére mégis nagyon kifogásolná ezt a szerény írá
somat, merésznek találná a meglévőtől elpártoló, újra törő felfogáso
mat, az fontolja meg azt, amit arra a kérdésre: Mi a bizonyos? Henri 
Poincaré, a jelenkori francia matematikusok legnagyobbja, mondott: 
„Nyiltan bevallom, hogy az elméletek, sőt a bebizonyított tételek is 
csak relatíve helyesek és a bizonyosságnak az a kis porcikája, mit 
tudományos ténynek neveznek, jórészt csak a tudósok elképzelésében 
létezik.“ Hogy jogi doktrínáknál ez máskép volna, azt csak a quieta non 
movere fanatikusa mondhatná. A jobbra törés tehát megbocsátható, 
ha meddő marad is.

Egyébként engem nem jogi spekuláció, hanem a gyakorlati szem
pont, a reform szüksége vezetett. Látom ugyanis, hogy a mentelmi jog 
révén a parlamentben, az anonymitás, a sajtójogi stromanos felelősség 
révén pedig a sajtóban (tisztelet a kivételeknek!) erős hajlam van arra, 
hogy szinte a törvényfölöttiség büszke érzetében megtorlás nélkül le
hessen támadni, s aztán, ha muszáj, ráérünk utána nézni a bizonyíté
koknak is, hisz a rágalmazásnak nem eleme a valóság, ennélfogva utó
lag kiásott „bizonyíték“ is ment. Ezt az állapotot az alakuló új ember- 
typus elviselni nem tartozik s elviselni nem is lesz képes. Hogy pedig 
ily új embertipus kialakulóban van, azt nemzetgazdák, politikusok, 
államférfiak tényként már eddig is megállapították. Megállapította külö
nösen nagy szellemű, hatalmas tudású, óriási látkörű volt kultuszminisz
terünk: gróf Klebelsberg Eunó a neonacializmusról szóló ismert és ismé
telt tanításában. De e tekintély mellett mindnyájan is nap-nap mellett 
látjuk, tapasztaljuk, hogy miután önálló állammá lettünk, tudás, képes
ség, munka orientáció, célkitűzés, munkaeszközök, tempo, stylus, élet- 
felfogás, világlátás tekintetében óriási átalakuláson kell átmennünk, 
ha talpra állni, élni, nőni akarunk.

Az osztrákok hamupipőkéjéből Hungáriának felséges királynővé 
kell válnia.
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Hogy ugyanez áll és pedig nem kisebb mértékben és nem köny- 
nyebb módon a gazdasági téren, ahol az úr-tipus helyett a dolgozó, 
kereső gentleman-tipusnak kell kivirágozni (Schmidt Imre) azt is már 
minden józan ember tudja.

És hogy erkölcsi téren, belső társadalmi, állami életünk körül
ményeiben is másokká kell válnunk, sőt hogy nemzetiségi, alkotmányi, 
nemzetközi orientációk tekintetében is szükséges felfogásainknak sok-sok 
tekintetben való gyökeres reviziója — azt Trianon feltámadásos reví
ziójának minden küzdő, bízó, váró, szegény magyarja is régóta tudja.

Volt vas-, volt vérkorszak. Jön, sőt már itt is van a munka ver
senykorszaka. (Pilysudski marsai). Erre kell készülni, erről a verseny
ről nem szabad lemaradni. E versenyben díjat nyerni magyar életkér
dés. Ennek kell tehát lobognia akaratunkban, érvényesülnie alkotó 
cselekvésünkben.

Az erre a munkára hivatott magyarnak nagy lelki erő, önbiza
lom, a becsületes emberek nagy munkakészsége, a tiszta emberek nemes 
bátorsága kell. Ezeket az erőket óvja, fejleszti az a tudat, hogy nagyra- 
törő küzdelmében az állam támogatja azzal is, hogy becsületét, jóhír
nevét árkon-bokron keresztül keményen megvédi.

E gondolat világításában vetettem papírra ezt az írásomat.

í r



Befeketítés és hitelrontás.
Irta: Kuncz Ödön dr.

egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 1. tagja (Budapest).

Az 1914 : XLI. t.-c. (Bv.) 24. §-a szükségesnek tartotta, hogy a 
becsület védelmével kapcsolatban büntetőjogi védelmet adjon a hitel 
veszélyeztetése és a hitelképesség csökkentése ellen is. A Bv. előkészítői 
azon a nézeten voltak, hogy a hitel és hitelképesség nem függnek össze 
a becsülettel és így oltalmuknak tulajdonképeni terrénuma a tisztesség
telen verseny ' elleni küzdelem. És a miniszteri indoklás rá is mutat 
arra, hogy a „hitelrontás“ szabályozása azért történt a Bv.-ben, mert 
a tisztességtelen versenyről szóló törvény csak előkészítés alatt áll; 
már pedig sürgető szükség parancsolja a hitelrontásnak büntetéssel 
fenyegetését.1

Időközben az 1923 :V. t.-c. (Tvt.) 13. §-a „hírnévrontás és hitel
rontás“ elnevezés alatt megadta a magánjogi oltalmat a befeketítés 
(dénigrement) ellen. Büntetőjogi oltalomról azonban — tekintettel a 
Bv. 24. §-ára — feleslegesnek tartotta a gondoskodást.

Ennek a szabályozásnak nyomán a következő visszásságok fakad
tak. A Tvt. javaslatát, amely a benne konstruált vétségek (reklám 
szédelgés, hitelrontás, utánzás, üzleti vesztegetés és üzleti vagy üzemi 
titok megsértése) maximális büntetését a Bv. 3. §-ához hasonlóan egy
évi fogházban állapította meg, a törvényhozás lényegesen módosította, 
amidőn a vétségek büntetését háromévi fogházban és pénzbüntetésben 
állapította meg és kimondotta, hogy visszaesés esetében e vétségek 
bűntetté minősülnek (5 évig terjedhető börtön és pénzbüntetés), 
másodszori visszaesés esetében pedig mellékbüntetésként a kereskedés
től vagy iparűzéstől való eltiltást is meg lehet állapítani. És így elő
állott az a semmivel sem indokolható helyzet, hogy, amíg a kevésbbé 
súlyos deloyalitások az ipari tulajdonjog birodalmában az egész vilá
gon egyedülálló szigorúsággal büntettetnek, — a befeketítés, a tisztes
ségtelen versenyzés legveszedelmesebb és legalávalóbb megjelenési 
alakja, a legenyhébb büntetés privilégiumát élvezi.

De méltán kifogásolható a Tvt.-nek szabályozása abból az okból 
is, hogy a befeketítés tényálladéka nem fedi a hitelrontás tényálladé- 
kát. És így — amint látni fogjuk — a hírnévrontás, tehát a befeketí
tés tulajdonképpeni megjelenési alakja, még azt az enyhe büntetést 
is elkerüli, amit a Bv. 25. §-a a hitelrontásra állapít meg.

1 V. ö. Angyal Pál: Magyar Büntetőjog Kézikönyve 1. A becsület védelméről 
szóló 1914 : XLI. t.-c. Budapest, 1927. 63. 1.
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A kifejtettek alapján tehát csak helyeselni lehet a kereskedelem
ügyi miniszter úrnak azt az elhatározását, amely a versenytörvény 
első novelláns reformja alkalmával a Tvt. 13. §-ában foglalt hírnév- 
rontást és hitelrontást („Verseny céljából nem szabad oly valótlan 
tényt állítani vagy hír esztelni, valamely tényre utaló oly valótlan 
kifejezést használni, vagy az üzleti tisztességbe ütköző más 
oly cselekményt elkövetni, amely valamely versenyvállalat hitelét vagy 
jóhírnevét veszélyezteti, vagy hitelképességét csökkenti.“) ugyanúgy 
kriminalizálja, mint a tisztességtelen versenynek többi, vétséggé minő
sített cselekvőségét.

A Tvt. novellája így meg fogja szüntetni a diszparitást a befeke
títés és az egyéb deloyalitások között, és büntetőjogi oltalmat fog adni 
a befeketítés minden megjelenési alakja ellenében is. Emellett vissza
adja a Bv. 24. §-ában szabályozott „hitelrontást“ eredeti rendeltetésé
nek, mert — amint az alábbiakból is ki fog tűnni — a befeketítésnek a 
Tvt. keretében megvalósított kriminalizálása még nem teszi feleslegessé 
a hitelrontás általános szabályozását.2

Az alábbiakban megkíséreljük a Tvt. 13. §-ának a Bv. 24. §-ával pár
huzamos analizését, ami nézetünk szerint leginkább fogja a Tvt. novel
lájában foglalt reform indokoltságát és szükségességét dokumentálni.

*

1. A Tvt. 13. §-a „hírnévrontás és hitelrontás“ elnevezés alatt 
biztosítja a magánjogi oltalmat a befeketítés (dénigrement) ellen. Amíg 
a reklámszédelgés, a bitorlás és utánzás a tettes és áruinak nagyobbra- 
értékelésével igyekeznek a tettes pozícióját tisztességtelen módon meg
erősíteni és a versenytársak jóhímevét közvetlenül nem támadják 
meg (sőt a bitorlás és utánzás quasi elismerése a sértett versenytárs 
kiválóságának; hiszen másképpen a tettes nem tudna idegen toliakkal 
„ékeskedni“), addig a befeketítés a létért folytatott küzdelem legdur
vább és legvisszataszítóbb eszközeként jelentkezik. Az egyik eszkimó 
megeszi a másikat, hogy neki több fóka maradjon. De nem nyiltan és 
saját életét is kockáztató vakmerőséggel teszi ezt, hanem alattomban, 
égfelé fordított szemekkel és sokszor krokodilus-könnyekkel. És ennek 
a zajtalan, láthatatlan „kivégzésnek“ az üzleti életben igen egyszerű a 
módja. A befeketítő jobb helyzetben van, mint Archimedes volt, mert 
számára adva van a pont, amelyre rálépve, sarkaiból fordítja ki — a 
kellemetlen konkurrenciát. Ez a pont a jóhírnév, a goodwill. Taposd 
el a versenytárs jó hírnevét és azután nem lesz vele több gondod. A jól 
elhelyezett „pletyka“, „on dit“, egy jól alkalmazott fejcsóválás vagy 
hümmögés sokkal biztosabb és veszélytelenebb eszköz a versenytárs 
megsemmisítésére, mint bárminő erőszakos és épp ezért kockázattal 
járó cselekedet. A kereskedő „becsülete“, jóhírneve és hitele úgyszól
ván szabad prédája volt 1914-ig minden tisztességtelen versenytársnak. 
Pedig ez sokkal fontosabb minden más értéknél és éppen ezért sokkal 
nagyobb veszedelemben is forog, mint a kereskedelem bármely más 
„java“ („Die Ehre ist eine Eigenschaft der Person, aber auch ein 
Rechtsgut derselben“ Bernburg). Shakespeare, aki a jó hírnév (good 
name) végtelen nagy értékét oly világosan látta, nem gondolt még a

s Nézetem szerint nem volna helyes a német btk. javaslatának követése, 
amely a StGB. 187. §-ának „Kreditgefahrdung“-ját azon címen mellőzi, hogy erről 
a vétségről a „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ (1909 jún. 7. és 1932 márc. 9. 
törvények) 14. §-a amúgyis rendelkezik.

11*
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befeketítésre. Mert máskép nem mondaná: „bút he that filches írom 
me my good name robs me of that wich not enriches him, and makes 
me poor inded“. Mert a befeketítő a jóhímév elrablásával igenis „gaz
dagodik“; végérvényesen megszabadul a neki kellemetlen versenytárs
tól. És ebben van a befeketítés veszedelme, amely ugrásra készen lesel
kedik minden „révbejutott3 4 kereskedőre és amely hálás talajt talál a 
felfelé törekvő, érvényesülésért küzdő névtelenek mohó és egocentru- 
kusan gondolkozó lelkületében, valamint a nagyközönség naiv hiszé
kenységében. Calumniare audacter, semper aliquid haeret! Az életnek 
nagy princípiuma: „fejlődés, kifejlődés, hanyatlás“, a kereskedelmi 
foglalkozást is végig kíséri. A „modem újítók“, az új színt és stílust 
megalapítók az idők múlásával „maradiakká“, válnak. A hátuk mögött 
álló „törtetők“ fiatalos buzgalmukban, mohó életvágyukban lenézik 
őket és teljesítményüket szigorú, sokszor elfogult kritikával illetik. Ezt 
a vehemens kritikát — habár tudat alatt is — már az önérdek fűti. 
A kritika, amennyire szükséges motora a fejlődésnek, épp oly könnyen 
csaphat át a befeketítés végletébe.

És a befeketítés ellen oltalmat adó bíróságnak egyik legnehezebb 
feladata éberen vigyázni arra, hogy a jogos kritikát befeketítésnek ne 
nézze. Mert kritikára, és pedig erős és szigorú kritikára, nemcsak ma
gának a kereskedelemnek, hanem elsősorban a neki bizonyos fokig 
kiszolgáltatott nagyközönségnek van szüksége. Igen szomorú dolog 
volna, ha a törvényes oltalom éppen azokat a vállalatokat venné szár
nyai alá, amelyeknek leleplezése, pellengére állítása egyenesen közér
dek és így akadályozná a gazdasági versenyküzdelemben annyira haté
kony és áldásos „közvélemény-büntetés“ zavartalan érvényesülését.1

A befeketítés igen közel áll a becsületsértéshez, amit különösen 
az a körülmény is bizonyít, hogy a jog mindkét magatartást egyforma 
technikával kezeli. Közelebbi vizsgálat mellett azonban rá kell jön
nünk arra, hogy a jogi oltalomnak mindkét esetben más és más a tár
gya. Amíg ugyanis a becsület elsősorban erkölcsi érték,4 addig a „hír
név“ és a „hitel“ elsősorban vagyoni érték (nem ugyan „jószág“, de 
olyan „jószágforrás“, amelynek segítségével a tulajdonos javakat sze
rezhet). És így nincs igaza v. Lisztnek, amidőn a hitelt „a becsület gaz
dasági oldalának“ minősíti (mert a hitel alapja a fizetőképesség, amely
nek nincs logikai összefüggése a becsülettel), de azoknak sincs igazuk, 
akik a becsületsértésnek hitelrontó erejét tagadásba veszik. Lehet u. i. 
befeketítés egyben becsületsértés vagy rágalmazás is (amennyiben a 
becsületsértés vagy rágalmazás egyben a hitelt vagy jóhímevet veszé
lyezteti vagy a hitelképességét csökkenti), de nem okvetlenül szüksé
ges, hogy az legyen. Az a valótlan állítás pl., hogy a „Hunyadi János“ 
keserűvízben arzén vagy más mérges anyag van, még nem becsület- 
sértés, de minden esetre befeketítés.

2. A Tvt. a befeketítés ellen csupán magánjogi oltalmat ad. 
Ennek oka, hogy a büntetőjogi oltalomról a Bv. 24—26. §-ai részben 
gondoskodtak. E törvény 24. §-a szerint u. i. „Vétséget követ el az, aki 
akár valótlan tény álUtcLsával vagy híresztelésével, akár pedig vala
mely tényre közvetlenül utaló valótlan kifejezés használatával valaki-

3 L. e tekintetben Angyal Pálnak a napokban megjelent „A közvélemény
büntetés“ című eszméltető és mélyenjáró nagy tannlmányát.

4 ,,A becsület a személynek tulajdonságai és egész viselkedése nyomán tár
sadalmi ítélettel megállapított értéke, más szavakkal: a személy erkölcsi forgalmi 
értéke a társadalomban“. Angyal Pál: i. m. 6. 1.
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nek hitelét veszélyezteti vagy hitelképességét csökkenti. Ez a rendel
kezés felkérés alapján bizalmasan adott, az üzleti forgalomban szokásos 
tudósításra csak akkor vonatkozik, ha ezt az arra felkért jobb tudo
mása ellenére adta.“

Ha a Tvt. 13. §-ának rendelkezését ezzel a szabállyal egybevet
jük, nyomban megállapíthatjuk, hogy a törvényhozó a befeketítés ma
gánjogi szabályozásánál szorosan simult a „hitelrontás“ dikciójához. 
Közelebbi vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy a két szabálynak egy
mástól eltérő horderejét és részleteit világosan láthassuk.

a) A Bv. érvényesülő tere sokkal tágabb, mint a Tvt. 13. §-áé, 
mert büntetőjogi oltalmat ad minden hitelrontás ellen, tekintet nélkül 
arra, hogy azt ki, ki ellen és milyen célzattal követi el. A 13. §. ezzel 
szemben dolus speciálist, a versenyző célzat fennforgását követeli meg 
és csak akkor érvényesül, ha valamely versenytárs hitelét vagy jóhír
nevét támadják meg.

b) A Bv. csakis a szándékos hitelrontást bünteti; a 13. §. azonban 
megadja a magánjogi oltalmat a gondatlanul vagy vétkesség nélkül 
elkövetett befeketítéssel szemben is.

c) Közös mindkét szabályban, hogy nincsen szükség becsületbe
vágó magatartásra; elég ha a tiltott cselekmény a megtámadottnak 
csupán vagyoni érdekét sérti. Amíg azonban a Bv. 24. §-ában adott 
oltalomnak egyedül a hitel a tárgya, a 13. §. a hitel mellett „a jóhír
név“ oltalmáról is gondoskodik és így a kereskedő becsülete ellen inté
zett minden támadás ellen magánjogi oltalmat ad.

d) A Bv. 24. §-ának az országgyűlés plénumában beiktatott 2. be
kezdése a felkérésre adott hitelértesítésre nézve állít fel egy a hitelérte
sítés jelentőségével indokolt rendelkezést, ami a 13. §-ban hiányzik. Ez 
a körülmény azonban — amint alább rámutatunk (7. p.) — nem akadá
lyozza meg, hogy a hitelértesítés igen fontos kérdését a joggyakorlat a 
tisztességtelen verseny (t. v.) keretében is különleges szempontok latba- 
vetésével oldja meg.

e) A 13. §. tényálladéka — amint látni fogjuk — a cselekmények
nek sokkal tágabb körét öleli fel, mint a hitelrontásé, mert — elte
kintve attól, hogy az oltalmat a hitelen felül a jóhírnévre is kiterjeszti 
— nemcsak a valótlanság állítását, hanem minden olyan az üzleti 
tisztességbe ütköző más cselekményt is befeketítésnek minősít, amely a 
versenytárs hitelét vagy jó hírnevét megtámadja.

3. A 13. §. általánosságban tartott szövegezése nyilvánvalóvá 
teszi a törvényhozónak azt a szándékát, amely a befeketítés minden 
megjelenési formájával szemben oltalmat akar adni. Ez az intenció 
vezetett tudatos eltérésre pl. a német versenytörvény 14. §-ától, amely 
a magánjogi oltalom előfeltételéül szorosan körülírt és éppen ezért 
könnyen megkerülhető tényálladékot látott szükségesnek megállapí
tani: „Aki verseny céljából másnak vállalatáról, az üzlet vezetőjének 
vagy tulajdonosának személyéről, másnak áruiról vagy kereskedelmi 
szolgáltatásairól olyan tényeket állít vagy hiresztel, amelyek alkalma
sak arra, hogy a vállalat üzemét vagy a tulajdonos hitelét megkárosít
sák — köteles, amennyiben a tények a valóságnak bebizonyíthatólag 
meg nem felelnek, a sértettnek az okozott kárt megtéríteni“. Már sok
kal többet ölel fel a BGB. 824. §-a, amidőn a hitelrontásnak, mint til
tott cselekménynek, magánjogi következményeit megállapítja, továbbá 
a neuchateli kanton 1904. ápr. 27. tc.-ének 7. §-a, amely csupán annyit
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mond, hogy: „tilos jobb meggyőződés ellenére olyasmit állítani vagy 
megerősíteni, ami valótlanság és a versenytárs üzletmenetét károsítani 
alkalmas“.

4. A 13. §. a vállalkozó hitelét és jóhírnevét védi a t. v. támadá
sával szemben. Amíg az oltalomnak első tárgya azonos a hitelrontás 
tárgyával, addig a jóhírnév magánjogi védelme új értéket von be a 
jog birodalmába. Arra a kérdésre, hogy valamely magatartás mikor 
veszélyezteti valakinek hitelét vagy jóhírnevét, avagy mikor csökkenti 
valakinek hitelképességét, megnyugtató választ csak akkor adhatunk, 
ha tisztába jövünk a) a hitel, b) a jóhhnév fogalmával.

a) A Bv. indokolása szerint: „hitel alatt a vagyoni teljesítő- 
képességbe és teljesítő-készségbe vetett bizalmat kell érteni. Hitelké
pesség pedig a tárgyilag megalapozott lehetőség hitel igénybevételére“ 
Ez a körülírás, ha nem is mond kivetnivalót, igen szűkszavúan és bizo
nyos egyoldalúsággal írja körül a hitel fogalmát. A hitel részletes 
elemzése a közgazdaságtan feladata. Ezen a helyen teljesen elégséges, 
ha a közgazdaságtan által megállapított egynéhány általánosan han
goztatott tételt leközlünk. A hitelnek van objektív és szubjektív oldala. 
Tárgyi értelemben a hitel a cserének az a faja, amidőn a szolgáltatást 
a másik fél részéről teljesítendő ellenszolgáltatás nem közvetlenül, ha
nem csak bizonyos idő múlva követi (Kovács Gábor, Földes Béla)} 
Van a hitelnek azonban szubjektív oldala is: a bizalom, amelyet a hite
lező ad („hitelt ad“, mert meg van arról győződve, hogy a viszontszol
gáltatást kézhezkapja) és az adós élvez („hitelt kap“). Ez a bizalom 
azonban a legtöbb esetben (az ú. n. „személyi“ hitelnél is) elsősorban 
nem személyi, hanem tárgyi alapokra épít (szigorú végrehajtási jog, 
kezesség, zálog, kötbér, az adós ellenőrzése stb.), habár kétségtelen, hogy 
a hitelnyújtást az adós személyi kvalitásai (különösen, hogy az adós 
milyen célra vesz igénybe hitelt, milyen gazdasági tudással képes azt 
produktive felhasználni stb.) is döntően befolyásolhatják.8 Az adós 
oldaláról nézve a hitelt, azt az adós igen értékes személyes tulajdonsá
gának, a személyiségi joggal védett értékének mondhatjuk, amely arra 
képesíti őt, hogy javakhoz jusson már a jelenben is annak ellenében, 
ha arra vállal kötelezettséget, hogy a kapott javakat a jövőben fogja 
visszafizetni.7 Ez a képesség, amely quasi az adós vagyonának egy 
része, részesül a Bv. 24. és a Tvt. 13. §-ában szabályozott oltalomban.

b) A „jóhírnév“ (good-will, achalandage) még konkrétebb, mert 
gyakrabban értékelt8 „jószága“ a vállalkozónak, mint a hitel. Többet 
tartalmaz, mint amennyit mond. Mert nemcsak azt jelenti, hogy a 
vásárlóközönség jó véleménnyel van a vállalat felől, hanem azt is, hogy 
a vállalatnak biztosított vevőköre (klientélája) van.9 Hogy a jóhímév *

* „A hitelezésnél a hitelnyújtó, a hitelező szolgáltatása és a hitelvevő, az 
adós viszontszolgáltatása nem történik egy időpontban. Ez a hitel tárgyi értelme, 
melyben a hitel hitelügyletet jelent“. Navratil: Közgazdaságtan 1933. 424. 1.

• L. részletesebben: Kuncz ö. Kér. és váltójog vázlata П. B. 47. §. I. és 
Navratil: i. m. 425. és köv. 1.

7 „Credit consiste in the ability to secure somé present benefit under an 
agreement that the retum therefor shall be posponed to some future day, — as the 
ability to borrow money or obtain goods or services to be paid for thereafter“. 
Hu ff eut.

8 A megvásárolt good-will szerepelhet a mérleg aktív oldalán is.
8 The good-will of a business is the good opinion of customers concerning 

the business and the probability that they will continue to patronize it, Tt is 
valuable .asset and may be sold with a business. Huffcut.
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mennyire reális érték, azt mi sem bizonyítja csattanóbban, mint az a 
körülmény, hogy az „üzlet“ tárgyi értelemben csupán a biztosított vá
sárló körből is állhat, ami a dologi forgalomnak is épp úgy lehet tár
gya, mint bármely értékes jószág. A 13. §. azzal, hogy a hitel mellett a 
jóhírnevet is oltalomba vette, igen szerencsés módon ragadta meg a 
befeketítésnek azokat az eseteit, amelyek par exellence a tisztességte
len verseny eszközeiként burjánzottak fel. A t. v.-nek célja és eredmé
nye u. i. a vásárlókör elvonása. Ezt a célt sokkal inkább elérem, ha ver
senytársam jóhírnevét (amelyben a „biztosított vásárlókör“ is benne 
van) teszem tönkre, mintha csupán hitelképességét csökkentem. Hitelre
u. i. a kereskedőnek elsősorban bevásárlásai végett van szüksége. 
A hitelrontás tehát nem a t. v.-nyel célzott eredményt (a vásárlókör el
vonását), hanem azt idézi elő, hogy nehezebbé válik az áruk beszerzése. 
Ezzel szemben a jóhírnév megtámadása az áruk eladását, elhelyezését 
nehezíti meg; tehát teljesen a t. v. sajátos támadási felületén mozog.

5. A 13. §. — bármily rövidséggel kezeli is a befeketítést — igen 
pontosan és világosan jelöli ki a befeketítés tényálladékának alkotó 
elemeit. Ahhoz, hogy valaki ellen befeketítés miatt fellépni lehessen, 
szükség van arra, hogy a) a cselekményt verseny céljából kövesse el, 
b) valótlan tényt állítson vagy hireszteljen, vagy c) valamely tényre 
közvetlenül utaló valótlan kifejezést használjon, vagy d) az üzleti tisz
tességbe ütköző más cselekményt kövessen el és e) a b)—d) alatt emlí
tett magatartás veszélyeztesse valamely meghatározott versenyvállalat 
hitelét vagy jóhímevét, avagy hitelképességét csökkentse. Ez az analí
zis egymagában is rámutat arra, hogy a 13. §. tömör szabálya mennyi 
fontos és nehéz kérdést foglal magában, amelyekre a törvénymagyará
zatnak és jogalkalmazásnak kell feleletet adnia.

a) A 13. §. a befeketítést csupán mint a t. v. egyik típusos meg
jelenési alakját kezeli és éppen ezért olyan esetre létesíti a magánjogi 
oltalmat, amidőn a tettest versenyző célzat vezeti. Habár a befeketítést 
rendszerint a versenytárs követi el és a 13. §. szövegezése is erre a sza
bályra van figyelemmel, kétségtelen, hogy a 13. §. alapján fel lehet 
lépni olyan valaki ellen is, aki ugyan nem versenytárs, de a sértett 
valamely versenytársa érdekében követi el a tiltott cselekményt (pl. a 
fűszerkereskedő előnytelen külsőben teszi kirakatába az egyik pezsgő
gyáros pezsgőjét, hogy annál nagyobb legyen a kontraszt a kirakat
ban, csinos kiállításban szereplő másik pezsgőgyáros árujával szem
ben). A versenyző célzat u. i. ebben az esetben is fennforog. A ver
senyző célzat nélkül végbevitt befeketítés ellen az általános magánjog 
hivatott magánjogi oltalmat adni. A büntetőjogi oltalmat a Bv. ilyen 
esetben is megadja.

b) A befeketítés első módjaként a 13. §., a Bv. 24. §-ával egybe
hangzóan, a valótlan tény állítását vagy híresztelését jelöli meg. Ez a 
befeketítésnek rendszerinti módja. A versenytárs a tőzsdén nagyban 
játszik, nem megbízható, nem teljesíti pontosan vállalt kötelezettségét, 
túldrágán dolgozik, súlyos beteg stb.; a vállalat megszűnt, tönkrement, 
szédelgésre van alapítva, rosszul van organizálva stb. Mindmegannyi 
tény, amelynek állítása vagy híresztelése befeketítés, ha a valóságnak 
meg nem felel. Nincs szükség a befeketítéshez publicitásra. Elég, ha 
akár egy személy előtt adom le az állítást, mint pletykát. A híreszte
lésnek módja lehet: hírlapi közzététel, kirakatbahelyezés, plakatirozás, 
körlevelekbe felvételstb. A 13. §. nem követi a német törvény 14. §-át, 
amely taxatíve sorolja fel, hogy miről kell elhangzania a valótlan állí-
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tásnak és éppen ezért a befeketítést a Tvt. alapján nemcsak akkor lehet 
megállapítani, ha valaki a vállalatról, a vállalat tulajdonosának vagy 
vezetőjének személyéről, vagy a versenytárs áruiról vagy szolgáltatá
sairól állít valótlan tényt, hanem akkor is, ha a valótlan állítás bánni 
másra is vonatkozik, de mégis alkalmas a befeketítésre. így pl. a mi 
jogunkban nem lesz vitás, hogy lehet-e valakit befeketítés címén fele
lősségre vonni abban az esetben, ha a valótlan tényt a versenytárs 
feleségéről („kitűnő üzletember; kár, hogy a felesége olyan nagylábon 
él“), alkalmazottairól („valóságos rablóbanda veszi körül“) stb. állítja, 
vagy hireszteli. Ezek a példák is mutatják, hogy mennyire helytelen 
egy olyan proteuszszerűen változó jelenséget, mint aminő a befeketítés, 
exakt tényálladékkal és taxációval megmerevíteni. Hogy a valótlan 
tény állításának nem szükséges a sértett becsületére sértőnek lennie, 
arra már rámutattunk.

A valótlan tény híresztelésével kapcsolatos befeketítés igen sok 
esetben egybeolvadhat a reklámszédelgéssel. A francia bíróságoknak 
állandó gyakorlata szerint az olyan reklám, amely egy meghatározott 
versenytársról állít valótlan tényt, kimeríti a dénigrement tényálladé- 
kát is. Pl. óvást emelek, nehogy a közönség összetévessze áruimat X. Y. 
silány áruival. Egy lapkiadó leközölte a konkurrens lapok előfizetési 
díjait, feltüntetve mellettük a saját lapjának is előfizetési díját; nyil
vánvalóan azzal a célzattal, hogy mindenki meggyőződhessen arról, 
hogy az ő lapja a legolcsóbb. A francia bíróság megállapította a befe
ketítést, dacára annak, hogy az adatok a valóságnak megfeleltek!10

c) Hogy mit ért a 13. §. „valamely tényre közvetlenül utaló va
lótlan kifejezés“ alatt, azt egynéhány példa is megvilágítja. Arra a 
kérdésre, hogy milyen ember X. kereskedő, lekicsinylő kézlegyintéssel 
felelek. „Nagyon rosszul állhat X. kereskedő; tegnap is végrehajtó járt 
üzletében“. A végrehajtó tényleg járt az üzletben, de vásárlás céljából 
(Angyal Pál példája i. m. 64. 1.). Nem szükséges, hogy maga a tény, 
amelyre a kifejezés utal, valótlan legyen. Elég, ha maga a kifejezés 
valótlan.

d) A 13. §. érezve, hogy a Bv. 24. §-ának tényálladéka nem öleli 
fel a befeketítésnek valamennyi elképzelhető módozatát, a befeketítés 
magánjogi következményeit megállapítja minden olyan az üzleti tisz
tességbe ütköző cselekménnyel szemben is, amely a versenytárs hitelét 
vagy jóhírnevét megtámadja. És ezzel a rendelkezéssel elhárítja a bírói 
gyakorlat útjából mindazokat az akadályokat, amelyeket az előbb (b) 
és c) alatt) ismertetett módozatok merevebb tényálladéka bizonyos be
feketítő cselekményeknek megtorlása elé emel. Hogy minő cselekmé
nyek és magatartások kerülhetnek e rendelkezés folytán terítékre, azt 
általánosságban körülírni lehetetlen és a példálódzó felsorolás is csak 
akkor fog lehetségessé válni, ha a bírói gyakorlat a konkrét eseteket 
megfelelő számban megjelöli.

Ez alkalommal csak arra kell rámutatni, hogy a befeketítésnek 
ez a fiók „generális klauzulája“ törvényes alapot ad arra, hogy bírói 
gyakorlatunk a befeketítés veszedelmével szemben a francia bírói gya
korlat elegánciájával és intenzivításával szálljon síkra. Mert befeketí 
tést lehet a 13. §. szerint megállapítani akkor is, ha az állított tény 
ugyan való, de az állítás vagy hiresztelés módja beleütközik az üzleti

10 Ezt a 13. §. alapján a mi bíróságunk is megteheti, mert az „üzleti tisztes
ségbe ütköző cselekményről“ van szó.
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tisztességbe (1. a b) alatti példát); ha nem valótlan tény állításáról, 
hanem pl. egy helytelen ítélet, vélemény nyilvánításáról van szó; ha a 
tettes visszataszító külsőben teszi közszemlére a versenytárs áruját; ha 
nem tesz egyebet, mint a versenytárs plakátján hirdetett „nem pisz- 
kít“ kifejezésből a „nem“ szót törli stb, stb.

A 13. §-nak most tárgyalt fiók „generális klauzulája“ nemcsak a 
befeketítésnek, hanem magának a tisztességtelen verseny problémájá
nak megítélése szempontjából is alapvető jelentőségű. Mert utal arra, 
hogy a vállalkozók versenyében a „jóerkölcs“ túl elmosódó és határo
zatlan generális klauzulája bizonyos fokú „konkrétizálásra“ szorul. Mi 
a magunk részéről nem tartjuk szerencsésnek a Tvt. 1. §-ában foglalt 
azt az általános körülírását, hogy: „üzleti versenyt nem szabad az 
üzleti tisztességbe vagy általában a jóerkölcsbe ütköző módon foly
tatni“. Mert hiszen az „üzleti tisztesség“ velejében nem más, mint a 
„jóerkölcsnek“ a vállalkozás körében konkretizálódott válfaja, az inten
zívebb gazdasági tevékenységgel foglalkozó erkölcsös ember pozitív 
életelve. És annak, hogy a törvény az üzleti tisztességre utal, éppen az 
az értelme, hogy a bíróság akkor, amikor valamely versenyeszközt az 
erkölcsi törvény alapján kritika tárgyává tesz, nem a saját érzését, 
nem az általános „néperkölcsöt“, hanem a tisztességes vállalkozók fel
fogását köteles irányadónak venni. És hogy ezt tehesse, éppen erre 
szolgál a kér. és iparkamara kooperációja, amit a Tvt. tökéletesen 
biztosít.

A Tvt. tehát valósággal úttörő munkát végzett annak érdekében, 
hogy az etika magasztos birodalmából a jogba beszivárgott generális 
klauzulák minden előnye érvényesülhessen a gazdasági jog területén 
is, a generális klauzulákkal kapcsolatos és a gazdasági életet megbénu
lással fenyegető hátrányok nélkül.

Mert a jogászi gondolkodás elpuhulása, a jogbizonytalanság és a 
bírói önkény, tehát a generális klauzulák legnagyobb veszedelmei 
(1. Hedemann: Flucht in die Generalklauseln, 1933.) nem érvényesül
hetnek teljes mértékben, ha a generális klauzulát felállító törvény a 
bírót konkrétizálásra, tehát az üzleti tisztesség mértékül használatára 
és a szakszerű elbírálást biztosító összehasonlító következtetés (v. ö. 
Magyart Géza: Magyar polgári perjog. 2. kiad. 395. és köv. 11.) alkalma
zására kötelezi. Ez a konkretizálás a Tvt. 13. §-ában maradék nélkül 
érvényesül, amit nem lehet mondani az 1. §-ba foglalt tulajdonképpeni 
generális klauzuláról, amely az „üzleti tisztességhez“ a „jóerkölcsöt“ 
is hozzáfűzi és ezzel csak zavart idéz elő.

e) A befeketítés jogkövetkezményei csak akkor állanak be, ha a 
valótlan állítás, kifejezés vagy más, az üzleti tisztességbe ütköző cse
lekmény valamely versenyvállalat hitelét vagy jóhírnevét veszélyez
teti vagy hitelképességét csökkenti. Ezen a ponton a 13. §. nagyban 
közeledik a hitelrontás szabályozásához. Szükséges mindenekelőtt, hogy 
a tiltott cselekmény elkövettessék, „befejeztessék“. Befejezett befeketí- 
téssel állunk szemben, ha az állítás vagy híresztelés a címzetthez jut 
(épp úgy mint a becsületsértésnél), vagy ha a tettes az üzleti tisztes
ségbe ütköző cselekményt véghezviszi. Nem mentesül a tettes, ha a til
tott állítást mint pletykát („Azt beszélik, hogy nemsokára tönkre
megy“), vagy más személytől nyert információ alakjában teszi meg.

Nem szükséges az, hogy a beifeketítés eredménnyel járt légyen; 
tehát a sértett jóhírneve vagy hitele csorbát szenvedjen. Teljesen elég,
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ha a tiltott cselekmény ezeket az értékeket csupán veszélyezteti.11 
Az sem szükséges, hogy a címzett a vele közölt valótlanságokat el
higgye. Befeketítést követek el akkor is, ha olyan valaki előtt állítok 
versenytársamról valótlanságot, aki az állítás helytelenségét tudja. 
Feltétlenül szükséges azonban, hogy a befeketítés meghatározott ver
senytárs ellen irányuljon. A konkurenciának általános lekicsinylése 
nem befeketítés, hanem legfeljebb a Tvt. 1. §-a alapján minősülhet 
t. v.-nek. Az viszont közömbös, hogy a sértett egyes (fizikai) vagy jogi 
személy, annál is inkább, mert hiszen a befeketítés nem is annyira sze
mélyeket, mint inkább magát a vállalatot támadja meg.

6. A 13. § — nyilvánvalóan azt a megfontolást tartva szemelőtt, 
hogy a befeketítés minden elképzelhető módjának üldözése nem ered
ményezheti a jogos és alapos kritika elnémítását — az állítás, vagy 
kifejezés valótlanságát, valamint a cselekménynek az üzleti tisztességbe 
ütköző voltát a befeketítés tényálladékbeli alkotó elemévé, illetőleg az 
ezen a címen indítandó per kereseti alapjává teszi. Ami azt jelenti, 
hogy ha a sértett nem tudja bizonyítani a valótlanságot vagy azt, hogy 
a cselekmény az üzleti tisztességbe ütközik, a tettes ellen eljárás
nak nincsen helye. A 18. §-nak ez a konstrukciója eltér a becsületsértés 
és rágalmazás szabályozásától. Becsületsértésnél és rágalmazásnál u. i. 
elvileg közömbös az, hogy az inkriminált magatartás a valóságra 
támaszkodik-e vagy sem. A vádnak éppen ezért nem kell a valótlansá
got állítani és bizonyítani. Sőt a vádlott is csak megbatározott esetek
ben exkulpálhatja magát azzal, hogy a valódiságot bizonyítja. A Bv. 
24. §-a a valótlanságot szintén a hitelrontás tényálladéki elemévé minő
síti; miért is itt a valótlanságot a vádnak kell állítani és bizonyítani 
(Angyal Pál: i. m. 64. 1.). Ez a bizonyítási teher a felkérés alapján 
bizalmasan adott tudósítás esetében lényegesen fokozódik. Mert a hitel
értesítést, mint hitelrontást, csak akkor lehet büntetni, ha a vád nem
csak azt bizonyítja, hogy a tudósítás valótlant tartalmazott, hanem 
azt is, hogy a hitelértesítő tudta a valóságot és mégis valótlan infor
mációt adott. A 13. §. a Bv. elvi álláspontját fogadja el, anélkül azon
ban, hogy a hitelértesítés érdekében külön szabályt állítana fel.

A 13. §-nak a bizonyítási teher kérdésében elfoglalt és minden
esetre a sértett terhére érvényesülő álláspontja igen sikerült ellensúlyo
zója annak a tágkörű oltalomnak, amelyet a Tvt. a befeketítés ellen ad. 
Amennyire helyes és kereskedelmi etikánk kifinomodása érdekében 
üdvös gondolat volt kereskedőinknek a befeketítés minden elképzel
hető változatával szemben a megvédelmezése, épp annyira indokolt 
annak intézményes biztosítása, hogy a befeketítés vádjával csakis az 
a kereskedő illethesse versenytársait, aki ellen valóban meg nem 
engedhető, támadó cselekményeket követtek el. Ez pedig csak úgy 
volt megvalósítható, hogy a bizonyítási teher a sértett vállaira helyez
tetett. Megvédlek minden befeketítéssel szemben, de csak úgy, ha 
kimutatod, hogy a jóhírnevedet megtámadó állítás vagy kifejezés 
valótlanságot tartalmaz, avagy az ugyanilyen irányú egyéb cselek
mény az üzleti tisztességbe ütközik. Ez a 13. §. konstrukciója; és ez a 
konstrukció teljes mértékben megóvja az alapos és helytálló kritika 
szabadságát és a tisztességtelen eszközökkel dolgozó versenytársak

11 V. ö. Angyal Pál: i. m. 66. 1., aki kiemeli, hogy a „veszélyeztetést“ nem 
a sértett sznbjektiv aggodalma, hanem a bíróság által megállapítandó objektív 
kritérium: a hitelcsorbulás közeli bekövetkezésének lehetősége jelenti.



Befeketítés és hitelrontás 171

kipellengérezésének és kitaszításának lehetőségét. És hogy a 13. §. 
imigyen a befeketítéssel veszélyeztetett becsületes kereskedő jogos 
érdekét egy sorba állította a tisztességtelen kereskedőnek a szabad 
kritikával lehetetlennétételét követelő közérdekkel, — ebben rejlik e 
szabályozásnak eredetisége és egyben legnagyobb belső értéke.

7. A 13. §-ban hiányzik a Bv. 24. §. 2. bekezdésével korrespon- 
deáló olyan rendelkezés, amely a befeketítésnek a hitelértesítéssel a 
kapcsolatát és vonatkozását tisztázná. Ez a negatívum korántsem 
hiánya a 13. §-nak, hanem meggondolt és tudatos hallgatás egy olyan 
kérdésről, amely a 13. § tág tényálladékával felölelt befeketítéstől 
meglehetősen távol áll. Ennek az állításnak alátámasztása érdekében 
vizsgáljuk meg mindenekelőtt azt a kérdést, hogy felléphet-e befeketítés 
címén a kérdezett (akiről az értesített információt kért) a hivatásos 
értesítő (pl. a hitelértesítő-iroda) ellen abban az esetben, ha utóbbi 
róla helytelen információt adott? Egy pillantás a 13. §. szövegére elég
séges annak a megállapítására, hogy a hivatásos értesítő a lehető 
legritkább esetben szerepelhet a befeketítés tetteseként. A befeketítés
nek u. i. egyik legfontosabb tényálladékbeli eleme a versenyző célzat; 
tehát rendszerint az, hogy a tettes azért kövesse el a tiltott magatar
tást, hogy „versenytársának“ üzleti közönségét elvonja. És így a befe- 
ketítést a hitelértesítő-irodára — eltekintve attól az igen ritkán elő
fordulható esettől, hogy a hitelértesítő az értesített versenyének meg
könnyítése céljából ad az értesített versenytársáról helytelen tudósítást
— csak abban az egy esetben volna lehetséges ráolvasni, ha pl. valaki 
az egyik irodánál egy másik hitelértesítő-iroda megbízhatóságáról 
informálódik és az iroda abból a célból ad helytelen információt; hogy 
ezzel versenytársát gyöngítse. Ez a lehetőség sem praktikus. Mert ha 
én valakiről elfogulatlan információt akarok szerezni, nem fogok érde
kelt versenytársához fordulni.

De nagy mértékben eltávolítja a befeketítéstől a hitelértesítés 
kérdését az a körülmény is, hogy a helytelen hitelértesítés csupán a 
hitelképességet támadja meg, a befeketítés ellenben elsősorban a jóhír
névre veti magát, minthogy a tisztességtelen versenyzés célját a jóhír
név aláásása (tehát a versenytársnak nem a hitelezők, hanem a vásárló- 
közönség körében befeketítése) sokkal közvetlenebbül szolgálja. A hi
telértesítő tehát már azért is igen nehezen követhet el „befeketítést“, 
mert az ő helytelen információja nem a vevőközönség, hanem a keres
kedővel üzleti összeköttetésbe lépni szándékozó hitelező kezébe kerül. 
A most kifejtettek túlnyomórészben állanak az u. n. üzletbaráti hitel
értesítésre is. A versenyző célzat fennforgásának posztulátuma, más
részről a hitelértesítésnek nem a vevőközönséghez intézése, ebben az 
esetben is ritkasággá teszik hogy az értesítőt befeketítés címén lehes
sen felelősségre vonni.

A kifejtettek alapján tehát csak helyeselni lehet a 13. §-nak azt 
az álláspontját, hogy — ellentétben a német törvény 14. §. 2. bekezdé
sének a német irodalomban is feleslegesnek minősített rendelkezésével
— a befeketítéssel kapcsolatban a jórészt heterogén hitelértesítés kér
déséről nem rendelkezik. És helyeselni lehet ezt annál inkább, mert 
az általános magánjog, a megértő bírói gyakorlat és a Bv. 24. §-a 
sokkal tágabb és hatékonyabb oltalomban részesítik a helytelen infor
mációval szemben a kérdezettet, mint aminő oltalmat számára a tisz
tességtelen versenyzés szemszögéből szabályozott „befeketítés“ adhatna.



A hitelsértésről szóló új törvény.
Irta: Degré Miklós dr. 

kir. ítélőtáblái elnök (Budapest).

Fél évet meghaladó idő múlt el a hitelsértésről szóló 1932. évi
IX. t.-c. (H. S.) hatályba lépte óta. Feltűnő azonban, hogy a jogi iro
dalom aránylag keveset foglalkozott ezzel a törvénnyel. Sem mint tör 
vényjavaslattal, sem mint törvénnyel. A jogi irodalom mondhatni 
alig vett arról tudomást.

Az új törvény pedig a B. T. K. nagy jelentőségű oly rendelke
zéseit helyettesíti más szabályokkal, melyek körül nagy és érdekes 
judikatúra fejlődött ki, s amelyekkel a jogi irodalom is sokat foglal
kozott. Az új törvény a csalárd és vétkes bukás fogalmát kirekeszti 
jogrendszerünkből. Ezzel a büntetőjognak igen nagy problémái szűn
nek meg, oly problémák, melyek sokat foglalkoztatták a joggyakor
latot. De kirekeszt jogrendszerünkből az új törvény más tényálladé- 
kokat is, melyek a joggyakorlatot sokat foglalkoztatták, nevezetesen a 
hitelező kijátszására vonatkozó tényálladékokat (B. T. K. 386., 387. §§).

Az új törvény hatályban levő büntetőtörvényünknek a csalárd 
és vétkes bukásról szóló XXXV. fejezete helyébe lép. A B. T. K. 
e fejezetének címe az új törvény szerint a következő: A hitelezőket 
károsító cselekmények. Már ez a cím is arra utal, hogy az új törvény 
rendelkezései többet foglalnak magukban, mint a B. T. K. XXXV. 
fejezete, mely csupán a csalárd és vétkes bukás felől rendelkezett. 
Az új törvény szabályozása körébe vonja azokat a bűncselekményeket 
is, miket a B. T. K. 386. és 387. §-ai határoztak meg, mihez képest 
ezeket a törvényszakaszokat az új törvény szintén hatályon kívül 
helyezte.

Az új törvény öt büntető tényálladékot foglal magában. Neve
zetesen, az 1., 4., 9., 10., 11. §§-ban körülírt tényálladékokat.

Az új törvény (H. S.) 1. §-a foglalja magában a törvénynek leg
fontosabb tényálladékát. Ez a §. lép a B. T. K. 386., 387., 414. §-ai 
helyébe.

A H. S. 1. §-a szerinti bűncselekménynek alanya csak az adós 
lehet. Nem a közadós, nem a vagyonbukott, de az adós. Már az is 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a tényálladék szempontjából teljesen közöm
bös, kéretett avagy megnyíttatott-e a csőd vagy nem. Ezek szerint 
tehát e bűncselekmény tettese csak az adós lehet. Ellenben bűnrészes
ség annak terhére is megállapítható, aki nem adós. Bűnrészes lehet 
extraneus is. Azon általános szabály alól, mely szerint a bűncselek
mény alanya csak az adós lehet, csupán a H. S. 7. és 8. §-a tesz kivé-
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telt egyrészt arra az esetre nézve, ha egyesület vagy kereskedelmi 
társaság az adós, másrészt arra az esetre, ha a bűncselekményt olyan 
személy követte el, aki megbízás vagy egyéb jogviszony alapján az 
adós vagyonával vagy annak egy részével rendelkezik.

Az 1. §. szerinti tényálladéknak négy eleme van. Nevezetesen:
1. Az adós kielégítési alapul szolgáló vagyonának csökkentése. És pedig 
akár valóságban, akáT színlegesen. A bűnösség szempontjából teljesen 
közömbös tehát, hogy a vagyon valóságban csökkentetik-e avagy szín
legesen. A vagyon csökkentésének azonban jogtalannak kell lennie. 
A büntethetőségnek ezek szerint határt szab, ha valamely jogszabály fel
jogosítja adóst oly cselekményre, mely egyébként megvalósítaná az 1. §. 
szerinti tényálladékot. — 2. Az adós vagyonának a hitelezőre nézve 
hozzáférhetetlenné tétele. A tényálladék ezek szerint megvalósul akár 
a vagyon csökkentése, akár annak a hitelezőre nézve hozzáférhetet
lenné tétele által. Az 1. és 2. pont alatt említett tényálladéki elemek 
tehát az alternativitás viszonyában állanak egymással. 3. A hitelező 
kielégítésének meghiúsítása vagy csorbítása. Miután ez az eredmény 
a tényálladékhoz tartozik, az eredmény bekövetkezése nélkül az 1. 
szerinti bűncselekmény nem foroghat fenn, legfeljebb kísérletről lehet 
szó. E tekintetben az új törvény jobban megszorítja a büntethetőség 
körét, mint a B. T. K., amennyiben a B. T. K. 414. §-ának megvalósu
lásához nem szükséged az, hogy a hitelezők megkárosíttassanak. (Edvi 
Illés. Kommentár III. 467.) A csalárd bukás bűntette tehát a B. T. K. 
értelmében megvalósulhat a hitelezők megkárosítása nélkül is, ellen
ben a H. S. 1. §-a szerinti tényálladéknak eleme a bekövetkezett káro
sodás. A kielégítés meghiúsulása vagy csorbulása azonban az 1. vágy 2. 
pont alatt körülírt magatartás eredményekép kell hogy jelentkezzék. 
A tényálladék megvalósulásának tehát kelléke az okozati összefüggés. 
— 4. Az adós szándékának a 3. pont alatt körülírt eredményre kell 
irányulnia. Nem állapítható tehát meg az 1. §. szerinti tényálladék, 
ha a hitelező kilégítésének meghiúsulása vagy csorbítása az adós 
magatartása folytán következett be, de adós szándéka nem irányult 
erre az eredményre. Ha az eredmény bekövetkezett, anélkül, hogy ez 
az adós részéről szándékoltatott volna, a bíróság azt fogja vizsgálni, 
nem forog-e fenn az adós részéről gondatlanság. Ha gondatlanság 
fennforog, az esetben a 4. §. szerinti vétkesség fog megállapítást nyerni. 
Ha sem szándék, sem gondatlanság nincs, az esetben bűncselekmény 
sem forog fenn. Sem bűntett, sem vétség.

Az 1. §. szerinti tényálladékhoz csak a most ismertetett elemek 
szükségesek. Aki vagyonát jogtalanul csökkenti vagy a hitelező 
részére hozzáférhetetlenné teszi, amennyiben ezáltal a hitelező kielé
gítését szándékosan meghiúsítja vagy csorbítja: az megvalósítja az
1. §. szerinti tényálladékot.

A most kifejtettek szerint tehát a vétkesség szempontjából 
teljesen közömbös, hogy a csőd kéretett avagy elrendeltetett-e. Az 1. §. 
elemei között sem az adós fizetésképtelensége, sem a csőd kérése vagy 
elrendelése nem szerepel. A 6. §. különben ebben a tekintetben minden 
kételyt eloszlat.

Kit lobot tehát az 1. §. alapján büntetni? Mindenkit, aki a 
B. T. K. 386., 387. és 414. §§. alapján büntethető. Az 1. §. oly fogalom
meghatározást ad, mely magában foglalja az idézett §§-ban foglalt 
mindhárom tényálladékot, ide értye a B. T. K. 414. §-ában taxatíve 
felsorolt eseteket is. És éppen mert a H. S. általános körülírást ad a
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B. T. K. szerinti részletezés helyett: elképzelhető a H. S 1. §-a szerinti 
vétkesség megállapítása oly esetekben is, mik a B. T. K. 386., 387. vagy 
414. §-ai alá nem vonhatók.

A kifejtettek szerint az 1. §. szerinti tényálladéknak eleme az 
okozatosság. A hitelező kielégítésének meghiúsulása vagy csorbulása 
az adós szándékos magatartásának eredményekép kell, hogy jelent
kezzék. Ellenben a B. T. K. 386., 387, és 414. §§. szerinti tényálladékok- 
nak nem eleme a causalités, aminthogy e tényálladékoknak nem eleme 
a hitelezők megkárosítása sem. (Edvi Illés: Kommentár. III. 349., 
353., 467. 1.)

Ha a H. S. 1. §-ának rendelkezéseit szembe állítjuk a B. T. K. 
vonatkozó §-aival, körülbelül arra az eredményre kell jutnunk, hogy 
a B. T. K. inkább az alaki igazságot keresi, míg a H. S. a materiális 
bűnösséget bünteti. A B. T. K. vonatkozó §-ai precíze meghatározzák 
adósnak azt a magatartását, mely büntetés alá esik és világosan körül
írják a büntethetőség feltételeit is. Azonban nem kívánják meg a bün
tethetőséghez a kár tényleges bekövetkezését s ennek megfelelőleg a 
causalitásra sem helyeznek súlyt. Ellenben a H. S. 1. §-ának sarkköve 
a tényleges károkozás és az okozati összefüggés.

A B. T. K. alapján kifejlődött gyakorlat szerint a csalárd bukás 
a B. T. K. 414. §-ában körülírt cselekmények valamelyikével be van 
végezve s így nincsen befolyással a tényálladékra, ha a vagyonbukott 
a hitelezőkkel kiegyezett. (B. I. T. LXVII. 376. 1.)

Kérdés már most, hogy a hitelezővel való utólagos kiegyezés 
mennyiben fogja megszüntetni a H. S. 1. §-a szerinti bűnösséget!

Ennek a kérdésnek az eldöntésénél abból kell kiindulni, hogy a 
most idézett §. szerinti tényálladéknak eleme a hitelező károsítása. 
Éppen úgy, ahogy a B. T. K. 50. § a szerinti csalásnál is tényálladéki 
elem a károkozás. Az pedig nem vitás, hogy a bekövetkezett károso
dást, mint tényálladéki elemet, az utólagos kártalanítás nem szünteti 
meg. (Angyal: Tankönyv. 616. 1., Edvi lUés: Kommentár III. 319. 1.) 
Ugyanezt a jogszabályt alkalmazva a H. S. 1. §-ára, kétségtelen, hogy 
az e §. szerinti bűnösség megállapítását sem fogja kizárni az utólagos 
kártalanítás, következőleg a hitelezővel való kiegyezés sem.

Az 1. §-nak eleme lévén a hitelező kielégítésének megkárosítása 
vagy csorbítása: amennyiben a többi tényálladéki elemek fennforgása 
mellett ez a tényálladéki elem hiányzik, vagyis a tényálladékra tar
tozó eredmény nem következett be: ebben az esetben a bűncselek
mény kísérlete lesz megállapítandó. Ebben a tekintetben a kísérletre 
vonatkozó általános rendelkezések alkalmazandók.

Ugyanez áll a bűnrészesség tekintetében is. Amint már említve 
volt, az 1. §. szerinti bűncselekmény tettese csak az adós lehet. Bűn
részes ellenben bárki lehet. A felbujtóra és bűnsegédre tehát a B. T. K. 
általános rendlkezései nyernek alkalmazást.

A büntetőtörvényben foglalt komplikált tényálladékok mellett a 
joggyakorlatban és irodalomban szerepet játszottak oly kérdések is, 
amelyek a H. S. szerint teljesen irrelevánsak. így a B. T. K. 386. §-a 
szerint a bűnösség feltétele volt, hogy az e §-ban körülírt magatartás 
„a bekövetkező hatósági végrehajtás előtt“ valósíttassék meg, amely 
tényálladéki elem határozatlanságával a gyakorlatban sok ingadozásra 
adott okot. A B. T. K. 387. §-ának eleme a fizetésképtelenség, de a gya
korlat szerint szükséges volt az is, hogy az adós ellen csőd kéressék.
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Csődkérés nélkül a B. T. K. 387. §-a szerinti vétkesség megállapítható 
nem volt (Angyal—Degré—Zehery. I. 646. 1.) — A B. T. K. 414. §-a sze
rinti csalárd bukásnak eleme volt az anyagi csőd. A bíróságok minden 
egyes esetben vizsgálni voltak kötelesek, hogy az anyagi csőd fenn- 
forog-e. Ezek a kérdések pedig a H. S. alkalmazása szempontjából 
jelentőséggel egyáltalában nem bírnak.

A bíróságok a B. T. K. 2. §-a alapján már ismételten foglalkoz
tak azzal a kérdéssel, melyik törvény tartalmaz enyhébb intézkedést. 
És a K. úgy a B. T. K. 386., mint annak 387. §-a szempontjából azt 
mondotta ki, hogy a H. S. 1. §-a tartalmaz enyhébb intézkedést 
(B. J. T. LXXXIV. 132., 154. 1.). És ez így is van, azonban a B. T. K.
386. és 387. §-a szempontjából nem minden esetre vonatkozólag. A H. S.
1. §-a ugyanis minden esetben bűntettet képez, ellenben a B. T. K.
387. és 386. §-a az okozott kár összegéhez képest lehet vétség is. Ha már 
most az e §§. szerinti bűntett konkurrál a H. S. 1. §-ával, ez esetben 
feltétlenül az új törvény tekintendő enyhébbnek. Ellenben a B. T. K. 
lesz enyhébbnek tekintendő akkor, ha a B. T. K. idézett §-ai szerinti 
vétség konkurrál a H. S. 1. §-ával. Ily esetben a bíróságok előrelátha
tólag a B. T. K. rendelkezéseit fogják alkalmazni.

A H. S. 4. §-a a B. T. K. 416. §-a helyébe lép.
Azonban a 4. §. ép úgy, mint az 1. $. nagyobb súlyt helyez a 

materiális vétkességre.'
Így a B. T. K. 416. §-a nem nagy súlyt helyez az okozatosságra. 

Az 1. és 4. pont szerinti tényálladéknál szerephez jut az okozatosság, 
de a 2. és 3. pontban nem. Ha a vagyonbukott a B. T. K. 416. §.
2. vagy 3. pontja szerinti magatartást megvalósította, úgy vétkessége 
megállapítandó volt arra való tekintet nélkül, hogy e magatartása 
okozati összefüggésben volt-e a bekövetkezett vagyonbukással. Ha 
tehát egészen más okokból lett is vagyonbukottá (pl. általános gazda
sági összeomlás következtében), de megvalósította a B. T. K. 416. §. 2. 
és 3. p. szerinti magatartást: vétkessége feltétlenül megáll, ha mind
járt a jelzett magatartás mi összefüggésben sincs a bekövetkezett 
vagyoni összeomlással. A jogi irodalomban kifejezést nyert ezzel ellen
kező nézet is (Edvi Illés. Kommentár. III. 474. 1.), a magam részéről 
azonban a törvény rendelkezéseinek csakis a fenti értelmet tudom 
tulajdonítani.

Az új törvény e részben is sokkal inkább a materiális igazságot 
keresi.

A 4. §. szerinti vétség alanya ép úgy, mint az 1. §. szerinti bűn
tettnél, szintén csupán az adós lehet. És pedig az az adós, ki hitelező 
jének kielégítését gondatlanságból meghiúsítja. E vétségnek tehát 
eleme a gondatlanság, és ezzel okozati összefüggésben a hitelező kielé
gítésének meghiúsítása vagy csorbítása. A H. S. tehát, ellentétben a 
B. T. K. 416. §-ával, erősen kidomborítja az okozatosságot, mint tény- 
álladéki elemet.

A tényálladékhoz tartozó eredmény ugyanaz a 4. §. szerinti vét
ség s az 1. szerinti bűntett esetében. A két tényálladék közötti 
küíömbség lényegileg a szándékon múlik. Az 1. §. szerinti bűntett 
szándékos bűncselekmény; a 4. §. szerinti vétség ellenben gondatlan
sági delictum.

A gondatlanság kérdésének elbírálásánál bizonyos korlátozások 
között a jogtudomány és a joggyakorlat által elfogadott szabályok 
lesznek irányadók. A gondatlanság fogalma ennél a bűncselekménynél
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is ugyanaz, mint más gondatlansági delictumoknál. Mely esetben lesz 
tehát megállapítható a 4. §. szerinti gondatlanság? Ha az adós oly 
cselekményt követ el, amely előreláthatólag a hitelező kielégítésének 
megkárosítását vagy csorbítását vonja maga után. Szükséges tehát, 
hogy a szándék ne ölelje fel az eredményt, mert ez esetben az 1. §. 
szerinti bűntett forog fenn; másrészt azonban az eredmény előrelát
ható volt legyen, mert ha az eredmény előrelátható sem volt, az eset
ben gondatlanság fennforgásáról sem lehet szó. A gondatlanságot elha
tárolja egyik oladlon a szándék, másik oldalon a véletlen.

Bár a gondatlanság kérdése ennél a tényálladéknál is azonos 
elvek szerint bírálandó el, mint más gondatlansági delictumoknál, 
mégis a H. S. 4. §-a megszorítja az e törvény szerinti gondatlanság 
körét. Ennél a bűncselekménynél a törvény nem bízza teljesen a bírói 
belátásra a gondatlanság kérdésének eldöntését, amennyiben az e 
törvény szerinti gondatlanságot külön körülírja. A törvény ugyanis 
arra az estre korlátozza a gondatlanságot, ha nyilvánvaló pazarlás, 
vagy nagymértékben hanyag, vagy nagymértékben könnyelmű 
üzletvitel, illetőleg gazdálkodás folytán állott elő a fizetésképtelenség. 
A 4. §. szerinti vétkesség megállapításának alapjául nem szolgálhat 
tehát az adós minden oly cselekménye, melynél előrelátható a hite
lező kielégítésének meghiúsulása vagy csorbulása. Ez nem elégséges. 
Az ily cselekménynek pazarlásban, hanyag vagy könnyelmű üzletvi
telben, illetőleg gazdálkodásban kell állania. Csakis az ily jellegű 
gondatlan cselekmény szolgálhat a 4. §. szerinti vétség megállapítá
sának alapjául. Más gondatlan cselekmény nem. Mik tehát az e §. 
szerinti gondatlanság ismérvei? a) Nyilvánvaló pazarlás, b) Nagy 
mértékben hanyag üzletvitel vagy gazdálkodás, c) Nagy mértékben 
könnyelmű üzletvitel vagy gazdálkodás. Ezek az elemek azonban az 
altemativitás viszonyában állanak egymással. Azoknak tehát nem 
kell együttesen fenforogniok. A gondatlanság megállapításához elég
séges, ha az elemek egyike vagy másika forog fenn.

Az eredmény tekintetében szükséges a beállott fizetésképtelen
ség. Ez azonban nem elégséges. Hozzá kell járulnia a fizetésképtelen
séghez annak is, hogy a hitelező kielégítése meghiúsuljon vagy csor
buljon. E tekintetben azonos az eredmény ennél a delictumnál s az 
1. §. szerinti bűntettnél.

A 4. §. 2. bekezdése példaszerűen felsorolja az eseteket, mikor 
állapítható meg a kereskedőre nézve, hogy üzletét nagy mértékben 
hanyagul, illetőleg könnyelműen folytatja. Ez a példaszerű felsorolás 
kifejezetten csak kereskedőkre vonatkozik, de az itt megjelölt maga
tartások már természtüknél fogva túlnyomó részben olyanok, hogy 
csakis kereskedőre nézve foroghatnak fenn. De nem kizárólag. Tartal
maz a felsorolás oly esetet is, mely nem kizárólag kereskedőre vonat- 
kozhatik. Nevezetesen az, hogy „tőkéjét rendes üzleti köréhez nem 
tartozó tőzsdei játékban vagy merész üzletekben kockáztatja.“ Ez fen- 
foroghat mezőgazdánál is. És ha mezőgazda fog ily magatartást tanú
sítani, s azáltal hitelezőit megkárosítja; úgy a bíróságok kétségtele
nül meg fogják állapítani a 4. §. 1. bekezdésének fenforgását.

A 2. bekezdésben foglalt felsorolásnak megítélésem szerint 
valami nagy jelentősége nincsen. Azokban az esetekben, miket a tör
vény itt felsorol, meg lehetne állapítani a 4. §. 1. bek. szerinti vétkes
séget, az estben is, ha a 2. bekezdésben foglalt felsorolást a törvény 
egyáltalában nem tartalmazná. A 2. bekezdésben foglalt felsorolás
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azonban nem taxatív, éppen azért nem köti meg a bíróság kezét, 
mégis a példaszerű felsorolás alkalmas a joggyakorlat irányítására.

Amint már kiemeltem, a 4. §. szerinti vétségnek eleme az oko
zatosság. Az eredménynek a gondatlan magatartás következtében kell 
ölőállania. Ez a szabály áll a 4. §. 2. bekezdésében megjelölt esetekre 
vonatkozólag is. A 2. bekezdés ugyanis csupán azokat az eseteket 
jelöli meg, mikor állapítható meg a kereskedőre nézve, hogy üzletét 
nagy mértékben hanyagul, illetőleg könnyelműen folytatja. Viszont 
azonban az 1. bekezdés szerint a nagy mértékben hanyag vagy köny- 
nyelmű üzletvitel az esetben valósítja meg a gondatlansági delictum 
tényálladékát, ha annak következtében a törvény által meghatározott 
eredmény beállott.

Éppen ebben áll a mélyreható különbség e §. s a B. T. K. 415. §-a 
között, mely törvény, amint már reá mutattam, nem minden esetben 
követelte meg az okozati összefüggést.

Ami már most illeti a bűnrészesség kérdését, gondatlansági 
delictumoknál a bűnrészesség szabályainak érvényesülése elvileg ki 
van zárva. Aki mást gondatlan bűncselekmény elkövetésére reábír, 
vagy az ily cselekmény elkövetését előmozdítja, vagy megkönnyíti, az 
maga is a gondatlanság önálló alanyává lesz.

Ez a szabály azonban a H. S. 4. §-a szerinti vétségre alkalma
zást nem nyerhet, mert ennek alanya a törvény kifejezett rendelke
zése szerint csakis az adós lehet. Aki tehát az adós könnyelmű üzlet
vitelében részt vesz, vagy arra az adóst reá bírja: nem büntethető. 
Mint a bűncselekmény elkövetője nem büntethető, mert a bűncselek
mény alanya csak az adós lehet; mint felbujtó vagy bűnsegéd pedig 
nem lesz büntethető azért, mert gondatlansági delictumok esetében 
a bűnrészességre vonatkozó szabályok alkalmazást nem nyernek.

Igaz, voltak a Kúriának határozatai, melyek vétkes bukás ese
tében bűnsegédi bűnrészességet állapítottak meg. (Edvi Illés. Kom
mentár. III. 484. 1. B. J. T. XX. 157. XXII. 124. 1.). Ezek a régebbi 
határozatok azonban ellentétben állanak a gondatlanság kérdésében 
elfoglalt határozott állásfoglalással. Időközben ugyanis a K. gyakor
lata arra a helyes álláspontra helyezkedett, hogy gondatlanság eseté
ben bűnrészesség nem foroghat fenn; és ha az eredményt többek gon
datlansága idézte elő: ezek mind a gondatlanság önálló alanyaivá lesz
nek (B. J. T. LXVIII. 103. LXXVII. 155. 1.). Ennek a jogtételnek az 
érvényesülése pedig csak arra az eredményre vezethet, hogy a H. S.
4. §-a esetében felmentendő lesz az, aki felbujtási vagy bűnsegédi tevé
kenységet fejteit ki. Ez az álláspont mindenesetre sérti a jogérzetet, 
de a H. S. rendelkezésének s a gondatlanság kérdésében eddig ural
kodó jogi felfogásnak az felel meg.

Érdekkel várjuk, hogy a joggyakorlat ebben a nehéz kérdésben 
mily álláspontra fog helyezkedni.

A H. S. 1. és 4. §-ának szövegéből világosan kitűnik, hogy az e 
§§-ban körülírt tényálladékok megvalósulhatnak arra való tekintet 
nélkül, hogy a csőd megnyittattot-e vagy sem. Végeredményben tehát az, 
amit a H. S. 6. §-a kimond, kitűnik már az 1. és 4. §§-ból. A 6. §. 
ezek szerint az 1. és 4. §§. mellett semmi újat nem tartalmaz.

És mégis helyeselni kell, hogy a 6. §. kifejezetten kimondja, 
hogy a törvény alkalmazása szempontjából a csődnyitásnak jelentő
sége nincsen. A B. T. K. rendelkezései nyomán ugyanis átment a köz
tudatba, hogy a büntetőtörvény alkalmazása szempontjából jelentő-
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séggel bír az a kérdés, hogy a csőd megnyittatott-e vagy sem. Közel
fekvő tehát, hogy ez a felfogás tovább is kísértett volna a joggyakor
latban. Ezt előzi meg a 6. §.

A 7. i  a B. T. K. 417. §-a helyébe lép.
Ellenben a 8. §. nagy űrt pótol jogrendszerünkben. Ugyanis az 

1. és 4. §§. szerinti cselekmények alanya csak az adós lehet, éppen úgy, 
ahogy a B. T. K. 414. és 416. §§. szerinti cselekmények alanya csak a 
vagyonbukott lehet.

A B. T. K. idézett rendelkezése nyomán azonban a joggyakor
latban óriási visszásságok származtak oly esetekben, amikor nem 
maga a bejegyzett kereskedő vezette az üzletet, ő az üzletvezetésbe be 
sem folyt, nem is tudott a csalárd bukás megállapításának alapjául 
szolgáló cselekmény elkövetéséről, amennyiben az üzletvezető egé
szen önállóan já rt el, s ő valósította meg a magatartást, mely a bün
tető törvény alkalmazásának alapjául szolgál. Az üzlet tulajdonosa 
ily esetben nem büntethető, mert a büntetendő tényálladékot nem ő 
valósította meg, s így őt büntetőjogi felelősség nem terhelheti. Az üz
letvezető pedig a B. T. K. 414. és 416. §-ai alapján nem büntethető, 
mert nem vagyonbukott, s így a szóban forgó bűncselekménynek 
alanya nem lehet. Előfordult, hogy a bíróság akként igyekezett az 
anyagi igazságot érvényre juttatni, hogy az üzletvezetőt bűnsegédi 
bűnrészes gyanánt mondotta ki bűnösnek (B. J. T. LXVI. 285. 1.). 
Ez azonban képtelen álláspont, mert a bűnsegédi bűnrészesség járu
lékos természetű, ha tehát nincs tettes, nem lehet bűnsegédi bűnrészes 
sem, nem lehet ezek szerint bűnsegédi bűnrészességet megállapítani 
oly cselekmény tekintetében, melynek nincsen tettese.

A jelen törvény 8. §-a kimondja, hogy ily esetekben az az egyén, 
ki az adós vagyonát, vagy annak egy részét kezeli, úgy büntetendő, 
mintha ő volna az adós.

Ezt a rendelkezést az 1. és 4. §-nak az a rendelkezése teszi szük
ségessé, hogy e bűncselekményeknek alanya csak az adós lehet. A 8. §. 
rendelkezésénél fogva az adós vagyonának kezelésével megbízott 
egyén az adós helyébe lép. Természetesen azonban csak az esetben, ha 
ó valósítja meg a büntetendő tényálladékot. Mert ha a tényálladékot 
az adós valósítja meg, az esetben ő büntetendő tettes gyanánt, a 
vagyonkezelő legfeljebb bűnrészes lehet.

A 8. §-ban foglalt rendelkezés ezek szerint sok anomáliának 
veszi elejét.



Végrendelet koholása.
Irta: Szladits Károly dr.

egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 1. tagja (Budapest).

Legyen szabad ezzel a — műszóként nem használatos — kifeje
zéssel jeleznem az esetek ama csoportját, amikor valaki az örökhagyó
tól származó vagy neki tulajdonított, jogilag nem érvényes végintéz
kedés tekintetében jogellenesen a joghatályos végintézkedés látszatát 
kelti fel és ezzel az öröklésnek olyan alapját koholja, amely jogilag 
nem áll fenn. Az e csoportba tartozó cselekmények különböző büntető
jogi megítélés alá vonhatók, s azért vizsgálatuk ebből a szempontból 
nem lesz érdektelen.

I. Nem foglalkozom az örökhagyó okiratba foglalt jogérvényes 
végintézkedésének utólagos meghamisításával, amely semmi eltérést 
nem tüntet fel másnemű okirathamisítással szemben.

II. Hamis köz- vagy magánvégrendelet készítése a végrendelet 
koholásának egyik esete ugyan, de alig különbözik más okirathamisí
tástól. Helyes az a gyakorlat, amely az 1876 :XVI. t.-c. rendelkezéseinek 
meg nem felelő alakban kiállított hamis írásbeli magánvégrendelet 
készítését is magánokirathamisításnak tekinti (Mutató 678. 1.), mert az 
érdekelt felek az ilyen iratot is elfogadhatják végrendelet gyanánt. 
Fő, hogy a hamis okirat valakinek koholt végakaratát foglalja magá
ban és külső alakjában legalább a végrendelet komoly látszatát keltse. 
Minthogy a végrendelet nem határozott személyhez intézett (címzett) 
jogügylet, a magánvégrendelet hamisítása körében fokozott nehézsé
geket támaszt a „felhasználásnak“ mint tényálláselemnek helyes elbírá
lása, amire nézve különösen értékesek Angyal fejtegetései. (Angyal, 
Bjog kézikönyve 5. k. 72—75. 1.; v. ö. Kúria 1859/1910. B. IV. 116.)

III. Azok az esetek, amelyek a végakarat koholása köréből köze
lebbi vizsgálatot igényelnek, a következők:

1. Valaki más neve alatt végrendelkezik a közjegyző élőtt.
2. Valaki másnak szóbeli végrendeletéről készít hamis feljegyzést 

vagy tesz arról hamis vallomást.
3. Valaki az örökhagyótól származó, de kellékhiányos végrende

letet jogellenesen látja el a hiányzó kellékekkel.
4. Valaki az örökhagyótól származó végrendeleti iraton a való

sággal ellenkezően tanúsít olyan tényeket, amelyek a végintézkedés 
joghatályához szükségesek.

Tekintsük az eseteket egyenkint.
ad 1. Idegen név alatt tett közvégrendelet a Btk. 400. §-ába ütköző 

intellektuális közokirathamisítás. A végakarat koholása kétségkívül 
valaki (az örökhagyó és az örökös) jogai és jogviszonyainak lényegére

12*
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vonatkozó valótlan nyilatkozat, mely (valódi) közjegyzői okiratba fog
laltatván, az Angyal részéről (id. h. 25. 1.) jellemzően „közvetettnek“ 
nevezett közokirathamisítást eredményezi. Ha a közjegyző ismeri a 
személycserét, közvetlen közokirathamisítást követ el, melynek az ál
végrendelkező bűnrészese (Angyal id. h. 59. 1.).

ad 2. A szóbeli végrendelet tanúi kötelesek a szóbeli végrendelet 
tételét a hatóságnak vagy bíróságnak bejelenteni (1894:XVI. t.-c. 25. §.); 
a hagyatéki bíróság a tanukat — egyelőre eskü nélkül — kihallgatja 
és a vallomásukról felvett jegyzőkönyvet végrendelet gyanánt kihir
deti (id. t.-c. 30. §.). Ha a tanuk a szóbeli végrendeletről feljegyzést 
készítettek és valaki ezt a feljegyzést mutatja be a hagyatéki bíróság
nak: a tanuk kihallgatása helyett a bíróság ezt a feljegyzést hirdeti ki 
végrendelet gyanánt (id. t.-c. 32. §.). A hagyatéki bíróság azonban 
mindkét esetben az örökösödési eljárás folyama alatt valamely érdekelt 
kérelmére elrendelheti a szóbeli végrendelet tanúinak eskü alatti ki
hallgatását, amikor is erre a tanúkihallgatásra a Pp-nek az előleges 
bizonyításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni (id. t,-c. 33. §.). A szó
beli végrendelet tanúinak kihallgatása és vallomásuk jegyzőkönyvbe 
vétele azonban mai jogunk szerint nem tartozik a szóbeli végrendelet 
érvényességi kellékeihez és a tanuknak a hagyatéki bíróság részéről 
való kihallgatása a perbíróságot nem zárja el attól, hogy a perben 
a végrendeleti tanukat újból kihallgassa (P. H. T. 820. elvi határozat).

Ha már most a szóbeli végrendelet tanúi akár perenkívül akár 
a perben eskü alatt tesznek vallomást a szóbeli végrendelet alkotásáról 
és tartalmáról, úgy netaláni hamis vallomásuk a Btk. 215—216. §-a alá 
eső hamis tanuzásnak minősül. Esküvel meg nem erősített hamis vallo
másuk, habár azt a bíróság végrendelet gyanánt kihirdette is, magá
ban véve még nem okirathamisítás. A tanuknak a hagyatéki bíróság 
jegyzőkönyvébe fölvett vallomása ugyanis magában véve csak azt bizo
nyítja, hogy a vallomás az ezt tevőtől ered, de nem bizonyítja a vallo
más tartalmi valóságát és így annak alapján intellektuális közokirat
hamisítás nem állapítható meg (Angyal, id. h. 63. 1.). A helyzet 
ugyanaz, mintha polgári perben tenne valaki hamis, de esküvel meg 
nem erősített vallomást egy állítólag megsemmisült végrendelet alko
tásáról és tartalmáról. Más kérdés, hogy a szóbeli végrendeletnek ilyen 
fondorlatos koholása nem állapíthat-e meg (a többi tényálláselem 
hozzájárulása esetében) csalást, ha az érdekeltek, az állítólagos végren
deleti tanuk előadásában bízva, a tanuk részéről koholt végakaratot 
fogadják el a hagyaték lebonyolításának alapjául.

Szóbeli végrendeletnek ilyen valótlan tanúvallomással koholása 
csak akkor minősülhet intellektuális közokirathamisításnak, ha a ha
gyatéki bíróság kizárólag e vallomás alapján hozza meg hagyatékátadó 
végzését. Ilyen eset csak nagyon ritkán fordulhat elő, jelesül csak ak
kor, ha az ellenérdekű fél a hagyatéki tárgyaláson nem volt képviselve. 
A hagyatékot ugyanis perreutasítás nélkül átadni csak úgy lehet, ha 
csupán egy örökös van, vagy ha az érdekeltek között egyesség jött 
létre (1894:XVI. 72. §.). Ha tehát az ellenérdekű fél a tárgyaláson kép
viselve volt és a hagyaték átadásához hozzájárult, akkor a hagyaték- 
átadó végzés tartalmi helytelensége nem a tanuk vallomásán alapszik, 
hanem az egyességen, amely a koholt szóbeli végrendeletet a hagyaték 
lebonyolításának alapjául elfogadta.

Heller Erik (Büntető Jog Tára 1909. 4. sz.) nézetem szerint túlsá
gosan megszorítja a Btk. 400. §-án alapuló minősítést, amikor azt arra
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az egyetlen esetre korlátozza, ha „a tettesek szándéka az volt, hogy az 
eskü alatti kihallgatás kikerülésével adja át a bíróság a hagyatékot az 
állítólagos végrendeleti örökösnek“. Nézetem szerint a Btk. 400. §-ában 
megkövetelt közreműködés már megvan azzal, hogy a tanuk a hagya
téki eljárás során tartalmilag hamis vallomást tesznek; ámde — ha az 
ellenérdekű fél a hagyaték átadásához hozzájárul — hiányzik az o/co- 
zatossági kapocs e közreműködés és a hagyatékátadó végzés valótlan 
tartalma között, mert a végzés ilyenkor közvetlenül a felek egyességén 
alapul és annak tartalmát ismétli.

Perreutasítás esetében alig fordulhat elő a Btk. 400. §. alkalmaz
hatósága, mert ilyenkor azt utasítják perre, aki a szóbeli végrendeletre 
támaszkodik (1894 :XVI. 85. §.) és így a perreutasító végzés nem veszi 
bizonyítottnak a végrendeletre alapított igényt.

Mindez akkor is áll, ha a koholt szóbeli végrendelet ál-tanui 
—• kihallgatásuk helyett —• írásos feljegyzést készítenek az állítólagos 
végrendeletről és a hagyatékot a bíróság (az ellenérdekű fél hozzájáru
lása nélkül) kizárólag e feljegyzés alapján adja át.

A Kúria egyes esetekben (6391/1901. Bjog Tára XLV. 315.; v. ö. 
Bj. D.-tár II. 75.) az állítólagos szóbeli végrendeletről készített valót
lan feljegyzést — megfelelő felhasználási cselekménnyel kapcsolatban 
— magánokirathamisításnak minősítette. Ez a minősítés nincsen össz
hangban a tudomány tanításával. Az uralkodó nézet azt az esetet, ha 
valaki a saját neve alatt, tehát valódi okiratban, valótlan tényeket 
tanúsít, nem tekinti magánokirathamisításnak; szerinte „a valótlanság 
az okirat alakjára kívántatik meg“ és „hazugságot tartalmazó, de a 
kiállító által valóban kiállított okirat nem hamis okirat“ (Angyal id. 
h. 72.1.). A fentid. döntések ezzel szemben odautalnak, hogy a Kúria a 
Btk. fogalomhatározása alá vonhatónak tartja az ilyen okiratot is, ha 
az peres vagy perenkívüli eljárásban bizonyítékul felhasználtatott. 
Csakugyan az okirathamisítás lényege az okirati bizonyító eszköz 
koholása; a bizonyíték pedig koholt marad akkor is, ha alakja valódi, 
de tartalma valótlan. így a Btk. 393. §. hamis közokiratnak nevezi azt 
is, amelyet közhivatalnok hivatali hatáskörében állít ki, amely tehát 
alakilag valódi, csak tartalmilag hamis. Miért ne lehetne ugyanígy 
hamisnak tekinteni az alakilag valódi, de koholt tartalmú magán
okiratot? Igaz, hogy a közokirat a maga tartalmának valóságát is bizo
nyítja (Pp. 315. §.), holott a magánokirat csak azt, hogy kiállítója a 
benne foglalt nyilatkozatot tette (Pp. 317. %.). Ám a hamis okiratnak 
nem kell teljes bizonyító erejűnek lenni, hogy a Btk. 401. §-a alá von
ható legyen (Angyal id. h. 71. 1.). A polgári bíróság pedig, a Pp. 270. 
§-ában foglalt szabad mérlegelés elvénél fogva, valamely tény való
ságára következtethet harmadik személy nyilatkozatából is. Eszerint 
nem lenne fogalmi akadálya annak, hogy a büntetőbíróság az ily 
okiratot, amelyet a polgári bíró bizonyítékul elfogadott, a büntetőjog 
szempontjából is (Angyal id. h. 71. 1.) bizonyításra alkalmasnak minő
sítse és ilykép a Btk. 401. §-a alá vonja.

A polgári bíróság, igaz, ritkán juthat abba a helyzetbe, hogy a 
szóbeli végrendelet tanúinak puszta feljegyzését bizonyítékul elfogadja. 
Bírói gyakorlatunk a szóbeli végrendelet bizonyítására rendszerint 
csak a végrendeleti tanuk vallomását tekinti alkalmasnak; a magán
jogi kódexjavaslat 1867. §-a alapján azonban nem lehet kizártnak tekin
teni, hogy (legalább a jövőben) a bíróság az, esetleg ki nem hallgat
ható, végrendeleti tanuk írásos tanúsítását is bizonyítékul fogadja el.
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Mindez tehát meglehetősen problematikus. Annyi kétségtelen 
hogy a szóbeli végrendelet koholásának esetleges büntetlensége erősen 
veszélyezteti a hagyatékban érdekelt személyek biztonságát. Láttuk 
másfelől, hogy az ilyen kobolásnak büntetőjogi minősítése, sőt némely
kor büntethetősége is kétséges. Ez a jogállapot nem kielégítő. Ezért 
véleményem szerint a szóbeli végrendeletet mindenesetre olyan garan
ciákkal kell körülövezni, amelyek az ilyen végrendelet tanúinak 
büntetőjogi felelősségét minden kétséget kizáróan megalapítják. Evég- 
ből egyszerűen — az örökösödési eljárás 30—33. §-ainak megfelelő 
módosításával — ki kellene mondani, hogy a hagyatéki bíróság szóbeli 
végrendeletet csak abban az esetben hirdethet ki és csak annyiban 
vehet figyelembe, ha a tanukat (hivatalból) eskü alatt hallgatta ki, 
avagy a szóbeli végrendeletről bemutatott feljegyzésre megeskette. 
A szóbeli magánvégrendelet magánjogi érvényességét pedig ugyancsak 
ahhoz a feltételhez kellene kötni, hogy a szóbeli végrendelet tételét és 
tartalmát a végrendeleti tanuk — akár perenkívül, akár a perben — 
eskü alatt tett vallomással megerősítsék. Ily módon biztosítva lenne, 
hogy a szóbeli végrendelet mindenképpen csak a hamis tanuzás követ
kezményeinek terhével juthasson érvényesülésre.

ad. 3. Előfordulhat, hogy valaki az örökhagyótól származó valódi, 
de kellékhiányos, végrendeleti iratot jogellenesen látja el a hiányzó 
kellékekkel. így különösen, ha a tanutlan végrendeletet ál-tanuk a vég- 
rendelkező megbízása nélkül utólag látják el tanúsító záradékkal. 
A tartalmilag valótlan tanúsítás egymagában véve nem okirathamisí
tás ugyan; de azáltal, hogy a tanuk egy jogilag be nem végzett és így 
végrendeletként számba nem jövő okiratot a hiányzó kellék hozzá
adásával jogérvényes végrendelet színében tüntetnek fel, hamis magán
okiratot készítenek, vagy legalább is tartalomhamisítást követnek el.

Aki másnak formahibás magánvégrendeletét közjegyzői letétbe he
lyezéssel emeli látszólagos érvényre (1876 :XVI. t.-c. 23. §.), intellektuális 
közokirathamisítást követ el, mert a letételi jegyzőkönyvbe — mely 
közokirat — valótlan nyilatkozatot mond be (a tanuk, akik az álvég
rendelkező személyazonosságát igazolják, bűnrészesekül szerepelnek). 
Ha a közjegyző tudja, hogy a végrendeleti irat nem a letevőtől szárma
zik: közvetlen közokirathamisítás esete áll elő.

ad 4. A végrendelkezés ügymenetében részes személyek a tör
vény rendelte ünnepélyességi alakszerűségeket gyakran nem veszik 
komolyan. A végrendeleti törvény nem elégszik meg a tanúsítási zára
dékkal, hanem megköveteli, hogy a benne tanúsított cselekmények 
csakugyan megtörténtek légyen. így könnyen előfordulhat, hogy a 
felkért végrendeleti tanuk igazolják, miként a végrendelkező az okira
tot előttük végakaratának jelentette ki és hogy azt előttük személyesen 
aláírta vagy általa előbb aláírtnak elismerte, holott a végrendelkező 
ilyen kijelentést vagy cselekvést nem tett; kéz jegyes végrendelet eseté
ben pedig a tanuk a végrendelet felolvasását igazolják, noha a fel
olvasás nem történt meg. Mindez esetekben a végrendelet érvénytelen, 
de a tanuk záradéka következtében érvényesnek tűnik fel. Mindazon
által ezek az esetek lényegesen különböznek a végrendeletre jogellene
sen utólag rávezetett tanúsító záradék esetétől (fentebb ad 3.). A felkért 
végrendeleti tanuk bízhatnak abban, hogy a végrendelkező jelenlétében 
tanúsítás végett eléjük terjesztett okirat az ő végakaratát tartalmazza; 
ha közreműködésük tartalmilag szabálytalan is, többnyire hiányzik 
bennük a jogellenesség tudata, vagyis az a szándék, amelynek hiányá-
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ban a magánokirathamisítás nem büntethető (Angyal, id. h. 80. 1.). 
Ez rendszerint még akkor is áll, ha a tanú tudja, hogy a szabálytalan
ság a végrendeletet érvénytelenné teszi; nem az ő dolga, hogy a vég
rendelkezőt jogi tanáccsal lássa el. (Szakértő tanácsadó: ügyvéd, köz
jegyző részéről elkövetett műhiba mint magánjogi vétkesség kártérí
tésre kötelez a sértett érdekeltekkel szemben.) Más az eset, ha a tanuk 
tudják, hogy az írástudatlan végrendelkező részéről kézjegyével ellá
tott okirat tartalma — éppen a felolvasás hiánya folytán — nem fedi 
az ő végakaratát; ilyen ritka tényállás mellett a végakarat koholásá- 
nak magánokirathamisításként minősülő, imént ad 3. alatt tárgyalt 
esetével lenne dolgunk.

Bírói gyakorlatunk — elég helytelenül — lehetővé teszi, hogy a 
magánvégrendelet a végrendelkező részéről nem értett nyelven vétes
sék fel, amely esetben csak az szükséges, hogy a végrendelet tartalmát az 
okirat nyelvét ismerő tanuk (itt is elegendő, ha ezt a nyelvet a tanuk 
fele ismeri!) a végrendelkezőnek megmagyarázzák. Ha ilyenkor a 
tanuk szándékosan elferdítik a végrendelkező előtt a végrendelet tar
talmát, úgy ismét a végakarat koholásával meghamisítják a közre
működésükkel készült magánokiratot.

Közvégrendeletnél alkalmazott tolmács vagy (siketnémánál) 
bizalmi férfiú hasonló visszaélése az intellektuális közokirathamisítás 
körébe esik.

IV. A végakarat koholásának mintegy ellenképe, ha valaki más
nak olyan végrendeletét, amely pusztán közjegyzői letétben léte folytán 
érvényes, jogellenesen visszaveszi a közjegyzőtől és ezzel jogérvényétől 
— legalább külső látszat szerint — megfosztja (1876:XVI. t.-c. 25. §.). 
Minthogy a visszavétel csak közjegyzői jegyzőkönyv felvétele útján 
mehet végbe, az ilyen visszaélés mindenképpen beleesik a (közvetlen 
vagy közvetett) közokirathamisítás esetkörébe.

*

E pár odavetett megjegyzés is megerősíti, mily szorosan egybe
fonódik ugyanazon életviszonynak magánjogi és büntetőjogi rendezése 
és hogy mily nagy fontosságú a büntetőjognak az a tárgyalása, amely 
a vele érintett idegen (főleg magánjogi) jogvidéknek beható elemzése 
útján számot vet annak kívánalmaival. Nem mulaszthatom el az alkal
mat, hogy ki ne emeljem Angyal Pál nagyszabású kézikönyvének 
kiváló érdemeit ezen a téren. Az okirathamisítás taglalása mellett 
különösen a lopásról szóló kötet kimagasló példája a különböző jog
vidékek szintétikus tárgyalásának. Régebben a büntetőjogász külön 
magánjogi fogalmakat konstruált magának. Angyal Pál nagy érdeme, 
hogy mindakét jogvidéket a saját maga gondolatvilágával hozza 
kapcsolatba egymással.



A magzatelhajtás de lege ferenda.
(K ülönös tek in te tte l az orvos b ü n tető jog i felelősségére.)

Irta: Mendelényi László dr. 
kir. kúriai bíró (Budapest).

I. Alig van a büntetőjognak még egy másik kérdése, amelyre 
vonatkozó jogszabályok a reformtörekvéseknek oly erős ostromtüzében 
állanak, mint a magzatelhajtás problémája.

Ha ugyan ma még nincs is számottevő kultúrország — még 
Szovjetoroszországot sem kivéve —, amely a magzatelhajtást általában 
megengedné, a reformtörekvések némelyike mégis nyiltan ezt tűzte 
ki céljául. Hiszen az irodalomban Liszt Elza már két évtizeddel ezelőtt 
kifejezést adott abbeli nézetének, hogy ha a törvényhozói székben nők 
ülnének: a magzatelhajtás nem szerepelne a bűncselekmények között 
és Hans Gross általánosságban úgy véli, hogy nincs messze az az idő, 
amikor a magzatelhajtást nem fogják törvények büntetni (1. Angyal: 
Kom. 2. füzet 70. 1.).

Ma még a legtöbb országban igen szigorú büntetések sújtják a 
magzatelhajtást, de e büntetések alkalmazására csak ritkán kerül a 
sor, mert az esetek túlnyomó része kiderítetlen marad s a kiderített 
esetekben in concreto a törvényi büntetési tétel rendszerint túlszigo- 
rúnak jelentkezik. Emellett e szigorú törvényeknek nem is volt meg 
az elrettentő hatása, amit bizonyít az, hogy a feltehető magzatelhaj
tások száma napról napra ijesztően szaporodik.

1&У pl. Németországban, ahol a Btk. ezt a cselekményt 5 évig terjedhető 
fegyházzal (1926 óta fogházzal) bünteti — Puszt szerint (Zentralblatt für Gynek. 
1931. 42.) — 1918-tól 1930-ig 8—10 millió élet pusztult el vetélés következtében. 
Hamburg és Bumm szerint (Med. Woch. 1918. 18. 20.) pedig a terhességeknek csak 
nem egyharmada mesterséges abortussal végződik. Az Északamerikai Egyesüli 
Államokban évi 1.5 millióra becsülik a magzatelhajtások számát (Stoeckel W.: A 
szülészet tankönyve 701. old.); a Newyorkban évenkint elkövetett büntetendő mag
zatelhajtások számát 80.000-re becsülik (Marcy, An. of Gyn. 1893) és Párisban 
évente 50.000-nél több magzatelhajtást végeznek. Végül Budapesten (Minnich becs
lése szerint) évente 10—12.000 a magzatelhajtások száma. Ezen esetek közül azonban 
csak elenyészően csekély szám jut a hatóságok tudomására: Newyorkban 1000 eset 
közül 1, Párisban 50.000 közül 50; az egész Magyarországon évente átlag 2—300 
egyént ítélnek el. Mint tehát Minnich helyesen megállapítja: a kiderített esetek 
száma nem is fejezhető ki százalékban, hanem csak ezrelékben s ezt a számot 
joggal mondja a Kenyeres által idézett francia szerző nombre presque derisoire-nak.

A magzatelhajtásoknak a szigorú büntetőjogszabályok dacára 
nagymérvű szaporodása s a bűnvádi eljárás alá kerülő eseteknek 
aránytalan csekély száma — méltán gondolkodóba kell hogy ejtse 
nemcsak az államférfiakat, szociológusokat és orvosokat, hanem a
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büntetőjogászokat is. Mert hisz egy törvény létezése, amelyet a lakos
ság ily nagy része megszeg, lassankint kikezdi magának a törvénynek 
tekintélyét. (Montesquieu: Les lois inutiles affaiblissent les lois neces
saires.) Amint erre példát adott az amerikai „száraz“ törvény.

Az kétségtelen, hogy a bármily szigorú törvénynek a cselek
mények e fajára prophylaktikus hatása nincs. Sőt tán igaza van prof. 
Levinnek (Die Fruchtabtreibung durch Gifte c. munkájában) abban, 
hogy ha halállal is büntetnék a magzatelhajtást: ez legföljebb a 
bűntett eltitkolásának módjára hatna fejlesztőleg, de nem szüntetné 
meg magát a bajt, mert mint mondja: es giebt Verthältnisse, die mäch
tiger sind als jedes Gesetz, und dazu gehören manche derer, die die 
Quellen des criminellen Aborts sind“. Ugyancsak ő szerinte „so sicht
bar, von allen gewusst, von niemand verraten, darf das Gesetz, wie 
es jetzt geschieht, nicht verhöhnt werden“. Levin, az orvosprofesszor 
a büntetőjogi rendelkezésektől nem is vár sok eredményt s némi sikert 
csak elegendő számú szülőháznak (Gebärasyl) felállításától vár, ahol 
minden terhes nő az anonymitás biztonságában megszülhetné gyer
mekét, anyagi támogatást kapna, s a gyermek szükség esetén gyer- 
mekmenhelyben helyeztetnék el. Mindez természetesen állami és köz
ségi feladat volna, s Levin szerint dicsőségére válnék a jelen század
nak, ha a múlt századok mulasztásait pótolva, éppen e téren ily minta
szerű intézményt alkotna.

Mindezek az adatok és vélemények mutatják, hogy a magzat
elhajtás büntetőjogi problémája de lege ferenda komoly megfontolá
sokat igényel.

II. Ami elsősorban azt a kérdést illeti, hogy egyáltalában ma
radjon-e büntetendő cselekmény a magzatelhajtás, Angyal professzor
nak azt a nézetét, hogy a magzatelhajtást a bűncselekmények sorából 
törölni nem szabad és Döderlein A. müncheni professzornak (Stoeckel 
idézett művében nyilvánított) azt az óhaját, hogy „bárha sohasem 
jönne el azon idő, amidőn a terhesség-megszakítás teljes szabaddá- 
tétele szempontjából ezen fejezetet (a magzatelhajtás) tárgyalni kel
lene“, — teljesen osztom.

Miután amióta büntetőtörvények vannak, ezt a cselekményt 
mindig büntették, már régen eldöntöttnek tekinthető az a kérdés, — 
amit egy büntetőjogszabály létjogosultságának vizsgálatánál mindig 
szem előtt kell tartanunk — hogy mi az a jogi érdek vagy jogtárgy, 
amely büntetőjogi védelmet követel (v. Liszt: der Gesetzgeber muss 
vor allem wissen, welches das Rechtsgut ist, das er durch seine 
Drohungen schützen will). Ennek a kérdésnek — különösen a systemati- 
záló németeknél — nagy jogi irodalma van s igen részletes tárgyalását 
találjuk dr. Ed. v. Liszt bécsi járásbírónak „Die kriminelle Frucht
abtreibung“ című 2 kötetes munkájában (különösen az I. köt. 21—104. 
oldalain.)

A különféle álláspontok szerint a magzatelhajtás által veszé
lyeztetett jogtárgyak:

1. a magzat, mint leendő emberi élet (das keimende Leben);
2. a terhes nő (élete vagy egészsége);
3. a nemző férfi (különösen a férj, mint apa joga);
4. az állam vagy társadalom;
5. az erkölcsi rend.
Ezen álláspontok szerint a büntetőtörvénykönyvek a magzat

elhajtást vagy az ember élete elleni, vagy a testi épség elleni, vagy
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végül a család és az állam léte elleni bűncselekmények kategóriájába 
sorozzák.

A jelen tanulmány keretét messze túlhaladná ezen álláspontok 
tárgyalása s így röviden csak azt emelem ki, hogy nézetem szerint 
ez a cselekmény elsősorban és főleg mint az emberi élet és az állam 
léte elleni jogsértés jelentkezik.

Mert ha elgondoljuk, hogy a magzat — különösen a terhesség 
második szakában, mikor már emberi alakot ölt és mozog — kétség
telenül egy — bár még csak a méhben — élő emberi lényként jelent
kezik s hogy a magzatelhajtásnak büntetlenné nyilvánítása esetében 
elképzelhető volna az, hogy minden terhes nő elhajtaná magzatát, 
ami végeredményben az állam kihalását jelentené, —

akkor nem lehet kétséges az, hogy a magzatelhajtás olyan alap
vető normákat sért, amely normasérelmet Binding a büntethetőség 
feltételéül állít föl.

És ha igaza is van v. Lilienthalnak (Grundriss) abban, hogy 
„es bildet einen schweren Vorwurf für jede Strafgesetzgebung, wenn 
Sie ihre Normen dem moralischen Bewusstsein des Volkes nicht anzu
passen versteht“ és ha bizonyos néprétegek mindinkább elterjedő 
erkölcsi érzete szerint a magzatelhajtás nem volna büntetendő, —

ebből mégsem az következik, hogy az állam ezt a cselekményt 
büntetlennek nyilvánítsa, hanem legföljebb az, hogy részben szociális 
intézkedésekkel, részben a büntetőtörvény rendelkezéseinek humanus 
módosításával az állam egy oly közvéleményt teremtsen, amely okos
nak és igazságosnak találja a cselekménynek — bizonyos esetektől 
eltekintve — büntetését.

III. A további kérdés az, hogy ezen szempontok figyelembe
vételével van-e szükség Btkünknek a magzatelhajtásról szóló 285., 
286. §§. módosítására.

Pollák Illés szerint: „a magzatelhajtás körüli büntetőjogi pro
blémák úgy látszik revideálást követelnek, de lege lata igen kevés 
kilátása van a problémának“. És Angyal megállapítása szerint (Kom. 
70., 71. old.) „a legújabb reformtörekvések a magzatelhajtás büntető
jogi értékelésének tárgyában egyfelől a büntetésenyhítést, másfelől 
bizonyos esetekben a büntetlenséget célozzák“. E megállapítás helyes
ségét bizonyítja pl. az 1923. évi francia törvény (2 évig terjedhető 
fogház), az 1926. évi csehszlovák javaslat (14 naptól 6 hónapig terjed
hető fogház), az 1926. évi német törvény (5 évig terjedhető fogház), az 
1909. évi osztrák javaslat, sőt az új olasz Codice penale is.

A magyar Btk. tudvalevőleg a teherben levő nő beleegyezésével 
elkövetett magzatelhajtást (2—3—5 évig terjedhető) börtönnel, a nő 
beleegyezése nélkül elkövetett magzatelhajtást pedig (5—15 évig ter
jedhető) fegyházzal rendeli büntetni.

Eltekintve az utóbbi — a gyakorlatban ritkán előforduló — 
esettől, amelyben több jogtárgy halmazatos sérelméről vagy veszélyez
tetéséről lehet szó s így a fegyházbüntetés indokolt, — a többi eset
ben, vagyis a teherben levő nő beleegyezésével (= az ő kívánsága 
folytán) elkövetett magzatelhajtás jelenlegi börtönbüntetési tételeit 
túlszigorúnak tartom. Ezek a büntetési tételek csak akkor volnának 
fenntarthatok, vagy éppen emelhetők, ha az állam gondoskodnék arról, 
hogy minden terhes nő, tehát a legszegényebb is, megfelelő intézetben 
(és házasságon kívüli terhesség esetében titoktartás mellett) meg 
tudná szülni gyermekét s ez megfelelő ellátásban is részesülne (Levin).
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A mai viszonyok között azonban, amikor a munka-, sőt lakásnélküliek 
száma ijesztően szaporodik, amikor a lakosság széles rétegei nemcsak 
szegénységben, de nyomorban is élnek, a fogamzás következményei
nek az anya egészségének veszélyeztetése nélkül történt megszünte
tését nem indokolt, de nem is célszerű ily szigorú büntetéssel sújtani. 
A börtönbüntetési tétel ugyanis — mely a 92. §. alkalmazásával is 
csak fogházra szállítható le—azt jelenti ,hogy befejezett cselekmény 
esetében a tetteseket mindig szabadságvesztéssel kell büntetni, vagyis 
nem enged kellő latitüdöt a legenyhébb esetekben adäquat enyhe 
büntetés kiszabására.

A mindennapi élet számos oly esetet produkál, amelyben még 
a fogházbüntetés kiszabása is túlszigorú. Gondoljunk csak pl. annak 
a szegénysorsban élő anyának esetére, akinek már 4—5 élő gyermeke 
van s aki ismét teherbe esik, vagy a (házasságon kívül) teherbe esett 
nőre, aki a magzatelhajtással a világ előtt leánybecsületét is meg
védeni akarja, vagy az erőszakos nemi közösülés és vérfertőzéssel 
történt teherbeesés eseteire.

Különösen az utóbbi esettel foglalkozik Pollák Illésnek a Jogtud. Közlöny 
1925 március 26-iki számában megjelent cikke, melynek az adott aktualitást, hogy 
a háború elején az északkeleti megyéinkbe betört kozákok magyar lányokon erő
szakot követtek el s őket teherbe ejtették. Pollák Illés ellenmondást lát abban, 
hogy míg az állam a stuprumot igen szigorúan bünteti s ezáltal elismeri a nőnek 
magához és nemi életéhez való jogát, addig a stuprum következményét párt
fogásába veszi.

Az ilyen és hasonló esetekben (1. ezeknek felsorolását Kenyeres 
Trszéki Orvostanában a 309—310. oldalakon) néha még a legkisebb 
büntetés is túlszigorúnak jelentkezik. A bíróság legföljebb a 92. §-t 
alkalmazhatja, mert a törvény a különösen enyhe esetekre külön 
enyhébb büntetési tételeket nem állapít meg. (Mint pl. az új olasz 
Codice penale, melynek 551. §-a a rendes esetekre megállapított 4, 
illetve 5 évi fogházbüntetés felét, illetve 2/s-át állapítja meg arra az 
esetre, ha a cselekmény a női becsület megóvása érdekében — causa 
di onore — követtetik el.) De a bíróság gyakran — ily külön törvényi 
útmutatás nélkül — esetleg enyhítő körülményként sem vesz figye
lembe igen nyomatékos szempontokat. így pl. a magzat életkorát, 
illetve a terhesség idejét.

Pedig a XVIII. századig sok állam törvényhozása a magzatelhajtást csak 
akkor büntette egyáltalában vagy szigorúbban, ha a magzat már élőnek volt 
tekinthető, vagy megmozdult. Az első megkülönböztetést e tekintetben a canoni 
jog (Szt. Ágoston) tette foetus animatus és unanimatus között s a határvonal 
hosszú ideig a terhesség 40. napja volt. E különbségtétel azon alapult, hogy a 
terhesség első hónapjának végén még tulajdonképpen magzatról nem is lehet szó, 
hanem csupán egy 1—1 y2\ cm hosszú petéről, mely csak ezután változik át foetussé, 
ame'y a 8. hét végén 2—3 cm, a terhesség 3-ik hónapjának végén 9 cm s a 4-ik 
hónap végén is még csak 16 cm hosszúságot ér el s hogy a külső nemi szervek 
közötti különbségek is csak e hónap folyamán válnak kifejezettekké (Hoehne 0. 
adatai Stoeckel könyvében 70. lap). Ezen idő alatt az elhajtási tevékenység nem 
is annyira az emberi élet kioltására, hanem inkább csak a kimaradt menses 
megindítására irányúiénak tekintetik. — A későbbi jogfejlődés a magzat megmoz
dulásának időpontját, vagyis a terhesség, illetve az 5. hónap közepét tekintette a 
határvonalnak. Az angol eommonlaw még a XVIII. százában is a magzat első 
megmozdulása előtt elkövetett magzatelhajtást nem büntette, hanem csak „after 
quickening with child“. Bár ezt a jogi helyzetet Angliában az 1837-es statutum 
megváltoztatta, — mégis az évszázadokon át uralkodott gondolat újból érvénye
sülésre tör. így  pl. dr. Ed. Liszt javaslata szerint a hatóságilag felelős szakértő 
által végzett magzatelhajtást büntetlenné kellene nyilvánítani akkor, ha az a ter
hességnek kezdetleges, a törvény által megállapítandó nem túlhosszú, de nem is
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nagyon rövid idején belül (a 10-ik hétig) követtetik el és dr. Badbruch 1920 
júl. 31-én indítványt terjesztett a német birodalmi gyűlés elé, mely szerint: „Die 
Handlungen bleiben straflos, wenn sie von der Schwangeren selbst oder einem 
staatlich anerkannten (approbierten) Arzte inerhalb der ersten 3 Monate der 
Bchwangerschaft vorgenommen worden sind“.

Mindezen és hasonló szempontok az egyes konkrét esetekben 
csak akkor méltányolhatok kellőleg a büntetés kiszabásánál, ha a 
Btk. 285. §. börtönbüntetési tétele helyett fogházbüntetés állapíttatik 
meg, ami lehetővé fogja tenni — a 92. §. alkalmazásával — a pénz- 
büntetés Kiszabását is. De emellett (illetve enélkül is) liberálisabban 
lehetne alkalmazni a büntetés felfüggesztését is, amit a Te. most már 
correctionalisatio útján kiszabott fogházbüntetés esetében is lehe
tővé tesz.

IV. De van mindennél egy nagyobb hiánya a Btknek, t. i. az, hogy 
nem tartalmaz intézkedést az orvos által indokolt esetben eszközölt 
terhességmegszakításra. Ennek törvényi szabályozását maguk az 
orvosok kívánják. Vizsgáljuk ezt a kérdést elsősorban az orvosok 
kívánsága szempontjából. A francia, olasz és magyar büntetőtörvé
nyek az orvost ugyanoly elbánásban részesítik, mint a laikust, sőt 
az olasz új Btk. 555. §-a a rendes büntetés súlyosbítását írja elő akkor, 
ha a magzatelhajtást oly személy hajtja végre „ehe esercita una 
professione sanitaria“.

Ezzel szemben a svájci és egyes amerikai államok törvény- 
hozásai és egyes újabb törvényjavaslatok, de ezenfelül az oly nagyon 
értékes 1843. évi magyar javaslat az anya életének megmentése végett 
az orvosnak megengedi a terhesség művi megszakítását.

Amint dr. Schultz Ágostnak, az I. számú női klinika kiváló 
tanársegédjének tanulmányában olvassuk: az 1925. évi szeptember 
havában Lipcsében megtartott 44. német orvosgyűlés az orvos által 
az orvostudomány alaptörvényei és a lelkiismeretes orvos gyakorlata 
szerint indokoltan, tehát gyógyítás vagy veszély elhárítása céljából 
végzett terhességmegszakítás részére különleges jogi eljárást kíván, 
azonban az ú. n. szociális (gazdasági) és eugenikus indicatióból való 
művi elvetélést nem látja jogosnak.

Az általános orvosi közvéleményt — dr. Schultz szerint — nagy
jában fedi a Hamburgban és környékén működő orvosok közt körözött 
kérdőíven megadott válaszok aránya.

Ezek a válaszok következőleg oszlottak meg:
A választadó 880 orvos közül arra a kérdésre, hogy kívánja-e
a) a német Btk. 218. §-ának megváltoztatását, mely szószerint értelmezve 

az orvosnak sem engedi meg soha a terhesség megszakítását: csak 36, vagyis 4% 
felelt nem-mel;

b) hogy a terhességet bármely orvos minden indicatio hiánya esetében is 
megszakíthassa! — csak 41 — 4'6% válaszolt igen-nel;

c) a terhesség megszakításának teljes szabadságát (vagyis minden indicatio 
hiánya esetében is) bizonyos, erre kijelölt klinikák részére! — 25 igen (2*8%) ;

d) az orvosi indicatiónak törvényes elismerését a nő életét fenyegető 
veszély esetében! — 878 igennel (99.8%) szavazott; 2 orvos nem válaszolt;

e) az orvosi indicatiónak törvényes elismerését a nő egészségét fenyegető 
veszély esetében!: igennel szavazott 796 (90%), nemmel 41 (5%) s az indicatio fel
tételes elismerése mellett 43 (5%);

f) az eugenikus indicatiónak elismerését!: igennel szavazott 478 (54%).
nemmel szavazott 272 (31%); a feltételes elismerés mellett 105 (12%); tartózkodott 
a válaszadástól 24 (3%).

Amint ezekből a válaszokból látjuk, a német orvosok úgyszólván 
egyhangúlag kívánják az orvosi indicatio törvényes elismerését a
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nő életét fenyegető veszély esetében, túlnyomó (90%-os) többséggel a 
nő egészségét fenyegető veszély esetében és — ha a feltételesen hozzá' 
járulókat is figyelembe vesszük — tekintélyes (66%-os) többséggel fog
laltak állást az eugenikus indicatio elismerése mellett is.

A magyar orvosszövetség 1928. évi szeptember hó 8-án tartott 
30. rendes kongresszusán foglalkozott ezzel a kérdéssel, melynek elő
adója dr. Minnich Károly, a kiváló törvényszéki orvos volt. Dr. Min- 
nich az ő kimerítő javaslatában (1. Orsz. Orvosszövetség 1928. évf. 
210. 1.) részletesen foglalkozott a kérdésnek jogilag rendezetlen voltá
val, a rendezés szükségességének kérdésével, annak okaival, hogy 
miért kerül a mesterséges elvetéléseknek csak elenyésző csekély töre
déke bűnvádi eljárás alá, az orvosok részéről különösen Budapesten 
az abortusok körül észlelt visszaélésekkel s a külföldi újabb javaslatok 
(német, osztrák, török) ismertetése után azt a javaslatot tette, hogy 
az Orvosszövetség forduljon az igazságügyi kormányhoz egy oly tör
vényjavaslatnak készítése és a törvényhozáshoz benyújtása céljából* 
amely az orvosilag kellően indokolt mesterséges vetéléseket vegye ki 
a Btk. hatálya alól, — az Orvosszövetség állapítson meg és a szövetség 
tagjaira etikailag kötelezőknek mondjon ki bizonyos szabályokat az. 
indikált abortus eszközlés esetére. Az erre vonatkozó szabálytervezetet 
elő is terjesztette s azt az orvosszövetség Tauffer professzor által 
javasolt módosításokkál a következőkben el is fogadta:

1. A terhesség orvosi művi félbeszakítása, eltekintve azon esetektől, amidőn 
az anya életének közvetlen veszélyeztetése teszi azt sürgősen szükségessé, csakis 
az anya életét és egészségi állapotát komolyan veszélyeztető indokokból végezhető.

2. A beavatkozás szükségessége mindenkor csak az előzetes orvosi tanács
kozás alapján állapítható meg. A tanácskozás lehetőleg három, kivételesen azon
ban két orvos igénybevételével történjék. A meghívott orvosok egyike lehetőleg 
azon szakmának, amelyhez a félbeszakítandó terhesség indokát képező betegség 
tartozik, szakorvosa legyen és társadalmi, valamint hivatali állásánál, orvosi 
tapasztalatánál fogva az érdekeltség gyanúján is felül álljon. A műtétet, amennyi
ben lehetséges, nőgyógyászati beavatkozásban jártas orvos, lehetőleg műtétekre 
berendezett intézetben végezze.

3. A tanácskozás eredményéről jegyzőkönyv veendő fel, amelyben az észlelt 
tünetek felsorolása kíséretében a beavatkozás szükségessége részletesen indoko
landó. A jegyzőkönyvet a tanácskozásban résztvett orvosok mindegyike aláírja. Ha 
a megállapodás nem egyhangú, akkor a műtét csakis újabb tanácskozás alapján 
teljesíthető és pedig lehetőleg graduait szakorvos igénybevétele után. A terhesség 
művi félbeszakítása tehát azon esetben végezhető el, ha a második tanácskozás 
egyhangú megállapodásra jutott és ilyenkor az első tanácskozásban elhangzott 
ellenvélemény írásban foglaltan a jegyzőkönyvhöz csatolandó.

4. A terhesség művi félbeszakításakor a megfelelő jelentés a 3. pontban 
említett jegyzőkönyv becsatolásával a hatósági orvosnak zárt és lepecsételt borí
tékban beküldendő. A boríték külzetén „müleges elvetélés“, „hivatalos letét“ és a 
tanácskozásban résztvett orvosok sajátkezűleg írt neve álljon. A boríték hivatalos 
letétként őriztessék és csak bírói végzés alapján nyitható fel.

5. Egyetemi klinikákon, állami bábaképző intézetekben, nyilvános jellegű 
kórházakban, betegbiztosítási, valamint jótékonysági alapokból és erkölcsi testü
letek által fenntartott kórházakban a megfelelő osztályon történt észlelés, rész
letes kórtörténet és a vezető orvos által aláírt szakvélemény a hármas orvosi 
tanácskozást pótolhatja. A kérdéses esetre vonatkozó épp említett kórházi iratok 
az intézet igazgatóságánál hivatalos letétként megőrzendők. Ilyen intézetekből a 
hatósághoz jelentést küldeni nem kötelező.

Magánjogú intézetekben és szanatóriumokban, továbbá a fentebb meg nem 
nevezett bármilyen kórházban vagy intézetben (pl. fürdőhelyen) a terhesség meg
szakítását csak az illető intézettől független és nem érdekelt orvosok tanács
kozása és megállapítása alapján szabad végezni. Az ilyen helyeken végrehajtott 
műleges vetélésről a jelentés zárt határidő alatt a hatósági orvoshoz ugyanazon 
módon küldendő be, mint fentebbi 4. pont azt körülírja.
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6. A fogamzás megakadályozására szolgáló időszakos méhűri befecskendezés 
betegséget okozó, tehát közveszélyes. Ez eljárás következmények beálltával testi 
sértés címén a büntető törvénybe ütközik, ilyet vállalni tehát elítélendő és az orvosi 
etikával össze nem egyeztethető.

A javaslat ellen is voltak felszólalások (Varga Emil, Fisclil 
Ármin, Berecky Károly és Apáthy Károly), amelyek az ajánlott rend
szabályokat túlszigorúaknak, nehezen keresztülvihetőknek s különösen 
szociális szempontból aggályosoknak találták.

Részletesebben adott ezen aggályoknak kifejezést Apáthy Károly, aki rámu
tatott arra, hogy a Btk. megalkotása idejében helyesek voltak a szigorú büntető 
rendelkezések, mert akkor az orvosoknak 99%-a női bajokkal még nem foglalkozott 
s a terhes állapotot — a bimanualis uterus vizsgálatnak alig ismert volta miatt 
csak későn tudták felismerni s az orvosok a régi világban az abortusok dolgába 
bele sem avatkoztak. A művi abortusokat akkoriban rendszerint a bábák, javas- 
asszonyok és kóbor cigányasszonyok eszközölték, ami borzalmas sok asszonyéletet 
követelt áldozatul. Akkor a törvényhozók nem gondoltak arra, hogy lesz még olyan 
idő, melyben orvosok, tehát művelt emberek is kerülhetnek e szigorú §§. rendel
kezései alá.

Azóta azonban 50 év telt el, a viszonyok megváltoztak, az orvostudomány 
nagy haladást tett; ma az orvosok nagy száma foglalkozik női bajokkal, a terhes
séget az orvos korán fel tudja ismerni s a műtéti beavatkozás eredményei ma igen 
jók. Viszont elmúlt az az idő, midőn a családanyák 10—15 gyermeket hoztak a 
világra; ellenkezőleg ma a terhességnek korai stádiumában levő asszonyok min
den nap gyakrabban és hevesebben ostromolják az orvosokat az abortus-műté- 
tekért. Az Orvosszövetségnek feladata kell hogy legyen az ostromlott orvosoknak 
módot ajánlani és lehetőséget teremteni arra, hogy a jóhiszeműen működő becsü
letes orvosokat, akik a hozzájuk forduló szegény asszonyokon indokolt esetekben 
segíteni akarnak, veszedelem ne érhesse és ne fenyegesse.

Mindezeknél fogva azt indítványozta: kérje az Orvosszövetség és az egész 
magyar társadalom a kormánytól és az országgyűléstől a Btk.-nek a magzatelhaj
tásról szóló §§. sürgős revízióját oly irányban, hogy

a) az orvosok által végzendő művi abortust a meghatározandó módok és 
feltételek mellett megengedi.

b) e célból községenkint vagy vármegyénkint bizottságokat kell szervezni, 
amelyek az abortusra vonatkozó kérdéseket elbírálják (az abortust megengedik 
vagy megtagadják); az orvosnak ne legyen más feladata, mint a megengedett 
műtétet lelkiismeretesen végrehajtani.

c) az ezen eseteken kívül, tiltott módon abortust csináló orvos rendszerint 
csak pénzbírsággal legyen büntethető; szabadságvesztésbüntetéssel csak akkor, ha 
oly tudatlanul vagy hanyagul járt el, hogy a páciensnek halálát okozza vagy őt 
nyomorékká teszi.

Az Orvosszövetség azonban ezt a javaslatot nem tette magáévá.
Frigyest professzor az Orsz. Közegészségügyi Egyletben 1932 jan. 

19-én tartott előadásában az Orvosszövetség fenti határozatához fűző- 
dőleg kijelentette, hogy helyesnek tartaná, hogy csak nyilvános jellegű 
intézetben lehessen vetélést jogosan megindítani, magánlakáson
csak különösen megindokolható esetben legyen szabad, ellenben az 
orvos magánrendelőjében végzett mindennemű terhességmegszakítás 
bűnvádi felelősség alá essék.

V. Ezekután tegyük vizsgálat tárgyává, hogy igaza van-e az 
orvosoknak akkor, amikor magukra nézve a magzatelhajtással kap
csolatban különleges büntetőjogi rendelkezések novelláris alkotását 
sürgetik s ha igen, milyeneknek kellene lenniök ezeknek a rendelkezé
seknek.

1. Az kétségtelen, hogy a Btk. VII. fejezetében meghatározott 
beszámíthatóságot kizáró okok közül a jelen kérdés szempontjából 
csak a Btk.-nek az ú. n. végszükségről rendelkező 80. §-a jöhet szóba.

Nézzük tehát igazuk van-e az orvosoknak abban, hogy ez a §. az 
abortust eszközlő orvosra nem alkalmazható.
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A szakasz szövege ez: „Nem büntettetik a cselekmény, ha az a 
tettes vagy hozzátartozói életének vétlenül származott, más módon el 
nem hárítható, közvetlen veszélyből való megmentése végett, végszük
ségben követtetett el.“

Ez a szakasz a jogos védelemről szóló 79. §-tól mindenekelőtt 
annyiban tér el, hogy míg a jogos védelem valakinek személye vagy 
vagyona ellen intézett oly támadást tételez föl, amelynek elhárítására 
szükséges a cselekmény,

addig a végszükség helyzete rendszerint és közvetlenül nem 
egyéni cselekvés, hanem egy vis major-szerű véletlen esemény foly
tán jön létre s mindig életveszélyt tételez föl (pl. az elsüllyedt hajóból 
menekülő s egy szál deszkába kapaszkodó, vagy az élelmiszer kifo
gyása folytán éhhalálnak kitett hajótörötteknek dilemmája).

Már ez a különbség is mutatja, hogy a végszükségi paragrafus 
már csak azért sem alkalmazható a magzatelhajtásra, mert a) a ter
hes állapot rendszerint a nőnek — az összes következményekkel tisz
tában levő — egyéni cselekvése (közösülés) folytán következik be s így 
a terhes állapot nem oly veszélyt rejt magában, amely véletlenül szár
mazott; b) csak ritkán fordul elő az az eset, amelyben ez a veszély 
tényleg a terhes nő életét fenyegetné s másként elhárítható nem volna.

így  mint Kenyeres B. könyvéből (I. 315. 1.) tudjuk: Winckelnek a német 
klinikákon előfordult 100.000 szülésre vonatkozó kimutatásában csak egyetlen egy
szer fordult elő orvosi indicatio alapján végzett terhességmegszakítás és Fritsch 
bonni tanár a maga nagy gyakorlatában 30 esztendő alatt csak kilencszer került 
abba a helyzetbe, hogy az anya érdekében a magzatot el kellett pusztítania.

És végül helyesen mutatnak rá Kenyeres, Minnich és Schultz 
arra is, hogy úgy a magzatelhajtást indikáló, mint az indikáció alap
ján eljáró orvost a Btk. 80. §-a általában azért nem mentesíti, mert e 
szakasz csak a tettes vagy hozzátartozói életének megmentése esetére 
szól s így az orvosra csak akkor alkalmazható, ha a terhes nő neki a 
Btk. 78. §-a szerinti hozzátartozója.

Minthogy végül, mint Heimberger helyesen mondja (Vergl. Dar
stellung Alig. Theil IV. 74.) „die Notstandshandlung ist ein Eingriff in 
Rechtsgüter eines anderen als der in Notstand befindlichen Person“, 
ez a megkülönböztetés pedig különösen a terhesség első heteiben a nő 
és magzata között erőszakoltnak látszik,

elmondhatjuk, hogy a Btk. 80. §-a nem nyújt kellő védelmet az 
orvosoknak s nem akadálya annak, hogy a Btk. 285. §-a az orvosi indi- 
catiók alapján végzett terhességmegszakítás esetére is alkalmaztassék.

Ezért többen (így Radbruch és Heimberger) a végszükségsza- 
kasznak (Notstandsparagraph) oly értelmű módosítását találják szük
ségesnek, hogy az a terhességnek orvos által ex indicatione végzett 
megszakítása esetében is alkalmazható legyen, amit a — magyar és 
német Btk.-ben előforduló — „hozzátartozók“ szónak „mások“-kal való 
helyettesítésével vélnek elérhetni.

Nézetem szerint ez nem volna elégséges, mert a végszükségi sza
kasz alkalmazásának — mint látjuk — egyéb akadályai is vannak s 
mert. — mint alább látni fogjuk — a büntetlenséget az anya egész
ségének (tehát nemcsak életének) megóvása érdekében teljesített abor- 
tuseszközlesére is ki kell terjeszteni, ez pedig a vonatkozó szakaszt már 
kivetkőztetné a végszükség fogalmi köréből.

Az új olasz Codice penale 54. §-a végszükség (stato di nécessita) esetét 
következőleg határozza m eg : non e punibile chi ha commesso il fatto per esservi
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stato costretto dalla nécessita di salvare se od altri dal pericolo attuale di un 
damno grave alla persona, periculo da lui non volontiarmente causato, ne altri- 
menti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Bár ez a szakasz 
a hozzátartozókat a másokkal helyettesíti, mégis az egyéb feltételeket annyira 
megszorítja, hogy a jóhiszemű orvos számára teljes biztosítékot nem nyújt.

2. Viszont van egy nézet (Löffler, Zitelmann és von Bar), mely 
szerint az orvosok érdekében egyáltalában nincs szükség semmiféle 
különleges jogszabályra, sőt az ilyen inkább káros volna, mert hisz 
még soha bírónak eszébe nem jutott, hogy egy ex indicatione eljárt 
orvost elítéljen. Mint Heimberger tanárnak ismertetéséből látjuk: a 
keletporosz orvosi kamara előadója ennek kapcsán kijelentette, hogy 
a jövőben is bízik a bíróságok józan ítélkezésében, mely adandó eset
ben is mindig alkalmazni fogja a bár semmiféle írott jogban nem fixí- 
rozott, de a minden népnek és bírónak jogérzetében élő szabályokat.

Ehhez a nézethez közel áll az a különösen a német jogi iroda
lomban elterjedt álláspont, mely szerint nem tekinthetők jogellene
seknek (tehát büntetendőknek) az oly cselekmények, amelyek egy álla
milag elismert hivatás gyakorlása közben követtetnek el (Berufsrecht), 
amire például hozzák fel a szabadságvesztésbüntetést végrehajtó fegy- 
házigazgatót (nem követi el a személyes szabadság megsértését), az 
oltás közben drága bútorokat megrongáló tűzoltót (nem büntethető 
ingórongálását), a házkutatást teljesítő rendőrt (nem követ el magán
laksértést) és a fegyverét jogosan használó katonai őrt (ki nem büntet
hető emberölésért).

Ez a Berufsrecht a legtöbb állam büntetőtörvényeiben nincs 
kodifikálva (nálunk csak az új katonai Btk. 38. §-ában van a követ
kezőleg: „nem számítható be a cselekmény annak, aki azt hivatásának 
szabályszerű gyakorlása közben kötelességszerű en követi el“). Ezért 
pl. az e kérdésben 1906—1908-ban nyilatkozott német orvosi kamarák 
egy része olyirányú javaslatot tett, hogy „die von einem approbierten 
Arzte in Ausübung seines Berufes innerhalb der Regeln der ärztli
chen Wissenschaft für Abwendung einer erheblichen Gefahr für Leben 
und Gesundheit der Mutter vorgenommene Entfernung der Frucht 
aus dem Mutterleibe fällt nicht unter dem Begriff der Abtreibung 
bezw. Tötung“. A norvég Btk. javaslatának (1907) miniszteri indoko
lása szerint a norvég Btk. — mint a legtöbb másik — nem tekintette 
feladatának azt, hogy általában megállapítsa a büntethetőséget kizáró 
körülményeket, ha ezek a jogtalanság fogalmát önmagukban kizárják. 
Végül Binding szerint „Das zur Erreichung eines rechtlich anerkann
ten Zweckes Notwendige ist als solches stets unverboten —wenn nicht 
gar erlaubt.“

3. A magyar büntetőjogban nincs semmiféle rendelkezés az orvos 
által ex indicatione végzett terhességmegszakítás esetére s miután ezen 
esetek a bírói gyakorlatban évtizedeken át elő sem fordultak, úgy lát
szott, hogy ily rendelkezésre nincs is szükség. Ma azonban az ily ese
tek — ha nem is a bírói gyakorlatban, de — az életben mind gyako- 
riabbakká válnak s így félreértést kizáró módon tisztázni kell az orvos 
felelősségének kérdését. Minden tekintetben igaza van dr. Schultznak 
abban, hogy

„szembeszökően nyilvánvaló, hogy a magzatelhajtásra vetemedett laikust 
és az anya életét, egészségét hivatás- és kötelességszerűen menteni törekvő orvost 
egy és ugyanazon rendelkezés alá vonni képtelenség“ s hogy ki kellene mondania 
a büntetőtörvénynek, hogy az orvos nem vonható a művi vetélés miatt felelős
ségre akkor, ha ezt jogosan teszi s hogy ki kellene nyilatkoztatnia a törvénynek,
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mikor jogos az orvosnak ilynemű ténykedése. Schultz szerint „az orvosi műtét 
jogosságának in concreto meghatározására természetesen csak az orvostudomány 
képviselői képesek és hivatottak. De eddig nem adta ki s a jövőben vájjon 
kiadja-e a törvényalkotás ezt a meghatározást az orvostársadalomnak? Ma az a 
törvényes helyzet, hogy mégis a jogászbíró határozza meg, jogos volt-e az orvos 
eljárása, mert az orvosszakértőnek és az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak szakvéle
ményét a bíró csak mérlegelni, de nem elfogadni köteles. Igaz, a gyakorlatban 
talán kivétel nélkül elfogadja“.

Legutóbb — s talán először — került a kir. Kúria elbírálása alá 
egy ex indicatione eszközölt művi elvetélés esete, melynek ismertetése 
szorosan tárgyunkhoz tartozik:

A nő nemi viszonyt folytatott egy vérbajban (syphilisben) szenvedő férfi
val, akitől e betegséget megkapta. A bőrgyógyász orvos, akihez gyógykezelés 
végett fordult, laboratóriumi vérvizsgálat után (XXXX Wa. R.) luest állapított 
meg s ez elleni kezelés alá vette. A kúra folytán a nő nagyon leromlott, csontig 
lesoványodott (1. maligna) s ilyen állapotban jutott teherbe. A terhesség 4. hónapjá
ban a kezelő bőrgyógyász orvosművi abortust ajánlott, tekintettel leromlott álla
potára s arra, hogy úgyis lueses holt magzatot hozott volna a világra. A szülész- 
orvos, akihez a bőrgyógyász orvos a nőt írásbeli indicatioval küldte, a maga 
részéről szintén indokoltnak találta a terhességmegszakítást s ezt a méhszáj kitá
gítása és a méh kitömése útján előidézte, az abortus baj nélkül néhány nap 
múlva az orvos asszisztenciája mellett bekövetkezett. (Boncjegyzőköny: V. hold
hónap, életképtelen éretlen magzat). A szülészorvos meghagyta a nőnek és nővé
rének, hogy másnap jöjjenek lakására az orvosi jelentésért s azt a magzattal 
együtt vigyék a tiszti orvoshoz. Az orvos ki is töltötte másnap a vonatkozó blan
kettát, de a nők nem jöttek érte s így az orvos asztalán maradt, ahol a detektí
vek megtalálták.

A kir. ügyészség a Btk. 285. §-a alapján vádat emelt a nő ellen, mint tet
tes, a bőrgyógyász orvos mint bűnsegéd s a szülészorvos mint tettes ellen. A bíró
ság által meghallgatott törvényszéki orvosok megállapították, hogy úgy a nő, mint 
a vele viszonyt folytatott férfi a vizsgálatkor is még luesesek voltak, hogy a nő 
az eset alkalmával luesben szenvedett, de ez nem volt lues maligna s így még 
egymagában nem indokolta a terhesség félbeszakítását (mert a lues gyógyítható 
s a magzat esetleg egészségesen is születhetett volna); a megvádolt orvosoknak 
még egy belgyógyász véleményét is ki kellett volna kérniük. Minthogy azonban 
K. törvényszéki orvos szerint nem tekinthető kizártnak az, hogy a nő tényleg oly 
leromlott egészségi állapotban volt, hogy indokolt lehetett a terhesség félbeszakí
tása, amely véleményt M. törvényszéki orvos nem osztotta, a kir. törvényszék az 
I. O. T. véleményének beszerzését rendelte el.

Az 7. O. T.  1930. máj. 1-én adott v é l e m é n y é b e n  előrebocsátotta, hogy az 
abortus művi megindításának szabályozására az újabb időben se törvény nem 
hozatott, se rendelet nem adatott ki, noha a közegészségügyi tanács 2 év előtt 
eziránt felterjesztést intézett a népjóléti miniszterhez. Az o r v o s e t i k a i  f e l f o g á s  i s  
s z i g o r ú n a k  m o n d h a tó .  Egy élet megsemmisítéséről lévén szó, senki magában nem 
viselheti a felelősséget és így a műtét csak több szakembernek körültekintő és 
minden fontos részletre kiható vizsgálata alapján végezhető el. A syphilis fenn
forgása magában még nem indokolhatja a terhesség művi megszakítását, még 
akkor sem, ha olyfokú anaemia, cahexia, lesoványodás társul is hozzá, aminő a 
konkrét ügyben a terhes nőnél észlelhető volt. Mindkét vádlott orvosnak mielőtt 
elhatározták az abortus előidézését, különösen gondos belorvosi vizsgálatra kellett 
volna nagy súlyt helyeznie, hogy eldöntsék: fennforgott-e a nőnél (ki egyébként 
csak egyszerű és nem maligna syphilisben szenvedett) oly komoly életveszedelem, 
melynek elhárítása kizárólag művi abortus útján volt lehetséges. Egyébként 
kiemelte a tanács, hogy a bőrgyógyászorvost felfogásában nem vezette haszonlesés 
s hogy nincs oka kétségbevonni a nőgyógyászorvos azon vallomásának hitelét, 
hogy a terhes nőn syphilis és súlyos leromlás jelenségeit észlelte.

A kir. törvényszék fölmentő ítéletet hozott a következő indokolással: Az 
ellentétes orvosi megállapítások mellett a törvényszék K. törvényszéki orvos véle
ményét fogadta el s megállapítja, hogy az eljárt orvosok abban a meggyőződésben 
voltak, hogy a terhes nő életveszélyes állapotának megszüntetése az abortusnak 
művi levezetése útján szükséges s ennek folytán c s e l e k m é n y ü k  n e m  j o g s é r t ő ;  az 
I. O. T. véleményére tekintettel a nőgyógyászorvos cseleménye ugyan orvoseti
kai szempontból hibáztatható, de büntetőjogi felelősség őt nem terheli. A kir. 
ítélőtábla ezt az ítéletet helybenhagyta abból az indokból, hogy az eljárt orvosok
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cselekményéből hiányzik a vád tárgyává tett bűncselekmény elkövetésére irá
nyuló tudat és szándék. Azt a kérdést, hogy jelen esetben a terhesség megszünte
tése orvosilag valóban indokolt és szükséges volt-e, a kir. ítélőtábla azért sem 
találta ügydöntő jelentőségűnek, mert mindkét orvos az ő legjobb tudása és meg
győződése szerint járt el s igy abból, hogy ha M. törvényszéki orvos és az I. O. T. 
véleményére figyelemmel nem is volt objektive indokolt a terhesség megszüntetése, 
még nem következik az, hogy a vádlott orvosok tudatában voltak cselekményük 
orvosilag indokolatlan és törvénybe ütköző voltának.

A közvádló által bejelentett semmiségi panaszt a m. kir. Kúria 1933. márc. 
hó 1. napján tartott ülésében hozott B. I. 118—1933/47. sz. a. határozatában elutasí
totta többek között a következő indokolással:

„Amint ugyanis a kir. Kúria jogegységi tanácsa a Bv. 17. §-ával kapcsolat
ban hozott B. I. 14478/1926. és B. I. 948/1928. számú határozataiban kimondotta, 
vannak olyan jogi axiómák, amelyeket a törvényhozó annyira magától értetődők
nek talált, hogy azok kifejezésére a törvényben különös rendelkezést felveendőnek 
nem talált. Ilyen jogi axioma, vagyis magától értetődő dolog az is, hogy nincs 
kriminalitás abban, ha az orvos saját lelkiismerete szerint s a fél beleegyezése 
mellett végrehajt egy műtétet, melyet — legyen az bár a terhesség megszakítására 
irányuló is — a  b e t e g ,  i l l e t v e  a  t e r h e s  n ő  é l e t é n e k  v a g y  e g é s z s é g é n e k  v e s z é l y e  o k á 
b ó l  komolyan, vagyis tudományos meggyőződése szerint szükségesnek tart. A hiva
tásának szabályszerű gyakorlása közben e g y  n a g y o b b  v e s z é l y  v a g y  jogsér&'œ m e l 
h á r í t á s a  c é l j á b ó l  elkövetett ily cselekmény miatt a bűnösség megállapítása az 
általános jogérzetbe ütköznék.

Minthogy az eljárás egyéb adataiból sem állapítható meg az, hogy a vád
lott orvosok lelkiismeretlenül, rosszhiszeműen, bűnös tudatra valló módon jártak 
el, mert a nőgyógyász a végzett abortusról a tisztiorvoshoz jelentést is készített s 
annak elküldése iránt is intézkedést te t t . . .  s minthogy az I. 0. T. sem vonja két
ségbe az ő azon vallomásának hitelét, hogy ő a terhes nőn syphilis és testi lerom
lás jelenségeit észlelte, a kir. Kúriának sincs kétsége az iránt, hogy ez az orvos 
tisztán orvosi lelkiismeretétől és meggyőződésétől vezetve végezte el, illetve a bőr
gyógyász orvos ugyanily indokból javallottá a műtétet 8 hogy ezért cselekményük
ből hiányzott a büntethető jogellenesség és ennek tudata.“

Amint tehát az ismertetett esetből látjuk, a felmentő ítélet 
indokai között szerepelnek részben a „Berufsrecht“, részben — de 
tulajdonképen ezzel összefüggően — a jogsértő tudat és szándék, 
illetve a jogellenesség hiánya. Az ítéletek a felmentést nem alapítják 
a Btk. valamely szakaszára (75. §.). Ezt helyesen is teszik, mert 
amint a kir. Kúria a tanuk vallomásaiban és a fegyelmi bizottság 
ítéletében foglalt rágalmazó kijelentések büntetlensége kérdésében 
már több ízben hozott határozataiban (B. I. 14.478/1926. és B. I. 
948/1928. JE.) kimondotta, a fölmentés ily esetekben nem a Bv. §-ára, 
hanem egyszerűen a Bp. 326. §. 1. pontjára alapítandó s a fölmentés 
indoka az, hogy „a terhelt a tanúvallomásra, vonatkozó perjogi köte
lességeinek teljesítésével nem követett el bűncselekményt“, illetve 
„a fegyelmi bíróság tagjai a fegyelmileg vádlott személyére, magatar
tására vonatkozólag tett megállapítások miatt a fegyelmi jog, illetve 
a hivatalnoki szervezet természetéből folyó jogi elv követelményeként 
rágalmazás vagy becsületsértés miatt nem vonhatók felelősségre.“

Ezek ugyanis „oly jogi axiómák, amelyeket a törvényhozó any- 
nyira magától értetődőknek talált, hogy annak kifejezésére nem is 
tartott egy olyanféle rendelkezést szükségesnek, aminőt pl. az ügy
felek és képviselőik által használt kifejezésekre vonatkozólag a Bv. 
17. 'S.-ában tett.“

Ezzel teljesen egyező állásponton van a müncheni törvényszék 
elnöke: Singer (Stoeckel 905. 1.), mondván:

„A St. G. B. 54. §-a (végszükségről) csak szorosan körül írt személyekre 
vonatkozik, akikhez az orvos mint olyan nem tartozik, az orvosi végsegély iga
zolásának jogcimét e g y  n e m  í r o t t  j o g t é t e l b ő l  kell levezetni, még pedig az orvosi 
hivatás jogának, a terhes beleegyezési jogára alapított elméletnek és az u. n.
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célszerűségi elméletnek figyelmen kívül hagyásával. Irányadó e tekintetben a 
javak mérlegelésének általános jogi alaptörvénye; azon esetben, midőn két jog 
egymással szembe kerül és az egyik csak a másik rovására tartható fenn, akkor 
nem ütközik a jogrendbe, ha a magasabb értéküt a kisebb értékűnek rovására 
megvédjük; a már meglevő ember életének elvesztését és egészségének súlyos 
megkárosítását szabály szerint magasabbra kell értékelni, mint a méhbeli magzat 
életének elvesztését; ennélfogva az orvosi javallat jogcíme „a törvény feletti 
végszükséggel“ elismerendő.“

Amint tehát látjuk, az élet felvett olyan eseteket, amelyekre 
a Btknek §§. nem tartalmaznak ráülő rendelkezéseket s amelyekben 
a bűnösséget — hacsak az általános jogérzettel nem akarunk ellen
kezésbe jutni — még sem szabad megállapítani.

Minthogy azonban ennek dacára a kir. ügyészségek — nyüván 
a legalitás elvénél fogva — mégis vádat emelnek s ez alapon a való
jában nem bűnös egyének ellen mégis bűnvádi eljárások indulnak, 
szükségesnek látszik a törvény hiányának pótlása. Ennek immár 
követelő szükségességét bizonyítja az ismertetett ügy is, amelyben a 
lekiismeretük és legjobb tudásuk szerint eljárt orvosok 6 évvel a cse
lekmény elkövetése után jutottak csak jogerős felmető ítélethez; de 
ki kárpótolja őket a 6 évi bűnvádi eljárás izgalmaiért, az őket eset
leg orvosi hírnevükben ért károsodásért?

A kérdésnek törvényi szabályozása tehát szükséges, de ameny- 
nyire szükséges, annyira kényes és alapos megfontolást igénylő is.

VI. A túlszigorú és a túlliberális szabályozás egyaránt hely
telen, káros, sőt veszélyes lehet.

Abban, hogy a nem orvos által eszközölt abortust mindeneset
ben büntetni kell, minden ország újabb törvényei és törvényjavas
latai (még a szovjet Btk. is) egyetértenek.

Az orvos által eszközölt művi abortus tekintetében a szigorúbb 
álláspont az, amelyet az Orsz. Orvosszövetség 1928. évi határozata 
fejez ki. A szigorúság a határozat 2. és 3. pontjában nyilvánul meg, 
amely — eltekintve az 5. pont első bekezdésében felsorolt intézetek
ben eszközölt orvosi beavatkozástól — lehetőleg 3 s csak kivételesen 
2 orvos egyhangú javallata alapján engedi meg a beavatkozást. A ha
tározatból nem tűnik ki, hogy az orvosok ezen megkívánt számába 
beleértik-e terhességmegszakítást effetktuáló orvost is, vagy pedig az 
ő beavatkozásához szükséges-e 2, illetve 3 orvos javallata, de még az 
esetben is két szempontból aggályos a határozat.

Először azért, mert az abban előírt eljárás túlságosan körül
ményes és költséges. Az esetek túlnyomó rézsében ugyanis a magzat
elhajtást orvosi szempontból indikáló körülményeken felül jelen 
vannak a socialis indikáció alapjai, mint pl. a terhes nő nagy nyo
mora, élő gyermekeinek nagy száma. Amikor pl. a cseléd vagy nap
számos sorban élő nő betevő falatját is alig tudja megszerezni, hogy 
lehet megkívánni azt, hogy teherbejutása esetén 2—3 orvost hívjon 
egybe consiliumra oly kérdésben, amelyet magában már úgyis vissza
vonhatatlanul eldöntött. Különösen falun, ahol néha szakorvos nincs 
is, s ahonnan a városba utazás költségeire nem telik, ez a körülmény 
szinte megvalósíthatlan. Az 1925. évi lipcsei német orvosgyűlés hatá
rozata szerint is a terhesség megszakítás orvosi indokának megállapí
tásához legalább egy másik, lehetőleg az illető betegségének megfelelő 
szakorvossal való előzetes tanácskozás szükséges.

De másodsorban az az aggály is támasztható e határozattal 
szemben, hogy oly esetekben, midőn a teherbe jutott nő az abortust
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— egyéb indokoktól eltekintve — főleg a mai társadalmi felfogás sze
rint veszélyeztetett női becsületének — legalább a külvilág előtt — 
megóvása céljából határozza el, — ezt a célt úgy a több orvos bevo
nása, mint különösen a nőnek intézetbe bevonulása természetszerűleg 
veszélyezteti.

Ezen aggályokra tekintettel, alaposan lehet attól tartani, hogy 
ha az orvosszövetségnek fenti — egyébként igen tiszteletre méltó indo
kokon alapuló — határozata iktattatnék törvénybe, ezzel csak eggyel 
szaporodna azon törvényes rendelkezések száma, amelyeket — néhány 
gazdag városi lakos kivételével — úgyszólván senki sem tartana meg.

Az ilyen törvényes rendelkezésnek tulajdonképen az volna a 
célja és értelme (nem tudom, hogy az orvosszövetség is úgy kon- 
templálta-e), hogy ha a magzatelhajtás a határozatban felállított ösz- 
szes követelmények szigorú betartása mellett hajtatik végre, akkor ez 
bűnvádi eljárást kizáró okot valósítson meg, vagyis azt, hogy ilyen 
esetben a művi abortus miatt bűnvádi eljárást egyáltalában ne is 
lehessen indítani. Vagyis az ilyen eseteket a törvényhozás egészen 
kiadná az igazságszolgáltatás kezéből s az orvosi műtét jogosságának 
in concreto meghatározását az orvos társadalomnak. A magam részé
ről tehát az orvosszövetség határozatát csak ily értelemben fogadnám 
el. de viszont ez a szabályozás nem volna elégséges, mert nem szá
molna az élet követelményeivel.

Gyakran halljuk és olvassuk, hogy minden — magát abortusra 
elhatározott — terhes nő megtalálja a maga orvosát. Mint Schultz dr. 
tanulmányából tudjuk: M. Rodecurt hannoveri orvos által elutasított 
35 vetélést követelő közül egy sem maradt terhes (22-nél orvos, 1-nél 
praktikáns, 1-nél medikus, 3-nál laikus, 2-nél bába, 1-nél önmaga 
hajtotta végre a magzatölést, 4-nél ismeretlen ez az adat, egy öngyil
kos lett), Liepmann prof. szerint pedig az egyik berlini terhesrende
lésen elutasított 40 abortustkérő közül egyetlen egy hordta ki ter
hességét.

S az még a kevésbbé rossz eset, ha a terhes nő orvost talál, aki 
elvégzi a műtétet, mert különben bábához, laikushoz fordul, vagy 
maga avatkozik be, ami aztán a terhes nőre rendesen veszélyes 
következményekkel jár (Rodecourt esetei közül az abortus után kettő: 
sepsisben halt meg, 6 pedig: súlyos beteg lett).

Mindezek a meggondolások arra az eredményre vezetnek, hogy 
az orvos által végzett művi abortust bizonyos feltételek fennforgása 
esetében akkor is büntetlennek kellene nyilvánítani (vagy legalább 
erre a bíróságnak felhatalmazást adni), ha ez nem 2—3 tagú orvosi 
consilium javallata alapján s nem is az orvosszövetség határozatának
5. pontjában felsorolt intézetek valamelyikében hajtatik végre.

Kétségtelen ugyanis, hogy az indicatio feltételeit sok esetben az 
az egy orvos maga is megtudja állapítani, akihez a terhes nő fordul. 
Ha tehát ily esetben az orvos felvilágosításai dacára a nő akár anyagi, 
akár egyéb nyomatékos okokból ragaszkodik ahhoz, hogy az általa 
felkeresett orvos maga hajtsa végre a műtétet s nem akar sem inté
zetbe menni, sem több orvos véleményét kikérni, akkor valóban 
meggondolandó, nem volna-e helyes büntetlenné nyilvánítani az orvos 
beavatkozását, ha ő ezt orvosi lelkiismerete szerint indokoltnak tartja 
s az orvostudomány elvei szerint hajtja végre. Természetesen a szük
ség indokait egy a tiszti (hatósági) orvosnál lepecsételt, zárt boríték
ban elhelyezendő jelentésben részletesen elő kell adnia. Ilyen esetben
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persze azért az orvos kénytelen volna magára vállalni egy esetleges 
bűnvádi eljárás ódiumát s ennek során neki kellene bizonyítani az 
indikáltság fennforgását vagy legalább is ennek megállapítása körüli 
jóhiszemét. Ha ez sikerül — mint a fentebb ismertetett ügyben sikerült 
is —, akkor a bíróság felmentő ítéletet köteles hozni. Ha az indokoltság 
vagy teljes jóhiszemű lelkiismeretesség bizonyítása nem sikerül, úgy 
az orvos, mint az anya elítélhető, azonban a kiszabható legsúlyosabb 
büntetés legföljebb fogház lehet.

A legnehezebb természetesen az indikáltság eseteinek megálla
pítása. Az orvosszövetség határozata talán túlszűk körre korlátozza 
azokat, viszont az 1926. évi eseh-szlovák javaslat (mely akkor sem 
bünteti a magzatelhajtást, ha kétségtelen, hogy a teherbeejtés erősza
kos nemi közösülés, vérfertőztetés, illetve 16 éven aluli leánnyal való 
büntetendő közösülés során történt, vagy ha alapos az aggodalom, 
hogy a megszületendő gyermek testileg vagy szellemileg súlyosan 
terhelt lenne, vagy végül, ha a teherben levő nőnek már 3 oly gyer
meke van, melyekről gondoskodni tartozik, vagy ha megelőzőleg már 
legalább ötször szült s mindkét esetben körülményeire való tekin
tettel nem méltányos tőle kívánni, hogy magzatát kihordja) sok 
egészséges elgondolást tartalmaz. Azonban itt hangsúlyozni kell, hogy 
a szociális vagy máskép gazdasági indicatio oly kényszerhelyzeten 
alapszik, melynek megítélésére egymaga az orvos nem hivatott s 
amely az orvos részére csak akkor lehetne mértékadó, ha a magzat- 
elhajtási szakaszt megváltoztatnák. Viszont az eugenikus indicatio 
olyan orvosbiológiai kérdések területén mozog, amelyek kutatási 
eredményei ma még nem szolgálhatnak biztos bázissal.

Legcélszerűbb volna talán nem is taxatíve megállapítani az 
indikáltság eseteit, hanem az indokolt szükség esete fennforgásának 
elbírálását az orvosszövetség határozatában foglalt feltételek mellett 
eszközölt műtét esetében a konziliáló orvosokra, egyébként pedig a 
bíróságra bízni, amely aztán természetesen a kérdést orvosszakértői 
vélemények beszerzése után döntené el.

Megfontolandó volna az is, hogy a bíróságot nem kellene-e két 
orvossal vagy egy orvossal és egy a szociális téren működő, megfelelő 
képzettségű nővel kiegészíteni. (Hasonló javaslatot tett dr. Fischer M. 
berlini egészségügyi titkos tanácsos.) Egy ilyen vegyes bíróság dön
tése közelebbi kapcsolatban állana a való élet exigenciáival s oly 
megnyugtató súlyra tarthatna igényt, hogy az ellen perorvoslatot sem 
kellene megengedni.

Elismerem, hogy az általam felvetett gondolatok és javaslatok 
-  a kérdésnek nagyon kényes és fontos voltára tekintettel — még 

tüzetes vizsgálatot és tanulmányokat igényelnek, de ezúttal célom 
csak az volt, hogy rámutassak az orvosok azon kívánságának jogos
ságára, mely a Btk. rendelkezéseinek módosítására irányul.



A bűncselekmény elkövetésére irányuló 
katonai parancs.

Irta: Schultheisz Emil dr. 
százados-hadbíró (Budapest).

A katonai életviszonyok pusztán törvényi normákkal, tehát 
olyan parancsokkal és tilalmakkal, amelyek a katonák kötelességeit 
a priori megállapítják, kielégítően nem szabályozhatók, e parancsok és 
tilalmak — a katonai élet sajátosságai folytán — oly rendelkezésekkel 
való kiegészítésre szorulnak, amelyek a változó viszonyokhoz és a 
pillanatnyi helyzethez igazodnak.1 Minthogy ily rendelkezések kiadá
sára csakis katonai funkcionáriusok alkalmasak, ily funkcionáriusokat 
kellett parancskibocsátó jogkörrel felruházni („elöljárók“) és a törvény
hozóra ezzel kapcsolatban csupán az a feladat hárult, hogy az elöl
járók által kiadott parancsoknak teljesítését és így a hadseregnek, 
ennek a bonyolult organizmusnak egészséges életműködését a rendel
kezésére álló eszközökkel a legmesszebbmenően biztosítsa.

A törvényhozó ennek a feladatának (elsősorban) azáltal tett 
eleget, hogy a Ktbtk.-nek „függelemsértés“ címet viselő fejezetébe enge
detlenség néven egy olyan sajátos blankettszerű tényálladékot iktatott, 
amelynek keretei közé épúgy beleilleszkedik az elöljáró legjelentékte- 
lenebb parancsának nem teljesítése, mint valamely különösen fontos 
érdek védelmére kiadott utasításának alanyi és tárgyi szem
pontból egyaránt súlyos áthágása1 2 és e bűncselekményre — blankett
szerű szerkezetének megfelelően — olyan széles skálájú büntetést 
állapított meg, amely mindenkor lehetővé teszi a konkrét engedetlen
ségi cselekmények között mutatkozó sokszor rendkívül lényeges súly
beli eltéréssel arányban álló megtorlást.3

Csakhogy míg az engedelmesség kötelességét megállapító (s a 
Szolgálati Szabályzat I. Rész 78. pontjában körülírt) norma a parancs 
nemei között különbséget nem tesz és az alárendeltre nézve az elől-

1 Lásd Binding: Die Normen und ihre Übertretung I. kötet (1922) 51. és 
52. 1. is.

г Hogy az engedetlenség büntetés alá helyezésével egymagában a fentebb 
említett törvényhozói feladat megnyugtató megoldást nem nyert volna, arra már 
más helyen, jelesül „A lovagias elégtételkérésnek katonai bűncselekményt képező 
esete“ című és a Magyar Katonai Szemle 1932. évi 6. számában megjelent cikkünk
ben rámutattunk.

3 A függelemsértés szóbanforgó nemének büntetése ugyanis a megfeddés- 
ben nyilvánuló fegyelmi fenyítéstől a parancsnak gondatlanságból történt nem 
teljesítésénél 10 évig terjedhető börtönig, a szándékos engedetlenségnél pedig 
egészen agyonlövés általi halálig fokozódhatik.
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járó minden tevést vagy nemtevést követelő akaratnyilvánításának 
végrehajtását kötelezővé teszi, addig a Ktbtk. — amint ezt az imént 
említett bűncselekmény meghatározását tartalmazó törvényhely mu
tatja — a parancsok köréből kiemelt egy élesen körülhatárolt kate
góriát: a szolgálati parancsot és csak az ez alá eső rendelkezések nem 
teljesítését nyilvánítja engedetlenségnek.1 * * 4

Minthogy a parancs nemei közt a Ktbtk. által tett ennek a kü
lönbségnek a jelen dolgozat központi kérdése szempontjából is különös 
jelentősége van, elkerülhetetlenné válik a „szolgálati parancs“ fogal
mának szabatos meghatározása.

Szolgálati parancs akkor forog fenn, ha az elöljáró rendelkezése 
egyfelől az ő hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, másfelől pedig 
olyan magatartás kifejtésére irányul, amely az alárendelt hivatás
vagy álláskötelességei közé tartozik (1. a Szóig. Szab. I. R. 59. pontját is).

A parancs természetesen nem csupán jogszerű, hanem joggal 
ellentétes magatartás kifejtésére is irányulhat. E tekintetben a szolgá
lati parancs sem kivétel, mert ennek a parancsnak imént ismertetett 
fogalmi ismérvei nem konkrét, hanem absztrakt értelemben veendők.5 * 
A járőrparancsnoknak a járőr tagjához intézett fegyverhasználatra 
irányuló parancsa pl., minthogy a szóbanforgó parancs tárgya a járőr- 
parancsnok hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezenkívül a cím
zett alárendelt hivatásbeli kötelességei közé tartozik, kétségtelenül 
szolgálati parancs, ez azonban in konkréto épúgy lehet jogszerű, mint 
jogellenes.

A jogirodalomban Calker és Birkmeyer8 fejtegetéseinek hatása 
alatt népszerűvé vált és legújabban H. Mayer rostocki professzor- által 
is különös eréllyel védelmezett az az álláspont, hogy a szolgálat fogalma 
már eleve kizárja azt, hogy az azzal vonatkozásban lévő parancs 
tárgya jogellenes magatartás legyen,7 a magyar jog szempontjából 
már azért sem tartható fenn, mert szöges ellentétben áll tételes jogunk-

1 Ez a törvényi intézkedés nem jelenti ugyan azt, hogy a Ktbtk. a szol
gálati parancs fogalma alá nem vonható ú. n. magánjellegű és katonai közigaz
gatási jogszabályaink által ugyancsak kötelezővé tett parancsok iránti engedet
lenség tekintetében a büntetlenség álláspontjára helyezkedett volna, de minden
esetre kizárja az ily magatartásoknak engedetlenség címén leendő megtorlását.

Nézetünk szerint a magánjellegű parancsnak gondatlanságból eredő nem 
teljesítése fegyelmi kihágást képez, szándékos nem teljesítése pedig ugyancsak a 
függelemsértés egy nemét, még pedig az engedetlenségnél lényegesen enyhébb 
büntető szankció alá helyezett tiszteletmellőzés vétségét valósítja meg, mert 
nincsen olyan dolozus engedetlenség, amely ne merítené ki az elöljáró iránt tar
tozó különös tisztelet elmulasztásának tényálladékát. Az utóbbi kérdésben elfog
lalt álláspontunk azonban a jogirodalomban teljesen elszigetelten áll. A német 
és svájci katonai jogtudománynak e problémával behatóan foglalkozó művelői 
ugyanis csßk fegyelmi vétséget (Disziplinarverfehlung) látnak megállapítható
nak a magánjellegű parancsok szándékos nem teljesítésének esetében is. Lásd 
idevonatkozóan pl. N a n z :  Befehlsberechtigung und Gehorsamspflicht im Schweiz. 
Militärsti afrecht (1916) 58. és 59. 1., N o s t i t z —W a l l w i t z :  Das militärische Delikt 
des Ungehorsams (190S) 3., 4., 32. és 33. 1. és K r ö l l :  Die Bedeutung des Befehls 
nach Militärstrafrecht (1904) 21. 1.

5 U g y a n e z t  a  n é z e te t  k é p v is e l i  M. E. M a y e r :  D er  r e c h tsw id r ig e  B e fe h l d es  
V o r g e se tz te n -L a b a n d -e m lé k k ö n y v  — (1908) 126. 1., G irg in o f f :  D er b in d en d e  B e fe h l  
im  S tr a fr e c h t  ü e ip z ig i  d isse r tá c ió )  — 1904 — 97. 1. é s  K r ö l l :  i. m . 22. 1.

' V a n  C a l k e r : D ie  s tr a fr e c h t lic h e  V e r a n tw o r t lic h k e it  fü r  a u f  B e fe h l  
b e g a n g e n e  H a n d lu n g en  in sb eso n d e re  n ach  M ilitä r s tr a fr e c h t  (1891) 112. 1., B i r k 
m e y e r :  E n z y k lo p ä d ie  der R e c h tsw is se n s c h a ft  2. k ia d á s  (1904) 1212. 1.

7 H. M a y e r :  D er  b in d e n d e  B e fe h l im  S tr a fre ch t;  F r a n k -e m lé k k ö n y v  (1930) 
I . k ö te t . 601. 1.
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kai s jelesül a Ktbtk. 38. §-ának 1. pontjában foglalt rendelkezéssel, 
amely éppen azon egyének felelősség alól való mentességének kérdését 
szabályozza, akik valamely bűncselekményt elöljárójuk szolgálati pa
rancsa folytán követtek el.

A jogellenes tartalmú parancsok közül természetesen a bűncselek
mény véghezvitelét követelő parancsok voltak azok, amelyekre a bün
tetőjogtudomány művelőinek figyelme irányult, de érdeklődésüket 
ezek közül is elsősorban éppen a katonai elöljáróktól kiadott parancsok 
kötötték le. A katonai parancs különös jelentőségét annak köszönheti, 
hogy a katonákra érvényes büntetőjog az egyedüli jogterület, ahol 
— miként láttuk — nem csupán a parancs végrehajtása meríti ki 
bűncselekmény tényálladékát, hanem a parancs nem teljesítése, az 
azzal szemben való engedetlenség is, ez a körülmény pedig — ha a kér
dést a jog megnyugtató módon nem rendezi — az említett jellegű 
parancsok kiadása esetén olyan normakolliziót idéz elő és olyan köte
lességkonfliktusba sodorja az alárendeltet, amely nem csupán egy-egy 
konkrét eset vonatkozásában rejt a jogrendre különös veszélyt magá
ban, hanem „a jog uralmának lélektani alapjait is megingatja.“ De a 
kérdést az irodalmi viták homlokterébe nem annyira szabályozásának 
szükségessége, mint inkább a szabályozás rendkívüli nehézsége, illető
leg az a felismerés állította, hogy a kézenfekvő megoldási mód: a 
normakolliziónak az összeütközésbe jutó normák egyikének kizáróla
gos érvényre emelése által való megszüntetése teljességgel elfogadha
tatlan következményeket vonna maga után.

A bűncselekmény elkövetésére irányuló parancs feltétlen (ab
szolút) kötelezővé tétele ugyanis az alárendeltet az elöljáró vak eszkö
zévé alacsonyítaná le és ezzel az utóbbit olyan szinte korlátlan hatalom 
birtokosává tenné, amely az azzal való visszaélés gyakori lehetőségé
nél fogva nemcsak az egyes személyek és a társadalom érdekeit veszé
lyeztetné, hanem az állam létét és biztonságát is. Gondoljunk itt pl. 
csak egy-egy tömegerőt képviselő kötelék parancsnokának politikai 
szempontból válságos időben való magatartására.8

Ezzel szemben a parancs tárgyát tevő bűncselekmény mögött 
meghúzódó norma korlátlan érvényesülése és így a kérdéses jellegű 
parancsok tekintetében a feltétlen megtagadás kötelességének meg
állapítása esetén az alárendelt implicite a parancs érdemi felülvizsgá
latának jogával ruháztatnék fel és nem csupán azon parancsok teljesí
tésének megtagadására volna kötelezve, amelyeknek jogellenes tartal
mát felismerte, hanem azokéra is, amelyeknek jogszerűségét illetően 
puszta kételyei vannak, mert általános büntetőjogi elv, hogy az, aki
nek kétségei vannak a felől, vájjon az általa tervbevett cselekmény 
tiltott-e vagy megengedett, köteles az ily cselekmény véghezvitelétől 
tartózkodni.9 Már pedig ez a kötelesség, ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
ilyen körülmények között a katona sok esetben egyszerű kételyek, fel
tevések vagy gyanúsítások alapján a jogszerű parancsok iránti enge
delmességet is megtagadná, a fegyelem teljes felbomlására és a fegy
veres erő harcképességének tökéletes megbénulására vezetne.

Látjuk tehát, hogy gyakorlati szempontból kielégítő eredményt 
csak a kérdésnek olyan szabályozásától várhatunk, amely egy az imént 
ismertetett két önként kínálkozó megoldási mód közti kompromisszumon

8 Lásd Nanz: i. m. 83. és 86. 1. és Damianitsch: Studien über das Militär- 
Strafrecht (1862) 71. és köv. 1. is.

8 Lásd Binding: Handbuch des Strafrechts (1885) 806. 1. is.
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épül fel. Ezért ma már nincs is katonai büntetőtörvény, amely ne erre 
az alapra helyezkedett volna.

Ámde a rendezés helyessége a kompromisszuális lehetőségek sok
félesége folytán a helyes középút kiválasztásán fordul meg. Nézzük, 
vájjon hazai jogunk megtalálta-e a kibontakozás helyes útját.

Jogszabályainknak a felvetett szempontból való vizsgálatánál 
egyelőre kizárólag a katonai közigazgatási jognak (a szolgálati szabály
zatban foglalt) rendelkezéseivel fogunk foglalkozni. Most tehát még 
ügyeimen kívül hagyjuk a Ktbtk.-nek azt az intézkedését, amely a sza
bályozásnak a közigazgatási jogból kibontakozó és a kérdést minden 
vonatkozásban kimerítő képét oly lényegesen átalakította.

A m. kir. honvédség szolgálati szabályzata (rövidítve: Szóig. 
Szab.) nem ismeri a vak, feltétlen engedelmességet, mert a parancs 
teljesítésének kötelessége alól több irányban kivételt állít fel. A minket 
érdeklő vonatkozásban, vagyis a bűncselekmény elkövetésére irányuló 
parancs relációjában arra az esetre állapít meg kivételt, ha az aláren
delt előtt „világos“ és „nyilvánvaló“, hogy a parancs bűncselekmény 
véghezvitelét követeli, ekkor az engedelmességet meg kell tagadnia.

Ezek szerint a Szóig. Szab. úgy az elöljáró utasításának, mint 
pedig a parancs tárgyát tevő bűncselekmény mögött rejlő normának 
hatályát megfelelő korlátok közé szorította és ezzel egyrészt csökken
tette, másrészt kiküszöbölte azokat a hátrányokat, amelyek a már 
ismert szélsőséges megoldásoknak szükségképpeni következményei. Míg 
ugyanis a parancs hatályának megszűkítése lényegesen kisebbíti a 
parancsnoki hatalommal való visszaélésből származható veszélyeket, 
addig másfelől a bűncselekmény alapjául szolgáló norma érvényének a 
fentebb említett esetre való korlátozása elejét veszi annak a katonai 
szempontból szinte megmérhetetlen kárral járó körülménynek, hogy 
az alárendelt egyszerű kételyek alapján a jogszerű parancsok teljesí
tése elől is kitérhessen.

Igaz, hogy kötelességeknek szubjektív mozzanatoktól való függővé- 
tétele szokatlan jogéleti jelenség a most kifejtettek szerint pedig a 
címben jelzett parancsoknál az engedelmesség és megtagadás köteles
ségére nézve egyaránt alanyi momentum, az utasítás címzettjének a 
parancs jogszerűsége tekintetében támadt képzete az irányadó, de 
viszont nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy alanyi elem felvétele 
nélkül a rendezést igénylő kérdésnek kompromisszuális úton való meg
oldása teljességgel elképzelhetetlen.

Hogy a vázolt szabályozás gyakorlati eredményeit tekintve 
mindenképpen sikerültnek mondható, az az eddigi fejtegetések után 
bővebb indokolásra nem szorul, nem ily kedvező azonban már a tisztán 
elméleti szempontú vizsgálat alapján kialakult ítélet.

A jogtudománynak axiómává vált tanítása szerint a jogellenes 
magatartás fogalmilag kötelességellenesség. Ebből természetszerűen 
következik, hogy a jogi parancson alapuló kötelesség kizárja a bűn
cselekmény alakjában jelentkező magatartás jogellenességét.10 A jog 
tehát önmagát tagadja meg s dogmatikai és logikai szempontból súlyos 
kifogás alá eső ellentmondást idéz elő, ha olyan követelést támaszt, 
amely alkalmatlan arra, hogy az annak megfelelő cselekményt jog
ellenes jellegétől megfossza, a Szóig. Szab. rendelkezései pedig éppen 
ily ellentmondást foglalnak magukban. Azzal ugyanis, hogy az aláren-

,u Gróf Dohna: Recht und Irrtum (1925) 9. és 10. lap.
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deltre nézve a bűncselekmény elkövetésére irányuló parancsok teljesí
tését a fentebb megjelölt kivételtől eltekintve kötelezővé teszik, olyan 
kötelességet állítanak fel, amely az annak alapján véghezvitt maga
tartás jogellenességét nem zárhatja ki. A kötelező jogellenes parancs 
végrehajtása minden körülmények között jogilag helytelenítő érték
ítélet alá esik. Az ezzel ellenkező felfogás helyessége esetén nem 
lehetne a parancsot kiadó elöljárót közvetett tettesként felelősségre 
vonni és nem nyílnék meg annak javára, akinek érdekeit a parancsot 
teljesítő katona cselekvősége sérti vagy veszélyezteti a jogos védelem 
lehetősége.11

Büszke örömmel állapítjuk meg, hogy büntetőjogtudományunk
nak dísze, az a férfiú, akinek géniusza előtt most, jubileuma alkal
mával az egész magyar jogásztársadalom meghajtja a hódolat és mély
séges tisztelet lobogóját minden problémára és így a parancs kérdésére 
is kiterjeszkedő iránytjelző tankönyvében szintén azt a nézetet vallja, 
hogy a jogellenes tartalmú parancs teljesítéseként elkövetett bűn- 
cselekmény nem veszítheti el jogellenességét annálfogva, mert azt 
parancs fedi.11 12

Van ugyan egy tekintélyes jogtudósokból álló írói csoport,13 
amely a kötelező jogellenes parancsban rejlő disszonanciát a cselek
mény két szempontú értékelésével, vagyis azáltal vélte kiküszöböl
hetőnek, hogy a parancs folytán véghezvitt bűncselekményt egy sze
mély, jelesül az alárendelt vonatkozásában jogszerűnek nyilvánítja. 
Ez az álláspont azonban nem emelkedhetett uralomra, mert a jog
tudomány művelőinek többsége előtt megingathatatlan szilárdsággal 
áll az a tétel, hogy a jog egy egységes folyamatot (történést) két
irányú értékelésben nem részesíthet, ily kumulatív értékelés csak a 
közreműködő személyek tekintetében (tehát a bűnösségi ítélet körében) 
foglalhat helyet.14 és 15

11 Ugyanezekre az érvekre támaszkodik g r ó f  D o h n a :  Die Eechtswidrigkeit 
als Allgemein gültiges Merkmal im Tatbestand strafbarer Handlungen (1905) 137. 
1. és M. E. M a y e r ;  Der rechtswidrige Befehl des Vorgesetzten—Laband-emlék- 
könyv (1908) 133. és 134. 1.

12 A n g y a l  P á l:  A magyar büntetőjog tankönyve I. kötet (1920) 425. i.
12 H e l l e r :  A magyar büntetőjog tankönyve I. félkötet (1931) 153. 1., T h o m -  

se n :  Das deutsche Strafrecht (1906) 233. 1., B e l in g :  Die Lehre vom Verbrechen 
(1906) 142. 1., u. a.: Grenzlinien zwischen Recht und Unrecht (1913) 24. 1., G o ld 
s c h m i d t :  Ungerechtfertigter Vollstreckungsbetrieb (1910) 76. 1., F le s c h :  Zur Lehre 
von der Rechtmässigkeit der Amtsausübung (1906) 73. 1., L i s z t :  Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts (1914) 157. 1., W a c h e n f e l d :  Lehrbuch des deutschen Straf
rechts (1914) 133. 1., K l e i n f e H e r ;  Vergleichende Darstellung des deutschen und aus
ländischen Strafrechts; ált. rész. I. köt. 289. 1., O ls h a u s e n :  Kommentar zum Straf
gesetzbuch (1927) I. k. 524. 1. és H . M a y e r :  i. cikkében.

14 Lásd M. E. M a y e r :  i. tanulmányának 134. 1. és J o h a n n e s  N a g l e r :  Der 
Begriff der Rechtswidrigkeit; Frank-emlékkönyv (1930) I. köt. 356. 1. is.

15 Nem ismerik el a kötelező jogellenes parancs jogellenességet kizáró 
hatályát többek között; H i t l e r ;  Die Rechtmässigkeit der Amtsausübung (1873) 
81. 1., S t r e i t :  Die Widersetzung gegen die Staatsgewalt (1892) 92. és köv. 1., 
O p p e n h o f f :  Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1901) 13. 1., B i n d i n g :  
Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil II. köt. II. rész 
(1905) 771—773. 1., M. E. M a y e r :  i. tan. 132—134. 1., B a r :  Gesetz und Schuld im 
Strafrecht III. köt. (1909) 171. és köv. 1., S c h w a r t z :  Das Strafgesetzbuch für das 
Deutsche Reich. (1914) 3. 1., K ö h l e r : Deutsches Strafrecht (1917) 348. 1., G e r l a n d :  
Deutsches Reichsstrafrecht (1922) 254. 1., A l l f e l d :  Lehrbuch des Deutschen Straf
rechts (1922) 559. 1., F r a n k :  Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1925) 
270. 1., H a f te r ;  Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts (1926) 176. 1., M e z g e r :  
Die subjektiven Unrechtselemente; Gerichtssaal 89. köt. 303. 1. és S c h m i d t—L i s z t :  
Lehrbuch (1927) 184. és 197. 1.
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A Szóig. Szab.-ban foglalt rendelkezések bírálatával azonban 
még nem jutottunk el dolgozatunknak zárókövéhez, mert a bemutatott 
rendelkezések nem merítik ki a megbeszélés tárgyát képező kérdésre 
vonatkozó jogszabályokat. Miként azt már fentebb érintettük, az 1931. 
évi február hó 1-én életbelépett Ktbtk., nevezetesen e törvénykönyv 
38. §-ának 1. pontja is tartalmaz egy minket érdeklő intézkedést. Ez az 
intézkedés következőképen szól:

„Nem számítható be a cselekmény annak, aki azt elöljárójának 
vagy felettes hatóságának szolgálati parancsa folytán abban a meg
győződésben követi el, hogy arra kötelezve van.“

A genetikai megfigyelés azt mutatja,16 hogy az idézett rendel
kezés, amely egyébként a törvényhozás elé terjesztett javaslat szöve
gezésében, tehát a törvényelőkészítő elgondolásának megfelelő alakban 
vált törvénnyé, a Szóig. Szab.-ban történt szabályozást kifejezésre 
juttató egyszerű deklarativ kijelentésnek volt szánva. Ez a cél azon
ban nem valósult meg, mert a törvényhely szerkezete a szóbanlévő 
rendelkezésnek konstitutív jelleget adott és így feltárult előttünk a 
kérdés szabályozásának egy új, az irodalomban is teljesen ismeretlen 
módja.

Már első tekintetre is látjuk, hogy a törvény a 38. §. 1. pontjában 
a tévedés egy sajátos esetét írta körül, ezzel pedig már is elmozdult az 
általa választott alapról, mert éppen abban, hogy annak az alárendelt
nek a felelősség alóli mentességét is alanyi mozzanatra, az ő meg
győződésére alapítja, aki előtt nem volt világos és nyilvánvaló a pa
rancs tárgyául szolgáló magatartás bűncselekményi jellege,17 félreért
hetetlenül kifejezésre juttatja a Szóig. Szab.-tól eltérő azt az állás
pontját, hogy a katona a bűncselekmény elkövetésére irányuló parancs 
teljesítésére sohasincsen kötelezve.18 Ehhez képest a szóbanforgó 
parauesok iránti engedetlenség akkor sem minősíthető függelemsértés
nek, ha az alárendelt a parancsot netán jogszerűnek tekintette (putativ 
függelemsértés).19

Helytelen útra lépnénk azonban, ha a szóbanlévő törvényi 
álláspontból a bűncselekményt tiltó norma teljes felszabadulására és 
így arra következtetnénk, hogy az alárendelt most már az olyan 
parancsok teljesítésének megtagadására is kötelezve van, amelyeknek 
(büntetőjogi) jogszerűsége tekintetében kétségei vannak (lásd e dol
gozat 10. bekezdését), mert — és ezt nyomatékosan hangsúlyozzuk — 
maga az a körülmény, hogy a katona a bűncselekmény elkövetését 
követelő parancs teljesítésére nincsen kötelezve még nem jelenti azt, 
hogy ő neki az ily parancsok iránti engedelmességet meg is kell 
tagadnia. A Ktbtk. tehát a megtagadás kötelességének a Szóig. Szab.- 
ban megvont körét érintetlenül hagyta és ennek folytán törvényünk 
szerint sem érheti joghátrány azt a katonát, sőt éppen az ilyennek 
javára szolgál elsősorban a 38. §. 1. pontjában körülírt bűnösséget ki-

10 L. a Ktbtk. javaslatához fűzött miniszteri indokolás 23. lapjának 6. és 
7. bekezdését is.

17 A min. ind.-nak (helyt nem álló) kijelentése szerint a 38. §. 1. pontja 
csakis azok részére biztosít mentességet, akik a parancsolt cselekmény bűncselek
ményi minőségét nem ismerték fel.

1B Lásd Heller Erik fejtegetéseit i. m.-nek 154. 1. és Schultheisz: A katonai 
büntetőtörvény magyarázata I. köt. (1931) 109. 1. is.

ia M. E. Mayer és a svájci Nanz — noha a jogellenes tartalmú parancsok 
kötelező erejét ők sem ismerik el — a felvetett esetben a függelemsértést meg
állapíthatónak találják.
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záró ok, aki az olyan, parancsot, amelynek jogellenes tartalmára 
nézve kétségei voltak, teljesíti.

Ilyen körülmények között a szóbanlévő törvényhelyből kiolvas
ható említett tétel az összehasonlítás tárgyául szolgáló két szabályo
zás közt a parancs teljesítésének jogi következményei tekintetében 
eltérést nem idéz elő és ez a megtagadás konzequenciáinak körében 
is csak annyiban áll elő, hogy míg a Szóig. Szab. intenciója szerint 
a megtagadás minden olyan esetben, midőn az alárendelt előtt a 
parancsolt cselekmény bűncselekményi minősége nem volt kétségte
len, kimeríti a függelemsértés tényálladékát, addig a Ktbtk. szerint 
ez a deliktum kizárólag akkor forog fenn, ha utóbb megállapítják, 
hogy a parancs nem irányult bűncselekmény véghezvitelére.

A második eltérés abban áll, hogy míg a Szóig. Szab. a magán
jellegű és a szolgálati parancs közt különbséget nem tesz s mindkét 
kategória alá eső parancs teljesítőjét egyenlő elbánásban részesíti, 
addig a Ktbtk. a kérdéses mentességet csak a szolgálati parancson 
alapuló bűncselekmény elkövetője részére biztosítja.

És végül abban is elhajlik törvényünk a szóbanlévő szolgálati 
könyvben megnyilvánuló elgondolástól, hogy annak az alárendeltnek 
a javára is lehetővé teszi a 38. §. 1. pontjának alkalmazását, aki előtt 
ugyan „világos“ és „nyilvánvaló“ volt, hogy a parancs törvénysértést 
céloz, de aki mégis valamely okból — pl. azért, mert a Szóig. Szak
nak a megtagadás kötelességét megállapító rendelkezése tekintetében 
még kellően nem oktatták ki — a parancs teljesítését kötelezőnek 
tekintette.20

A 38. §. 1. pontjában meghatározott rendelkezés kritikájánál 
nem hallgathatjuk el a katonai életnek azt az alapvető fontosságú 
követelményét, hogy a katonai büntetőtörvények a hatályuk alá ta r
tozó egyének hátrányára sohase térjenek el a szolgálati szabályzatok 
és utasítások rendelkezéseitől. Ezt a követelményt pedig — noha 
jogosultsága elvitathatatlan, mert a hadsereg tagjainak legnagyobb 
része a Ktbtk.-et nem ismeri, a szolgálati szabályzatok és utasítások 
intézkedéseiről ellenben megfelelően tájékoztatva van — törvényünk 
figyelmen kívül hagyta, midőn a már ismert feltételek fennforgása 
esetén kizárólag a szolgálati parancsot teljesítő alárendeltet mentesíti 
a felelősség alól. Az alárendelt kárára szolgáló ez a diszgruencia ter
mészetesen a lehetőséghez képest kiegyenlítést igényel. Ezt a felada
tot a jogalkalmazóknak kell elvégezniük, még pedig nézetünk szerint 
akként, hogy az olyan magánjellegű parancson alapuló cselekményt, 
amelynek teljesítése a Szóig. Szab. utasítása folytán kötelező volt, a 
Ktbtk.-nek a bűncselekményt követelő parancs kötelező erejét tagadó 
elvi álláspontja ellenére a 38. §. 2. pontja alá vonják.21

De nem tartjuk teljesen sikerültnek a szőnyegen lévő rendelke
zés szövegezését sem, mert azt a katonát, aki történetesen tisztában 
van azzal, hogy a Ktbtk. a bűncselekmény elkövetését célzó paran
csok kötelező voltát nem ismerte el, azon parancsok iránti engedel
mességre, amelyeknek jogszerűsége tekintetében kételyei vannak, 
amelyeknél tehát tárgyuknak bűncselekményi minősége nem maradt'

20 A törvény tehát e részben többet fejez ki, mint amennyit annak a min. 
ind. imputai; lásd ide vonatkozóan a 18. jegyzetben idézett könyvünknek 111.1. is.

21 A 38. §. 2. pontja szerint ugyanis „nem számítható be a cselekmény 
annak, aki azt hivatásának szabályszerű gyakorlása közben kötelességszerűen 
követi el“.
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egészen rejtve előtte, nem a 38. §. 1. pontjában említett meggyőződés 
fogja indítani, hanem a nem teljesítéssel együttjáró kockázattól való 
félelem.

Midőn azonban a Ktbtk. által választott megoldási módról íté
letet mondunk, az imént tett kifogásainkat számításon kívül kell 
hagyni, mert ezek olyan részletkérdésekre vonatkoznak, amelyek a 
szabályozás elvi elgondolásának értékét nem befolyásolják. Ha pedig 
a szóbanforgó tétféle szabályozás összehasonlításánál a zavaró ténye
zőket kikapcsoljuk, azt látjuk, hogy az elméleti szempontok a Ktbtk. 
javára billentik a mérleget. Ezt törvényünk annak köszönheti, hogy 
nem ismeri a bűncselekmény elkövetésére irányuló parancsok végre
hajtásának jogi kötelességen alapuló eseteit.

A kötelességellenesség ismérvét nélkülöző jogellenes cselek
mény fogalmát azonban a Ktbtk. sem ejtette el, mert ha az említett 
parancsok teljesítése már nem is lesz többé soha kötelességszerű 
magatartásnak tekinthető, de viszont kötélességellenesnek sem lesz 
minősíthető, mihelyt olyan parancsról van szó, amelynek megtaga
dása nem kötelező. A Szóig. Szab. rendelkezései által előidézett logi
kai antinómiát tehát törvényünk sem szűntette meg, hanem csupán 
tompította annak élét. Nem szabad azonban felednünk, hogy az egye
düli dogmatikailag kifogástalan megoldás a kérdéses parancsok iránti 
engedelmesség feltétlen megtagadásának kötelezővé tétele a kompro- 
misszuális út feladását jelentette volna. Nem állhatunk meg tehát 
annál a megállapításunknál, hogy a Ktbtk. a Szóig. Szab.-nál sike
rültebben oldotta meg a nehéz problémát, hanem azt is el kell ismer
nünk, hogy azt a módot választotta, amelynél helyesebben a kérdés 
a védelemre utalt érdekek veszélyeztetése nélkül nem is rendezhető.





Az esküdtbíráskodás kérdéséről.
III.

Irta: Vitéz Moór Gyula dr.
e g y e tem i ny . r. ta n á r ,  a  M. T ud. A k ad ém ia  1. ta g ja  (B ud ap est).

I.

1. Az az ideiglenes jellegű jogállapot, amely az esküdtbíráskodás 
kérdésében hazánkban jelenleg fennáll, aktuális jelentőséget ad ennek 
a kérdésnek, amely csak az esküdtbíróságok működésének a vissza
állítása vagy az esküdtbíróságok eltörlése avagy esetleg azok újabb 
reformja után juthat nyugvópontra.

Ha ennek folytán az esküdtbíráskodás meggyőződéses hívei részé
ről elég gyakran történnek felszólalások az esküdtbíróságok működésé
nek a visszaállítása érdekében, akkor másrészt talán nem lesz egészen 
indokolatlan az sem, hogy jelen sorokban az ellenkező nézetnek próbá
lunk hangot adni.

Ezen állásfoglalásunk megindokolásánál legyen szabad kiindu
lási pontunk gyanánt a jogalkalmazás elméletének jogfilozófiai szem
pontjait választanunk, minthogy a jogelmélet szemszögéből az esküdt
bíráskodás a jogalkalmazás egyik alakja gyanánt tűnik fel.

2. Minden jogalkalmazás lényege szerint elsősorban logikai 
művelet, szillogizmus-alkotás: a konkrét esetnek az absztrakt jogtétel 
alá való szubszummálása, amint azt a következő példa illusztrálja:

Propositio maior: aki gyilkol, halállal büntetendő.
Propositio minor: Kiss Péter gyilkolt.
Conclusio: Kiss Péter halállal büntetendő.
Igaza van tehát annak a mondásnak, hogy a definíció és a ter

minus medius erejénél fogva sújt le a hóhér bárdja és csapódik be a 
börtönajtó.1

Annak a századfordulón keletkezett és rövidesen nagy népszerű
ségre szert tett szabadjogi mozgalomnak, amely a jogalkalmazás logikai 
jellegét kidomborító és a fentiekben vázolt régi, ú. n. szillogizmus- 
elmélet ellen támadt, csupán annyiban volt igazsága, hogy felhívta a 
figyelmet arra, hogy a jogalkalmazás nem pusztán logikai funkció, 
hanem hogy benne ezenkívül néha igen csekély, sokszor azonban igen 
jelentékeny mértékben önálló választási, akarati, érzelmi, erkölcsi mér
legelési, általában értékelő funkciók is foglaltatnak.

1 Adolf Trendelenburg: Naturrecht' auf dem Grunde der Ethik. II. kiadás, 
Leipzig, 1868, 178. 1.
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Hogy milyen mértékben lehet és kell is a jogalkalmazónak a 
szükségképpeni logikai funkción kívül ilyen önálló akarati és értékelő 
funkciókat is végeznie, az természetesen nem tőle, hanem attól a jog
rendszertől függ, amelynek alkalmazására hivatott és amely a jog- 
alkalmazó akarati és értékelő funkcióit éppúgy a minimumra szorít
hatja (jus strictum), mint ahogy igen tág érvényesülési teret is bizto
síthat nekik (jus aequum). Bár a modern jogi felfogásnak a jogszolgál
tatás etizálását, s ekként az individualizáció erkölcsi követelményét 
megvalósítani óhajtó irányzata általában kedvez a jogalkalmazó sza
badságának és a bírónak tágkörű akarati és értékelő funkciókra való 
feljogosításával véli a szükségképpen tipizáló és generalizáló törvény
nek a kellő individualizációra való képtelenségét ellensúlyozni, mégis 
kétségtelen, hogy akadnak olyan kérdések is, amelyeknek a szabályo
zásánál a jogalkotó a jogbiztonság érdekében egészen helyesen törek
szik arra, hogy az önálló akarati és értékelő elhatározásokat a maga 
számára tartsa fenn s hogy a jogalkalmazót a lehetőség szerint csu
pán logikai funkcióra, a törvényi akarat szigorú követésére szorítsa 
(pl. váltójog).

Annak, hogy a jog a jogalkalmazót a logikai funkción túlmenő 
önálló akarati és értékelő funkciókra is feljogosítsa, két módja is van: 
1. vagy egyenesen utasítja erre, a döntést szabad mérlegelésére, disz
kréciójára, erkölcsi belátására bízva, 2. vagy pedig — és ez a gyako
ribb eset — határozatlan, homályos, sokértelnm, nyújtható fogalmakat 
(ú. n. kautcsuk-fogalmakat, kitöltendő blankettákat) alkalmaz szabá
lyainak a megalkotásánál (pl. turpis causa, nach Treu und Glau
ben, stb.)2

3. A büntetőjog területén a jogbiztonság és az individualizáció 
említett ellentétes irányban ható követelménye sajátos módon elkülö
nült érvényesülési teret talál.

A büntetendő cselekmények tényálladékának törvényes meg
állapításánál a határozott, kétségeket fenn nem hagyó fogalmazás a 
polgári szabadság biztosítéka s ilyen értelemben elmondhatjuk, hogy 
a büntető törvénykönyv nemcsak a bűntettesnek, hanem általában 
minden állampolgárnak a Magna Chartája. A „nullum crimen sine 
lege“ elve parancsolólag követeli, hogy akkor, amidőn az emberi cse
lekvések büntetendő vagy nembüntetendő voltának az eldöntéséről van 
szó, az e kérdést eldöntő akarati és értékelő funkciókat a törvényhozó 
kizárólag a maga számára tartsa fenn s a jogalkalmazó bírót a lehető
ség szerint csupán a törvényhozói akaratot szolgáló logikai funkciókra 
szorítsa. Igaz, hogy ez a jogpolitikai követelmény nem mindig való
sítható meg s hogy a jogalkotó a törvényes tényálladékok fogalmazá
sánál is nemegyszer kénytelen határozatlan kautcsuk-fogalmakat 
használni. Azt, hogy például a becsületsértés esetében forog-e fenn 
valamely „becstelenítő, lealacsonyító vagy megszégyenítő kifejezés 
vagy cselekmény“, hogy rágalmazás esetében van-e olyan tényállítás, 
amely valakit „közmegvetésnek“ tehet ki, a bíró csupán önálló értéke
lés alapján döntheti el. De még az ilyen határozatlan és nyújtható 
tényálladéki fogalmak esetében is a jogbiztonság és a „nullum crimen 
sine lege“ elve azt követelik, hogy a törvényes kifejezések lehetőleg 
szorosan értelmeztessenek s hogy a törvény határozottságának a 
hiányában legalább határozott és egységes bírói gyakorlat fejlődjék ki.

2 V. ö.: Moór Gy.: A logikum a jogban. Budapest, 1928, 30—37. 11.
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Egészen más a helyzet akkor, amikor a büntetendő cselekmé
nyekre kiszabandó büntetések megállapításáról van szó. Abszolúte 
határozott büntetéseket — a rögtönbíráskodás esetét kivéve — ma már 
egyetlen modem büntető kódex sem ismer. A modern büntető törvé
nyek igen tág büntetési keretei, valamint a rendes és a rendkívüli 
enyhítési jog nem jelentenek egyebet, mint utasítást a jogalkalmazó 
bíró számára, hogy az igen határozatlan és tág büntetési lehetőség 
határán belül a konkrét büntetési tételt önálló választási, akarati és 
értékelő tevékenység útján állapítsa meg. S ha találkozunk is né
mely törvénykönyvben az „enyhítő“ és a „súlyosbító“ körülmények 
rendesen inkább csak exemplifikatív felsorolásával, ez többnyire olyan 
határozatlan módon történik, amely a szabad bírói mérlegelést nem 
gátolni, hanem inkább segíteni alkalmas. A büntetésekre és a büntetés 
kimérésére vonatkozó törvényes szabályozás területén tehát vezérlő 
gondolatként uralkodik az individualizáció elve.

4. Ha ennek az előbb vázolt ellentétnek, amely a modem anyagi 
büntetőjogokban a büntetendő tényálladékok és a büntetések törvé
nyes szabályozásának a területén mutatkozik, figyelembevételével 
vizsgáljuk meg a büntetőbíróra háruló jogalkalmazói feladatokat, 
akkor azt látjuk, hogy annak megfelelően a büntetőbírói tevékenység 
is két funkció-körre, a bűnösség kérdésének eldöntésére és a büntetés 
kiszabásának a műveletére tagozódik, s hogy az előbbi lényege szerint 
túlnyomóan logikai-jogászi, az utóbbi pedig túlnyomóan erkölcsi érté
kelési funkció. Az a nézet, hogy a bűnösség kérdése époly elválaszt
hatatlan volna a büntetés kimérésének kérdésétől, mint amilyen 
elválaszthatatlan a bűnösség kérdésében foglalt ténykérdés és jog
kérdés egymástól, nem helytálló, bár olyan tekintélyek képviselik is, 
mint Wach és Binding.3 A büntetés kérdése csak abszolúte határozott 
büntetés esetében van eldöntve a bűnösség kérdésének az eldöntésé
vel, egyébként azonban sajátos természete szerint tulajdonképpen csu
pán a bűnösség kérdésével eldöntött büntetési kereten belül kezdődik 
és az e keret átlépésére is jogosító rendkívüli büntetést enyhítő vagy 
súlyosbító jogban folytatódik. Ha a bűnösség kérdésének az eldöntése 
nem más, mint a konkrét eset tényének logikai szillogizmus útján az 
absztrakt jogszabály alá történt szubszummálása, akkor kétségtelen, 
hogy ezen szillogizmus konklúziója egyúttal a büntetési keretet is 
megadja, de époly kétségtelen az is, hogy ezen kereten belül a konkrét 
büntetési tételhez logikai funkció útján már eljutni nem lehet s hogy 
a konkrét büntetés meghatározásának kérdésével a büntetőbírói tevé
kenységnek egy egészen új szakasza kezdődik: önálló akarati és érté
kelő tevékenység útján kell eljutnia oda, ahová a jogalkalmazási szil- 
’ogizmus konklúziója már el nem vezetheti.

Ha ezek után mind a bűnösség kérdésében, mind a büntetés
kimérésben jelentkező büntető bírói feladatokat közelebbről szemügyre 
vesszük, akkor ez a vizsgálódásunk igazolni fogja azt a fenti megálla
pításunkat, hogy az előbbiek túlnyomóan logikai-jogászi, az utóbbiak 
pedig túlnyomóan erkölcsi értékelési funkciók által oldhatók meg.

A bűnösség kérdésében két kérdés, a ténykérdés vagy bizonyí
tási kérdés és a jogkérdés, vagyis a bizonyított cselekmény jogi minő
sítésének kérdése fonódik szorosan egymással össze. A ténykérdés a

3 Wach: Schöffen oder Geschworene? Deutsche Juristenzeitung, X. 1905, 86. 
1.; Zur Strafprozessreform. Das Recht, XV. 1911, 117. 1. — Binding: Die drei Grund
fragen der Organisation des Strafgerichtes, Leipzig, 1876, 15., 75., 85. 11.
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történeti kritika kérdése, amelynek eldöntéséhez éles logika, hibátlan 
következtetési képesség és sok tapasztalat és gyakorlat szükséges. 
„A bizonyítás — mondja Magyary Géza — általában következtetés 
ismert tényekből ismeretlen tényekre . . minden bizonyítás következ
tetési művelet, szillogizmus.“4 S különösen nagy szerep jut a logikai 
következtetés számára a büntető bíráskodásban oly gyakori indiciu- 
mok által való bizonyításban, amelyet a hipotézisek logikai törvényei 
szerint ítélhetünk meg. Ahhoz, hogy a bizonyítékoknak sokszor 
kaotikus összevisszaságában kiismerje magát, a bírónak igen éles és 
józan kritikára, bírói tapasztalatra és gyakorlatra van szüksége. A jog
kérdés eldöntése viszont elsősorban a tételes jog pontos ismeretét s 
egyben a törvénymagyarázat szabályainak a tudását igényli. E kér
dés megoldásához is szükség van azonkívül bírói tapasztalatra, mert 
csak tartós gyakorlat útján sajátítható el az a „jogászi gondolkozás“, 
amely a konkrét eset jogászi analízisére való képességet jelenti, vagyis 
azt a tehetséget, hogy a lényegest a lényegtelentől, a jogilag jelentő
sét a nem jelentőstől megkülönböztetni s ekként a törvény absztrakt 
fogalmait az élet színes Amióságában felismerni tudjuk. Ez az utóbbi 
megállapításunk már utal arra is, hogy a jogkérdést a ténykérdés
től szigorúan véve elhatárolni nem lehet. A ténykérdés és a jogkérdés 
ugyanazon bírói szillogizmus elválhatatlan részei: a ténykérdés meg
oldása tulajdonképpen a propositio minor megállapítását jelenti, a jog
kérdést megoldani pedig alapjában véve nem tesz egyebet, mint meg
találni ehhez a propositio minorhoz a jogszabályok közt a megfelelő 
propositio maiort. Minthogy pedig mind a két praemissában egyaránt 
elő kell fordulnia a terminus mediusnak, ez a közös fogalom elválhatat- 
lanul összekapcsolja egymással a ténykérdést jelentő propositio minort 
és a jogkérdést jelentő propositio maiort. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy a bizonyításnak kezdettől fogva a várható jogi minősítésre kel 
irányulnia s hogy másrészt a jogi minősítésnél a számbajöhető jog
szabályokat a bizonyított tényeknek megfelelően kell értelmeznünk. 
Mindebből pedig következik, hogy a ténykérdést a jogkérdéstől elválasz
tani nem lehet s hogy e két kérdésnek az összefonódása a bűnösség 
egyetlen kérdésévé a büntető bírót egy olyan logikai-jogászi feladat 
elé állítja, amelynek a sikeres megoldása a tételes jog pontos ismere
tét, a törvénymagyarázat szabályainak tudását, éles logikát, hibátlan 
következtetési képességet, ú. n. „jogászi gondolkodást“, józan kritikát, 
bő bírói tapasztalatot és gyakorlatot követel meg.

Lássuk ezután a büntetés-kimérés feladatából folyó büntetőbírói 
tevékenységnek a természetét. A törvény igen tág büntetési kereteket 
és rendkívüli enyhítési jogot ád a bíró kezébe, arra nézve pedig, hogy 
ezt a reá ruházott nagy szabadságot hogyan használja fel, nem mond 
úgyszólván semmit. Hogy az „enyhítő“ és „súlyosbító“ körülmények 
figyelembevételével kell kiszabni a konkrét büntetést, az kettőt jelent. 
Jelenti először azt, hogy a konkrét eset összes individuális és az álta
lánosító törvény által figyelembe nem vett körülményeit tekintetbe kell 
venni, vagyis jelenti az individualizációt. És jelenti másodszor azt. 
hogy ezen individuális körülményeket erkölcsi megítélésnek kell alá
vetni, mert hiszen az „enyhítő“ és „súlyosbító“ kifejezések csak azt 
jelenthetik, hogy az a „körülmény“, amelynek jelzői, erkölcsi felfogó 
sunk szerint súlyosbítja vagy enyhíti a bűncselekménnyel szembeni

4 Dr. Magyary Géza: Magyar polgári perjog. П. kiadás. Budapest. 1924, 391.1.
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rosszalásunkat. E kifejezések tehát olyan törvényi „blanketták“, 
amelyeket a bírónak önálló erkölcsi értékelés segítségével kell kitöl
tenie. A büntetés-kimérés alkalmával a bíró nemcsak a bűncselek
ményt ítéli meg a törvény által nem értékelt egyéni vonásainak — 
különösen kegyetlen és visszataszító, vagy esetleg kevésbbé ellenszen
ves részleteinek — oldaláról, hanem magát a bűntettest is, mint 
embert; keresi tettének emberileg sokszor megérthető indítóokait, vagy 
annak erkölcsileg semmikép sem menthető aljas rugóit. A konkrét 
büntetési tétel megállapításához tehát nem juthat el a bíró logikai 
műveletek segítségével: a saját jogérzetére, az igazságosságról táplált 
felfogására, eleven erkölcsi érzületére kell támaszkodnia, hogy azt a 
döntést, amelyet a törvény eléje írni szándékosan elmulasztott, meg
találja. A hivatásos szakbírónak, aki, mint a törvény őre a jog által 
szigorúan kötött tevékenységének területén megszokta azt, hogy a tör
vény szilárd alapjára támaszkodjék, sokszor talán nehezére is eshe- 
tik, hogy ott, ahol ezt a szilárd talajt lába alól elveszti, vagyis a bün
tetéskimérésnek, az individualizációnak és önálló erkölcsi értékelésnek 
e szabad területén éppen olyan otthonosan mozogjon, mint az előbbin. 
De ha itt is támaszok után nézne és a büntetést precedensek alapján 
próbálná kiszabni, akkor éles ellentétbe kerülne az individualizáció 
követelményével. Köztudomású, hogy a jog egyik ágának sem olyan 
szoros az erkölccsel való összefüggése, mint a büntetőjognak. Amíg 
azonban a jogalkotó a büntetendő tényálladékok megalkotásával a 
saját erkölcsi értékelését juttatja kifejezésre, addig a büntetéskimérés
ben a bírótól kívánja meg azt, hogy az erkölcsi értékelésnek e?t a 
munkáját önállóan folytassa: mert az individualizáció is, amit csak 
a bíró végezhet el, erkölcsi követelmény. S amíg a büntetendő tény- 
álladékokban a jogalkotó erkölcsi felfogása jogszabályokká merevül, 
addig a büntetéskimérés területén szabadon és közvetlenül érvényesül
nek továbbra is a jogszabályokba nem szorítható erkölcsi megítélések. 
Mindezek alapján joggal mondhatni azt, hogy a büntetéskimérés túl
nyomóan erkölcsi értékelés.

5. A büntető bírói funkcióban rejlő jogalkalmazási feladatok
nak fenti vizsgálata után felvethetjük most már azt a kérdést, — 
amely az esküdtbíráskodás megítélésénél döntő fontosságú — hogy 
t. i. van-e a büntetőbírói tevékenységek között olyan, amelynek az 
elvégzésére a laikus bíró alkalmasabb volna, mint a hivatásos szak
bíró? Az esküdtbíráskodást csakis e kérdésnek igenlő értelemben való 
eldöntése igazolhatja.

Már az a körülmény, hogy polgári ügyekre nézve nem, hanem 
csupán büntető ügyekre nézve hangzik fel az esküdtbíráskodás köve
telése, figyelmeztet — a büntetőjognak az erkölccsel való különösen 
szoros összefüggését tekintve — arra, hogy az esküdtbíró az erkölcsi 
értékelés gondolatának képviselője a jogalkalmazásban.

Valóban, a hivatásos szakbíró kiváltképpen a logikai-jogászi 
elemet, a laikus bíró pedig az erkölcsi értékelést képviseli a büntető 
bíráskodásban. Ha tehát helytállóak voltak előbbi fejtegetéseink, ame
lyek szerint a bűnösség kérdésének eldöntése túlnyomóan logikai
jogászi funkció, a büntetés kiszabása pedig erkölcsi értékelés, akkor 
az esküdtbíró működésének megfelelő területe gyanánt csupán a 
büntetéskimérés tevékenységét tekinthetjük.

Azon állításunk igazolására, hogy az esküdtbíró a jogszolgáltatás
ban az erkölcsi értékelés gondolatának a képviseletére alkalmas,
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legyen szabad egészen röviden számbavenni a laikus bíró jellemző 
sajátságait, különösen azokat a hibákat, amelyeket szemére hányni és 
azokat az érdemeket, amelyeket javára írni szoktak.

A laikus bíró legnagyobb hibája, hogy sem a törvények ismere
tével, sem a jogalkalmazásban való jártassággal, sem a törvény iránti 
kellő tisztelettel nem rendelkezik. A bűnösség kérdésében rejlő jog
kérdés eldöntésére tehát semmi hivatottsággal sem bír. De a bizonyí
tékok kellő mérlegeléséhez, a sokszor kaotikusán ellentmondó vallo
mások tömkelegében való eligazodáshoz szükséges bírói tapasztalattal és 
logikai következtetési képességgel sem rendelkezik. Tehát a bűnösség 
kérdésében rejlő ténykérdés eldöntésére sem volna alkalmas még 
akkor sem, ha ezt a ténykérdést a jogkérdéstől élesen el lehetne 
választani, amit pedig nem is lehet.

Hibájául szokták felróni, hogy érzelmi alapon ítélkezik, ami 
kétségtelenül hiba. ha a bűnösség kérdésének az eldöntéséről van szó, 
de erénnyé válik a büntetéskimérésében. Ugyanez áll arról a jellem
vonásáról, hogy általános emberi szempontok szerint ítéli meg, — nem 
is annyira a bűncselekményt — mint inkább magát a bűntettest, hogy 
a bűncselekménynek emberileg megérthető indítóokai, az individuális 
enyhítő körülmények, vagy az emberileg nem menthető aljas rugók, 
a konkrét eset súlyosbító körülményei, érdeklik elsősorban: egyszóval, 
hogy erkölcsi értékelés alapján individualizál. Láttuk azonban, hogy 
a büntetés kiszabásánál éppen ebben áll a büntető bíró feladata.

6. Az előbb kifejtettekhez hasonló megfontolások alapján jutot
tam egy közel húsz évvel ezelőtt megjelent munkámban 5 arra az ered
ményre, hogy feltéve, hogy laikus bíráknak a büntető jogszolgáltatás
ban való alkalmazása egyáltalában kívánatos, a büntetőbírói funk
ciókat éppen a fordított módon kellene megosztani a szakbírák és az 
esküdtek között, mint ahogy az az esküdtbíróság tradicionális szerve
zetében szokásos, ha e funkciók megosztásánál az elméletileg helyes 
alapról, a büntetőbírói funkciók belső természetéből indulunk ki.

Esküdtbíráknak a büntető jogalkalmazásban való szerepelteté
sét természetesen ezen formában is csak akkor tekinthetjük indokolt
nak, ha a büntetéskimérés funkciójára a szakbírót a laikus bírónál 
kevésbbé tekintjük alkalmasnak. Ez a kérdés vitatható. Szerény néze
tem szerint azonban a képzett szakbíró, aki tisztában van a büntetés
kimérés erkölcsi értékelést jelentő és individualizációt kívánó termé
szetével, aligha fog elmaradni e téren is a laikus bíró mögött, ha 
ugyan nem lesz itt is előnyben az utóbbival szemben azért, mert a 
közösség szempontjai iránt fogékonyabb lelkületével hajlamosabb 
lesz egy olyan erkölcsi értékelésre, amely nemcsak a bűntettes egyéni
ségére, hanem a sértett társadalom érdekeire is figyelemmel van. 
Nézetem szerint tehát a jogalkalmazási tevékenység természetéből ki
induló elméleti okokkal az esküdtbíráskodás egyáltalában nem indo
kolható. Az meg egészen kétségtelennek látszik, hogy a bűnösség 
kérdésének esküdtek által való eldöntése és a büntetésnek szakbírák 
által való kiszabása súlyos ellentmondás aközött az anyagi büntető
jog között, amely a büntetéskimérés kérdését tartja fenn az indivi
dualizáció érvényesülése számára és aközött az alaki büntetőjog kö-

Dr. Julius Moór: Die Deform des ungarischen Schwurgerichtes. „Der 
Bechtsgang“ c. folyóirat, II. köt. 2. fűz., Stuttgart, 1914., 142—204. 11.
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zott, amely az individualizációra hajlamos laikus bírákat nem a bün
tetéskimérésre, hanem logikai-jogászi funkciókra alkalmazza.

Az esküdtbíráskodásnak az a tradicionális formája, amely 
ebben az elméleti szempontból súlyosan kifogásolható szervi hibában 
szenved, ma már anakronizmus és csupán történeti okokból érthető 
meg. Az esküdtek bíráskodása, amint azt Brunner kutatásai kimutat
ták, eredetét tekintve a tanuknak egy kollégiumából, tehát egy bizo
nyítási eszközből fejlődött ki.® Ezért került később a bizonyítási, 
vagyis a ténykérdésnek az eldöntése az esküdtek kezébe és a tény
kérdésnek a jogkérdéssel való szoros összefüggése folytán így jutott 
hatáskörükbe a bűnösség kérdése a maga egészében.

A jogfejlődésben azonban nemcsak az a tehetetlenségi nyoma
tékként ható tendencia érvényesül, amely anakronisztikus intézmé
nyeknek a fenntartásában jelentkezik, hanem észlelhető az a törekvés 
is, amely ezeket a régi intézményeket új célok érdekében igyekszik 
észszerűen hasznosítani és átalakítani. Ezt az átalakulást az esküdt
bíráskodás területén is észlelhetjük, ahol az újabb jogfejlődés egészen 
világosan az esküdtbiróság tradicionális formájával való szakítás és 
a fent kifejtett elméleti követelmények érvényesülése felé vezet.

II.

7. Az említett újabb jogfejlődésnek első jelei gyanánt hivatkoz
hattam ezelőtt húsz évvel az esküdtbíráskodásnak a genfi kantonban 
az 1890 október 1. büntető perjogi novella és az 1904 február 4-iki’ tör
vény által eszközölt reformjára, amely szerint esküdtek és szakbírák 
együttesen határoznak a büntetéskimérés kérdésében s másrészt az 
esküdteknek a bűnösség kérdése felett döntő tanácskozását szakbíró, 
a bíróság elnöke, vezeti. Hivatkozhattam továbbá arra, hogy az 
Eszakamerikai Unió némely államában az esküdtek szabják ki a 
büntetést, hogy az 1902. évi norvég büntetőtörvénykönyv szerint az 
esküdtek határoznak arról, hogy határozatlan tartamú büntetés alkal
mazható-e, hogy az 1907. évi angol Criminal Appeal Act megengedi 
az esküdtbírósági ítéletek ellen a fellebbezést s hogy az 1913 február 
27-iki olasz büntető perrendtartás szerint az esküdtek tanácskozását 
a bíróság elnöke vezeti. És végül hivatkozhattam az 1914. évi XIII. 
t.-c. által megvalósított magyar esküdtbírósági reformra is, amely
nek törekvése ugyancsak az volt, hogy szakbíráknak (a bíróság 
elnökének, a bírói tanácsnak és a Kúriának) igen jelentős befolyást 
engedjen a bűnösség kérdésének eldöntésére és másrészt az esküdtek
nek is biztosítson valamelyes részvételt a büntetéskimérés kér
désében.7

8. A legújabb jogfejlődés az európai kontinens legjelentősebb 
államaiban az esküdtbíráskodás tradicionális formájával való szakítást 
még fokozottabb mértékben mutatja.

Franciaországban az 1932 március 5-iki törvény (loi ayant pour 
objet d’associer le jury à l’application de la peine) elrendeli, hogy az 
esküdtek és a bírói tanács együttes tanácskozás alapján szabják ki a 
büntetést. Tekintve, hogy e kérdés eldöntésénél a 12 esküdtnek és a 8

8 Brunner: Die Entstehung der Schwurgerichte, Berlin, 1871.
7 Die Beform des ungarischen Schwurgerichtes, 142—149. 11.
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3 szakbírónak egyforma szavazata van, sót hogy először az esküdtek, 
azután a bírák és végül az elnök szavaz, s hogy a döntéshez egyszerű 
szótöbbség szükséges, ez az új szabályozás tulajdonképpen a laikus 
bírák kezébe teszi le a büntetéskimérés feladatát.8 9

Németországban az 1924 január 4-iki rendelet óta az esküdt
bíráskodás tulajdonképpen megszűnt és Schöffenbíráskodás által 
helyettesíttetett, bár a „Schwurgericht“ elnevezés továbbra is meg
maradt. Az 1924 március 22-iki, részben azóta is módosított, Gerichts
verfassungsgesetz szerint elsőfokon kisebb jelentőségű ügyekben az 
Amtsrichter mint egyesbíróság ítél, jelentősebb ügyekben pedig két 
laikus bíróval (Schöffe) s esetleg még egy szakbíróval együtt mint 
három-, illetőleg négytagú kollégium (Schöffengericht). Másodfokon 
az ügy az Amtsgerichttől a Landgericht kis büntető-kamarája (kleine 
Strafkammer) elé kerül, amely egy szakbíró elnökből és két laikus 
Schöffe-ből áll, a Schöffengerichttől pedig a Landgericht nagy bün
tető-kamarájához (grosse Strafkammer), amely három szakbíróból és 
két Schöfféből áll. Az elsőfokon a Landgericht elé tartozó ügyekben 
(amelyek sem az Amtsgericht és Schöffengericht, sem a Reichs
gericht elé nem tartoznak) a Landgericht mint „Schwurgericht“ ítél. 
A Schwurgericht hármas bírói tanácsból és hat esküdtből áll s ez a 
kilenctagú testület együttes tanácskozás és szavazás rendjén dönt 
mind a bűnösség, mind a büntetéskimérés kérdésében (GVG 82. §), 
ami azt jelenti, hogy ez az esküdtbíróság tulajdonképpen nem más, 
mint egy nagy Schöffengericht. A GVG 84. §-a valóban ki is terjeszti 
az esküdtekre a Schöffékre vonatkozó törvényes szabályokat.®

Elmondhatjuk tehát, hogy Németország gyökeresen szakított az 
esküdtbíráskodás tradicionális formájával és az egész vonalon a 
Schöffen-bíráskodás rendszerére tért át, amely rendszer kétségtelenül 
jobban megfelel a büntetőbíráskodással szemben támasztható elméleti 
követelményeknek, mert hiszen a büntetéskimérés kérdésében bizto
sítja a laikus bírák túlsúlyát és a bűnösség kérdésének eldöntésénél 
igen jelentős befolyást enged a szakbíróknak. E rendszer főhibája az, 
hogy a bűnösség kérdésének eldöntésénél nem biztosítja intézménye
sen a szakbírói vélemény túlsúlyát.

A német jogfejlődés félreismerhetetlen hatást gyakorolt 
Ausztria büntetőbíróságainak a fejlődésére is. Német-Ausztria alkot
mányának 91. artikulusa kimondta azt az elvet, hogy a törvény által 
meghatározandó kisebbsúlyú bűnügyeken kívül (amelyek a járás- 
bíróság, mint egyesbíróság elé tartoznak), valamint a törvény által 
esküdtbírósági hatáskörbe utalt ügyeken kívül minden bűnügyben 
Schöffen-bíróságok ítélnek. Az ezen az alapon az 1920 június 15-iki 
büntetőperjogi novella által megállapított rend a következő: 1. kihá
gások felett a járásbíróság (Bezirksgericht) mint egyesbíróság ítél; 2. 
a nem esküdtbíróság elé tartozó bűntettek és vétségek felett a tör
vényszék (Gerichtshof, 1. Instanz) mint Schöffengericht. Utóbbi két 
szakbíróból és két laikus Schöfféből áll. 3. Az esküdtbíróság a tradi
cionális összetételben (3 szakbíró és 12 esküdt) és a bűnösség kérdésé
nek az esküdtek, a büntetés kérdésének szakbírók által történő eldön
tése mellett működik; a vádlottra hátrányos verdikthez kétharmad

8 Loi du 5. mars 1932, art. 1.
9 Gerichtsverfassungsgesetz, in der Fassung vom 22. März 1924 (RGBl. I. 299) 

25., 26., 28., 29., 30., 74., 76., 79., 80., 81., 82., 84.
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többség szükséges; a szakbíróságnak joga van ahhoz, hogy az ügyet 
új esküdtbírósági tárgyalásra utalja, ha egyhangúlag az a meggyőző
dése, hogy az esküdtek a dolog lényegében a vádlott kárára tévedtek 
(332. §). Meg kell jegyezni azonban, hogy már az 1920 június 15-iki 
törvény az azelőtt esküdtbíróság elé tartozó ügyek egy részét a Schöf
fengericht elé utalta s hogy ez a tendencia azóta is érvényesült. Így 
például az 1928 július 18-iki Jugendgerichtsgesetz a fiatalkorúnknak 
azokat az ügyeit is, amelyek esküdthíróság elé tartoznának, Schöffen
gericht elé utalja; az 1929 december 20-iki büntetőnovella pedig a 
sajtódeliktumokra nézve addig fennállott esküdtbírósági hatáskört 
szünteti meg. Az 1932 április hóban benyújtott törvénytervezet a 
gyilkosság és az emberölés bűncselekményeit akarta ideiglenesen az 
újonnan felállítani szándékolt nagy Schöffengerichtek elé utalni; az 
esküdtbíróságoknak nagy Schöffengerichtek által való helyettesíté
sére irányuló törekvés különben más törvényjavaslatokban is meg
nyilvánult. Végül az 1933 március 24-ikén kiadott igazságügyminisz
teri szükségrendelet (BGBl Nr. 81.) két nevezetes módosítást tesz az 
esküdtbíróságon: egyrészt leszállítja az esküdtek számát 12-ről 6-ra, 
másrészt megadja a szakbírói tanácsnak felmentő verdikt esetében is 
azt a jogot, hogy — ha egyhangúlag úgy látja, hogy az esküdtek téved
tek — az iratokat a legfelső bírósághoz terjessze fel, hogy az az ügyet 
új tárgyalásra egy másik esküdtbíróság elé utalhassa.10

Olaszországban az 1931 március 23-iki királyi dekrétum (Ordi- 
namento déllé Corti d’assise) szabályozza újabban az esküdtbírásko
dás kérdését. Eszerint az esküdtbíróságok olyan héttagú vegyesbíró
ságok, amelyek két szakbíróból és öt laikus asszeszorból állanak é$ ame
lyek egységes kollégiumot alkotva, együttesen döntik el mind a bűnös
ség, mind a büntetés kérdését s ítéleteiket indokolni is tartoznak. E bíró
ságok tehát lényegük szerint a német Schöffengerichteknek felelnek meg. 
ítéleteik ellen azonban csak semmiségi panasznak van helye, amely
nek sikere esetén az ügy új esküdtszéki tárgyalásra kerül. Igen fontos 
intézkedése az olasz esküdtbírósági szabályzatnak, hogy az esküdti 
minőséget magas kulturális és erkölcsi nívót biztosítani törekvő szi
gorú kvalifikációhoz köti. S az ezen kvalifikációval bírók lajstromából 
is gondos információk alapján válogatja ki a Corte d’appello elnöke, 
illetve az igazságügy miniszter azokat, akiket az utóbbi az esküdti 
tisztségre való kinevezésre a király elé terjeszt.11

Hogy ezek az újabb jogfejlődési jelenségek milyen nagy eltávo
lodást mutatnak az esküdtbíráskodás tradicionális formájától, azt 
bővebben fejtegetni, úgy véljük, felesleges.

Bundesverfassungsgesetz Art. 91.; Einführungsgesetz zur Strafprozess
ordnung, Art. 6.: Strafprozessordnung 9., 10., 13., 13a, 19., 20., 301., 302., 318., 326., 327., 
.29., 332. 336., 338. Strafprozessnovelle vom 15. Juni 1920 Art. 2., 3.; Jugend
gericht- gesetz vom 18. Juli 1928. §. 21.; Strafgesetznovelle vom 20. Dez. 1929, Art. 9.

Br.ndcsverfassungsgesetzvorlage, womit die Hauptverhandlungen über Anklagen 
wegen der Verbrechen des Mordes und des Totschlages vorübergehend vor grosse 
Schöffengerichte gewiesen werden (Drucksachen des Nationalrates, IV. Gesetz
gebungsperiode, Nr. 328 der Beilagen). — Az 1933. márc. 24-iki szükségrendeletről: 
Kassier: Schwurgerichtsdämmerung in Österreich, Deutsche Juristen-Zeitung 1933 
máj. 1. sz. 618. 1.

11 Ordinamento delle Corti d'assise (Kegio decreto 23 marzo 1931, n. 249.) 
Art. 2., 4., 9., 10.. 11. — Az új esküdtbíróságról: A. Rocco: La nouva corte di assise, 
Rivista Penale. 1931, 601—604. 11., R. Garofalo: Previsioni sulla nuova corte d’assise 
U. o. 605—607. 11. A. D. Tolomei: Gli assesori nella corta d’assisi. Rivista Italiana 
di Diritto Penale. 1932, 685—689. 11.
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III.

9. A fenti fejtegetések csupán a jogalkalmazás elméletének 
szemszögéből, a büntetőbírói tevékenység természetéből kiindulva, tet
ték bírálat tárgyává az esküdtbíráskodás intézményét. Szándékosan 
kerültük a laikus bírák mellett felhozni szokott politikai érvek vizs
gálatát, minthogy nézetünk szerint helytelen dolog a bíráskodás kér
dését politikai szempontoknak alávetni. Elméleti fejtegetéseink befeje
zéseképpen legyen szabad a következőkben röviden ezekre a politikai 
érvekre is kitérnünk.

10. Szokás az esküdtbíráskodást a demokrácia követelményeként 
odaállítani. Eszerint a demokratikus elv azt követeli, hogy az állam- 
hatalom minden ága a nép részesedésével gyakoroltassék: a törvény
hozó hatalomban a választói jog útján, a végrehajtó hatalomban az 
önkormányzat keretében és a bírói hatalomban az esküdtbíráskodás 
útján kell tehát a népnek részesednie. Ezt a gondolatot fejezi ki Német - 
Ausztria alkotmányának 91. artikulusa is, amely kimondja, hogy „a 
népnek a jogszolgáltatásban közre kell működnie“, még pedig egy
részt esküdtbíróságok, másrészt Schöffengerieht-ek útján.

Ez az érvelés azonban teljesen elhibázott. Nem veszi tekintetbe, 
hogy a demokratikus elv a törvényhozás demokráciáját kívánja első
sorban. A törvényhozásban kifejezésre jutó demokratikus államakarat 
érvényesülése pedig a végrehajtás élén álló kormánynak közvetlenül, 
a kormány alá rendelt közép- és alsófokú hatóságoknak meg a kor
mány közvetítésével a törvényhozás alá való rendelését kívánja meg 
épúgy, mint a bírói hatalomnak is a törvényhozás alá való rendelé
sét.12 A végrehajtás és a bíráskodás „demokráciája“ tehát nemcsak 
hogy nem kiegészítője a törvényhozás demokráciájának, hanem ren
desen ennek a sérelmével jár, minthogy a végrehajtás demokráciája 
a kormánytól és így a törvényhozó szervtől is független közigazgatást, 
a laikus bíráskodás pedig a törvény ismeretével és tiszteletével nem 
rendelkező bíráskodást jelent s így mindkét államhatalmi ágnak a 
törvényhozásban kifejezésre jutó népakarattól való függetlenítését, 
vagyis a törvényhozás demokráciájának az elerőtlenítését idézi elő.

„Független népies elemek“ bevonása mind a végrehajtás, mind 
a bíráskodás körébe ennekfolytán csak ott nem fog a törvényben kifeje
zésre jutó demokratikus államakarat sérelmével járni, ahol már nem 
egyszerű törvény alkalmazásról, hanem a törvényi akarat tovább
fejlesztéséről, vagyis az állami jogalkotás decentralizációjáról van szó. 
A végrehajtás és bíráskodás demokráciájának megfelelő tér az auto
nómia területe. Ez a terület a végrehajtásban igen tág, minthogy igen 
tág a szabad diszkrecionális közigazgatás területe; a közigazgatás a 
jog korlátain belül közvetlenül a közérdekek — még pedig egyéni érdé 
kékből összetevődő közérdekek — szolgálatára törekszik; szolgálnia 
kell tehát egyes vidékek partikuláris érdekét is; a közigazgatás köré
ben tehát nagymértékben indokolt az önkormányzat, az érdekeltek 
bevonása a hatalom gyakorlásába. A bíráskodás ezzel szemben a jog
rend védelmét szolgálja és nem képzelhető helytelenebb dolog, mint 
a bírói hatalomnak partikuláris érdekek szerint vagy éppen az érde
keltek által való gyakorlása. Az a tér, ahol a bíráskodás sem szigorúan 
vett jogalkalmazás, hanem mintegy a törvényi akaratnak az egyes 
konkrét esetre szóló továbbfejlesztése, ahol tehát bizonyos mértékben

1г V. ö. Kelsen: Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925, 366. 1
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a. hatalom demokratizálásának a követelménye is érvényesülhet, ott 
nyílik meg, ahol a törvény a bírót önálló akarati és erkölcsi értékelő 
tevékenységre is feljogosítja. Ez a terület pedig, amint azt fentebb 
kifejtettük, a büntetőbíráskodásban a büntetés kimérésének a tevé
kenysége. Látjuk tehát, hogy még a demokratikus állami berendez
kedés politikai követelménye is legfeljebb azon kívánságnak szolgál
hatna indokolásául, hogy a laikus elem közreműködjék a büntetés
kimérés funkciójában.

11. Az előbb tárgyalthoz sokban hasonló politikai jellegű érv az 
esküdtbíráskodás mellett az, amely ennek nagyobb függetlenségét 
hangoztatja szemben az állítólag inkább befolyásolható szakbírósággal.

Ha ez az érv azon állítás formájában jelenik meg, hogy a szak
bíróság intézménye akaratlan kiszolgálója a politikai rendszereknek, 
mert minden politikai rendszer a maga védelmére törvényeket alkot 
s a szakbíróságok kötelesek a törvényeket végrehajtani, akkor nyilván
valóan téved és az anarchiához és a jogbizonytalansághoz vezető útra 
siklik, ha feltételezi, hogy az esküdtbíróság nem köteles a törvénye
ket végrehajtani.

Lehet azonban az esküdtbíróságok nagyobb függetlenségén nem 
a törvénytől, hanem a kormánytól való nagyobb függetlenséget érteni. 
Ezt a gondolatot fejezi ki az az állítás, hogy az állam és az államot 
képviselő orgánumok ellen intézett bűncselekményeknél a független 
ítélkezés biztosítéka a népbíráskodás. Ez az érv csak ott állhat meg, 
ahol a bírói függetlenség intézményesen biztosítva nincsen, amely 
esetben ebből az érvelésből nem az esküdtbíráskodás bevezetése, hanem 
a bírói függetlenség biztosítása, illetőleg további kiépítése következik 
megvalósítandó feladat gyanánt. A magyar viszonyok tekintetbevétele 
azonban nézetünk szerint semmikép sem indokolhatja azt az állítást, 
hogy a laikus bírák kevésbbé hozzáférhetők politikai befolyások szá
mára, mint a szakbíróság. Tévedés volna ugyanis azt hinni, hogy a 
laikus bírák mentesek a politikai befolyásokkal szemben s ez a poli
tikai befolyásolhatóságuk annál veszedelmesebb, mert sokszor a dema
gógia vagy éppen a fennálló jogrendszerrel szemben ellenséges poli
tikai áramlatok hatása alatt állhatnak. Jellemző e tekintetben, hogy 
Németországban 1924-ben a „demokratikus“ kormány azért szüntette 
meg az esküdtbíráskodást, mert azt a fennálló köztársasági jogrend
del szemben ellenséges irányzatúnak tekintette.13 14 De mindezektől 
eltekintve is a most szóbanforgó érvelés legfeljebb a politikai és sajtó
ügyeknek esküdtbírósági elintézését kívánhatná. Hogy azonban éppen 
sajtóügyekben, különösen a becsületvédelem terén, milyen kevéssé vált 
be az esküdtbíráskodás, azt az ugyancsak „demokratikus“ Ausztria 
példája mutatja, ahol az 1929. évi dec. 20-iki törvény éppen ezért 
eltörő1 te a sajtóügyekre addig fennállott esküdtbírósági hatáskört.1*

IV.

12. összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy nem 
találtunk egyetlen olyan szempontot sem, amely az esküdtbíráskodás 
intézményét kielégítő módon indokolná. A jogalkalmazás elméleti

13 Graf zu Dohna: Das Strafprozessrecht, II. kiad., Berlin, 1925, 38. 1.
14 W. Mittermaier: Die strafrechtliche Gesetzgebung Österreichs von 1929 

bis 1931. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1932, 272. 1.
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szempontjai laikus bíráknak legfeljebb a büntetéskimérés funkciójá
ban való közreműködését, politikai szempontok pedig legfeljebb poli
tikai ügyekben való ítélkezésüket képesek némikép még a jogosultság 
látszatával ellátni. Valójában azonban ezeken a téreken sem állíthatók 
a szakbírák fölé.

Mindebből hazai jogunkra nézve a következő de lege ferenda 
javaslatok folynak:

a) A mai ideiglenes jogállapot az esküdtbíráskodás törvényi meg
szüntetése által véglegesítendő.

b) Ha ez nem látszanék keresztülvihetőnek, a laikus elemnek csu
pán a büntetéskimérés funkciójában való közreműködés biztosíttassék 
az esküdtbírósági ügyek elintézésénél. Esetleg akként, hogy a bűnös
ség kérdésének a szakbíróság által történt eldöntése után három 
esküdtből, két szakbíróból és az elnökből álló egységes kollégium szabja 
ki a büntetést, az elnök tevékenysége azonban csupán a tanácskozás 
vezetésére korlátoztassék. Az esküdtbírósági ügyek köre pedig a poli
tikai és sajtóügyeken kívül lehetőleg kevés bűncselekményre ter
jedjen ki.

Az esküdtbíráskodás intézménye nem sajátosan magyar jog- 
intézmény s a magyar jogban igen rövid vendégszereplésre tekinthet 
csak vissza. A sajtódeliktumoktól eltekintve, amelyekre nézve az 1848. 
évi XVIII. t.-c., illetőleg az 1848 ápr. 29-iki, és 1867 máj. 17-iki igazság
ügyminiszteri rendeletek szabályozták az esküdtbíráskodást, egyéb 
deliktumok felett csupán 1900 óta ítélkeztek esküdtbíróságok és pedig 
nem hosszú ideig. A magyar jogból való teljes eltűnésük nem jelentene 
tehát jogfejlődésünkre nézve zökkenőt.



A büntetés kiszabása tárgyában érvényesíthető 
semmiségi panaszok revíziója.

Irta: Balogh István  dr. 
kir. íőügyészhelyettes (Pécs).

I. Bűnvádi perrendtartásunk megalkotásakor a külföldi törvény- 
hozások a semmiségi okok megállapításánál általában kétféle rend
szert követtek. Egyik részük taxatíve felsorolta a külön panasszal érvé
nyesíthető semmiségi eseteket (francia, osztrák perrendtartások), má
sok csak nagy általánosságban mondották ki, hogy lényeges szabály
talanság semmiséget eredményez (így a braunschweigi 1858-i, a hesz- 
szeni 1865-i, a badeni 1864-i perrendtartások).

Törvényhozásunk — amint arra a miniszteri indokolás reámutat 
(„Törvényjavaslat a bűnvádi perrendtartásról“, 641 old.) — abból kiin
dulva, hogy nálunk a fellebbviteli hajlam igen nagy és a bíróságok
nak a törvény célzatai felismerésénél sem a törvényhozás következetes 
fejlődése, sem hosszabb gyakorlat kalauzul nem szolgálnak, másrészt, 
hogy a felebbezésnek rendes perorvoslatul elfogadása következtében a 
semmiségi panasz jelentőségéből veszít s így szűkebb körre szorítható, — 
a taxatív rendszerhez csatlakozott és a semmiségi panaszt csak tüzete
sen megjelölt alaki és anyagi törvénysértés esetében engedte meg.

A büntetés kiszabása körül megvalósulható semmiségi okokat két 
pontba foglalta:

1. a Bp. 385. §. 2. pontjában a törvényben megszabott fix büntetési 
• ételek kereteinek túllépését, mely általában a külföldi törvényhozások
ban is semmiségi okot képez,

2. a 385. §. 3. pontjában pedig a rendkívüli enyhítési jog gyakor
lása körüli tévedéseket.1

A Kúria felülvizsgálati jogköre azonban a büntetés kiszabása 
tárgyában még a 385. §. 3. pont szerinti semmiségi ok létesítése mellett is 
igen szűk térre volt szorítva, ami sokszor fájdalmasan érezhetően meg
kötötte a Kúria kezét és útját állta annak az elsőrangú igazságügyi

1 Az. amit Mendelényi („A perorvoslatok és a felsőbíróság előtti eljárás“ 
c. mü 61. old.) a 385. §. 3. p. új szövegére (II. Bn. 28. §.) mond, hogy az nem felel 
meg az anyagi semmiségi ok fogalmának s voltaképpen burkolt fellebbezés, — már 
a régi 3. pontra is áll. Ugyanis már ebben a pontban sem volt szó az anyagi tör 
vény valamely rendelkezésének határozott és világos megsértéséről, amely, mint 
jogkérdés felülvizsgáló bíróság által ex actis is megállapítható lett volna. Teljesen 
a bírói mérlegelés és latolgatás körébe tartozik, hogy az adott esetben az enyhítő 
körülmények csak „túlnyomóak-e“, amikor a Btk. 91. Ç-а alkalmazandó, avagy 
azoknak oly erő tulajdonítható, mely a rendkívüli enyhítést is indokolttá teszi.
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követelmény maradéktalan megvalósulásának, hogy az elkövetett bűn- 
cselekmény megfelelő megtorlásban részesüljön.

Ezen csak részben segített a törvényhozás, midőn a Bpn. 33. §. 
második bekezdésének megalkotásával módot adott arra, hogy a Kúria 
— bár csak hivatalból s a vádlott terhére így is csak bizonyos meg
szorítással — a Bp. 385. §. 3. pontjában megbatározott semmiségi ok 
keretein belül és a Btk. 90. és 91. §-ainak alkalmazásánál is felülvizs
gálattal élhessen.

Azonban e törvényi rendelkezés mellett még mindig előfordulha
tott, hogy az alsófokú bíróság a bűnösségi körülmények nyilván téves 
mérlegelésével és értékelésével oly büntetést szabott ki, mely a bűnös
ség fokával semmiképpen sem állt arányban s ennek dacára ahhoz a 
Kúria mégsem nyúlhatott.2

Ezen a megkötöttségen azután a Kúria úgy igyekezett segíteni, 
hogy a Bp. 385. §. 2- pontjának Prokrustes-ágyába szorított be sok oly 
bírói téves rendelkezést, amely e pont szigorú értelmezése mellett ide 
beilleszthető nem lett volna.

A törvényhozás bizonyára abból kiindulva, hogy az igazságszol
gáltatásnak nem csak az képezi elsőrangú érdekét, hogy az elkövetett 
bűncselekmény miatt a tettes bűnössége megállapítassék és cselek
ménye a helyes törvényi rendelkezés alá vonassék, hanem ezzel telje
sen egyenrangú érdeket képez, hogy a bűnös megfelelő megtorlásban 
is részesüljön, a Bp. 385. §. 3. pontjának a II. Bn. 28. §-ában történt új 
szövegezésével a Kúriának megfelelő perorvoslat használata esetén 
szinte korlátlan felülvizsgálati jogkört biztosított a büntetés kiszabása 
tekintetében.

Dr. Mendelényi László („A perorvoslatok és a felsőbíróság előtti 
eljárás“ c. mű 61. old.) annak a felfogásnak ad kifejezést, hogy a Bp.-nek 
új szövegű 3. pontja a lá3 most már nemcsak az a kérdés vonható, hogy 
volt-e egyáltalában helye a zárójelben felhívott törvényszakaszok alkal
mazásának, hanem az is, hogy a bíróság az e szakaszokban foglalt ren
delkezéseket— azok kereteit illetőleg is — helyesen alkalmazta-e? Sze
rinte ugyanis a II. Bn. 28. §. szövegének alapos vizsgálata s a 385. §.
2. p. és régi 3. p. szövegével való összehasonlítása arra enged következ
tetni, hogy a II. Bn. 28. §-ban foglalt rendelkezések a 385. §-nak nem
csak a régi 3. p., hanem részben a 2. p. helyébe is léptek. Ép ezért sze
rinte különösen a 2. p. második tételének alig maradt valami gyakor
lati jelentősége.

Valóban az új szövegű 3. pontnak az a szóhasználata, mely szerint 
a büntetés kiszabására vonatkozó törvényes rendelkezések téves alkal-

2 így  példaképpen felemlíthető, hogy bűnsegédi részesség vagy kísérlet esetén 
a 10—15 évig terjedhető fegyházzal büntetendő cselekmény miatt az alsófokú bíró
ság által a Btk. 66. §. első bekezdésének alkalmazásával esetleg 10 éven felüli tar
tamban kiszabott büntetést a Kúria a Btk. 92. §-ának alkalmazásával fogházzal 
sújthatta ugyan, de arra már nem volt mód, hogy a büntetést rövidebb tartamú 
fegyházban, vagy 2 éven aluli börtönben szabhassa ki. Viszont, ha az alsófokú 
bíróság ugyanily természetű bűncselekmény miatt a Btk. 66. §. második bekezdésé
nek alkalmazásával 6 hónapi börtönt állapított meg, a Kúria ezt fellebb nem emel
hette, habár fegyházbüntetés kiszabását is látta indokoltnak.

3 Teljesen osztom Mendelényinek (id. c. mű 61. old.) azt a nézetét, hogy a 
II. Bn. 28. §-ának első bekezdésének világos rendelkezése szerint e szakasz máso
dik bekezdése a 385. §. 3. pontja helyébe lépett s így a helyes törvényidézés tulaj
donképen a Bp. 385. §. új 3. pontjára való hivatkozás lenne. Sajnos, azonban ez a 
felfogás nem tudott érvényre jutni s a Kúria is állandóan a П. Bn. 28. $-át 
hívja fel.



mazását vagy nem alkalmazását jelöli meg semmiségi okként, — az eset
ben, ha a büntetés kiszabása körüli tévedéseket illetően más semmiségi 
okot a törvény nem ismerne — mindenesetre megengedne oly magya
rázatot is, hogy abba minden a büntetés kiszabása körüli tévedés bele- 
foglaltassék. Mert hiszen, ha a bíróság a törvényben megszabott bünte
tési tételeket áthágja, vagy ha azok enyhítésénél, átváltoztatásánál 
vagy súlyosbításánál a törvényes határokat nem tartja meg, végered
ményében akkor is a törvény rendelkezéseit tévesen alkalmazza vagy 
nem alkalmazza.

Ezeket a szembeötlő törvénysértéseket azonban a Bp. 385. §.
2. p.-ban már külön semmiségi okul jelölte meg s miután ezt a törvény
helyet a II. Bn. 28. §-a nem helyezte hatályon kívül, kétségtelen, hogy a 
törvényhozó szándéka a II. Bn. 28. §-ának megalkotásával nem is irá
nyult arra, hogy a 2. ponttal szemben „határsértést kövessen el“, illetve, 
hogy az e pont alá eső semmiségi eseteket is magába olvassza, hanem 
nyilvánvalóan arra akart csak módot adni, hogy a 2. pótban megjelölt 
semmiségi okokon felül a büntetés kiszabása körül egyébként megvaló
sulható tévedések is, ne csak az addigi 3. pont szerinti rendkívüli eny- 
hítési jog gyakorlásának kérdése, — a Kúria felülvizsgálata alá kerül
hessenek.

Véleményem szerint tehát a 385. §. 2. és új 3. pontja között az 
elhatároló vonal ott keresendő, hogy amennyiben a törvény által vont 
fix büntetési tételek áthágásáról van szó, tehát a bíróság oly büntetést 
állapít meg, amely a felhívott szakasz alapján semmiképen ki nem 
szabható, illetve oly büntetést mellőz, a melyet a törvény kötelezően 
előír, vagyis tehát nyilvánvaló törvénysértés történt, úgy a 2. p. sze
rinti semmiségi ok létesül. Amennyiben pedig a bűnösségi adatok, így 
a súlyosbító és enyhítő körülmények, a tettes alanyi bűnössége, a bűn- 
cselekmény tárgyi súlya, az elítélt egyénisége és életviszonyai, vala
mint az esetnek más figyelembeveendő körülményei mérlegelésének 
eredményeképen állapítja meg a bíróság, hogy a törvényes keretek 
között mily mérvben szabassék ki vagy mellőztessék a fő- vagy mellék- 
büntetés és eme értékelés eredményeként kiszabott büntetés a törvényes 
keretek között mutatkozik tévesnek, úgy e kérdésben a felülvizsgálat 
a 385. §. új 3. p. alapján történik.

A következőkben ebből a szempontból teszem kritikai vizsgálat 
tárgyává a Kúria részéről a büntetés kiszabásának felülvizsgálata kö
rül követett gyakorlatot s igyekszem reámutatni, hogy a Kúria gyakor
lata mely irányban teszi kívánatossá a kiemelt szempontoknak meg
felelő revíziót.

I A II-Bn. megalkotása előtt különösen vitás volt, hogy: a) a Bv. 
18. és 19. §. alkalmazása kérdésében, b) oly esetekben, midőn a törvény 
valamely mellékbüntetés alkalmazását nem írja elő parancsolóan, 
hanem azt a bíróság belátására bízza (Btk. 54. és 64. §., Bn. 36. §., 1913. 
XXI. t.-c. 5. és 7. §., 1921. III. t.-c. 10. §., 1920. XXVI. t.-c. 7. §. 2. bek., 
stb.), c) az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság be- vagy be nem 
számításának kérdésében van-e semmiségi panasznak helye s ha igen, 
mely semmiségi ok alapján?

Az a) és c) alatt felvett eseteket hosszas ingadozás után a 15., 
illetve 8. sz. jogegységi döntvények (B. H. T. VIII. k. 882. sz. és VI. k. 
592. sz.) akként döntötték el, hogy e kérdésekben van semmiségi panasz
nak helye, mégpedig a Bp. 385. §. 2. pontja alapján. A b) pontban fel
vetett eseteket illetően pedig a Kúria gyakorlata oly irányban állan-
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dósult meg (az utólagos dologházba utalást illetőleg ily irányú elv 
határozat a B. H. T. VI. kötetében 658. sz. alatt fel is vétetett), hogy 
e kérdésekben ugyancsak a 385. §. 2. p. alapján van semmiségi panasz
nak helye.

Teljesen osztom Mendelényinek (id. c. m. 56. old.) azt a felfogását, 
hogy ezekben az esetekben tulajdonképen a Bp.-nek szigorúan taxatív 
rendszerébe beilleszthetően a Kúriának felülvizsgálati jogköre nem 
volt. Csak abban nem értek vele egyet, hogy ezekben a kérdésekben 
most se volna helye semmiségi panasznak. Alább kifejtendő nézetem 
szerint ugyanis ez esetekben most már a törvény szövegének minden 
kiterjesztő magyarázata nélkül érvényesíthető semmiségi panasz, de 
nem a 2. p., hanem az új szövegű 3. p. alapján.

A 385. §. 2. p. alá ezen esetek azért nem vonhatók, mert nem arról 
van szó, hogy a bíróság oly büntetést szab ki, melyet a törvény meg nem 
enged, vagy oly büntetést mellőz, amelyet a törvény kötelezőleg előír. 
Ugyanis abból a körülményből, hogy a törvény mindenütt a feltételes 
módot használja (felmentfteíi, kiutasít/míja, mellőz/ieíi, eltilthatja, stb.) 
kétségtelen, hogy mindenkor a bíróság belátásától függ, hogy adott 
esetben forognak-e fenn oly körülmények, amelyek a kérdéses törvény
hely alkalmazását indokolttá teszik-e vagy sem.

A 8. és 15. sz. jogegységi döntvények maguk is elismerik, hogy 
az ezekben tárgyalt eseteknek (Bv. 18. §-ának alkalmazása és az elő
zetes letartóztatás betudása) a 385. §. 2. pont alá vonása a Kúria tör 
vénypótló hatalmánál fogva csakis a törvény kiterjesztő magyarázata 
mellett volt lehetséges, aminek keresztülvitelénél a Kúriát az a nagyon 
is indokolt s az újabb törvényhozási alkotásoknak megfelelő felfogás 
vezette, hogy „az anyagi igazság érvényrejuttatása érdekében a per
orvoslat keretei, amennyiben azt tiltó rendelkezések nem korlátozzák, 
inkább kiterjesztessék, mint megszorítassék“.

A Kúria a 8. és 15. sz. jogegységi döntvényekben körülbelül 
ugyanazonos gondolatmenettel azzal igyekezett elfoglalt álláspontját 
alátámasztani, hogy annak megállapítása, vájjon a Bv. 18. §-ában vagy 
a Btk. 94. §-ában írt feltételek fennforognak-e, az a bizonyítékok szabad 
mérlegelése alapján megállapított tényekből és körülményekből vont 
okszerű következtetésekre alapított értékelés eredménye, vagyis az 
anyagi jog köréhe vágó jogkérdést képez. Az e körüli tévedés tehát 
anyagi jogszabálysértés, mely mint ilyen nem vonható ki a Kúria 
felülvizsgálati jogköréből.

Ámde ez az érvelés figyelmen kívül hagyja, hogy a Bp. — amint 
arra a min. indokolás is reámutat — nem minden anyagi jogkérdés
ben való tévedést bocsátott a Kúria döntése alá, hanem csak azokat, 
amelyeket lényegeseknek tartott s mint ilyeneket a Bp. 385. §-ában 
taxatíve felsorolt. Éppen ez a szigorú felsorolás állja útját annak, hogy 
azt kiterjesztőleg magyarázzuk.

Nem áll meg a 15. sz. döntvény utolsó bekezdésében foglalt az a 
megállapítás sem, hogy „a 385. §. 2. pontja többek között a törvénynek 
a büntetés súlyosbítására vagy enyhítésére vonatkozó téves alkalma
zást jelöli meg semmiségi ok gyanánt“. Mert a kérdéses törvényhely 
csak a büntetés megengedett súlyosbításánál vagy enyhítésénél vont ke
retek áthágását tiltja semmiség terhe alatt, ami, mint fentebb láttuk, 
egészen mást jelent. Figyelemre méltó, hogy a II. Bn. 28. §-a épen 
ennek a döntvénynek azt a szóhasználatát vette át („a törvény . . .  ren
delkezéseinek téves alkalmazása“), amellyel a Kúria a 385- §. 2. pont-



jába a Bv. 18. §. alkalmazásának kérdését belemagyarázni igyekezett. 
Amely szóhasználat is érv arra, hogy e kérdésben most már a 385. 
§. új 3. p. alapján van semmiségi panasznak helye.

A Kúriának a 15. sz. döntvényben tett fenti kijelentése azt a 
kiterjesztő törvénymagyarázatot is megengedte volna, hogy a 385. §. 2- 
pontja alá vonassák a Btk. 90. és 91. §§. alkalmazása körüli tévedés is, 
annál is inkább, mert hiszen a törvény szavai szerint, ha a fennforgó 
súlyosító, illetve enyhítő körülmények túlnyomóak, úgy a büntetési 
tétel maximuma, illetve minimuma megközelítendő vagy alkalma
zandó. Tehát a törvény ily esetekben egyenesen a parancsoló ige
módot használja. S valóban úgy a Kúria judikaturájában találunk 
oly határozatokat (B. J. T. XLV. 191. o. és LXXVII- k. 94. o.), mint a 
jogirodalomban is találkozunk igen tekintélyes helyről jövő oly fel
fogással, (Vaikó Pál: „A Kúria és a Bp.“ c. ért., J. T. K. 1910. évf. 76. 
old. és dr. Angyal Pál: „A fiatalkorúak és a büntetőjog“ c. mű 111. old.), 
mely szerint a Btk. 90. és 91. §-ainak alkalmazása kérdésében a 385. §.
2. pontja alapján van semmiségi panasznak helye. Ezt a felfogást azon
ban a Kúriának megállandósultnak tekinthető gyakorlata nem tette 
magáévá (B. J. T. LXI. k. 148., LXXII. k. 132., LXXVI. k. 197. old.). 
A Kúria kijelentését szem előtt tartva, a 385. §. 2. p. alá lett volna 
vonható ép ily joggal a Btk. 66. §. második bekezdése alkalmazásá
nak kérdése is, mely utóbbira pedig a B. H. T. VI. kötetében 588. sz. 
alatt felvett határozat még a П. Bn. hatályba lépése előtt kimondotta, 
hogy e kérdésben semmiségi panasznak helye nincsen.

Vitatható Mendelényinek (id. c. m. 62. old.) az a felfogása, ipely 
szerint a Btk. 66. §-ának téves alkalmazása alatt csak azt lehet érteni, 
hogy a bíróság az e szakaszban foglalt büntetési korlátokat nem tar
totta be. Ez a semmiségi ok valóban a 385. §. 2. pontja alá tartozik ezen
túl is. Ámde a bíróság a 66. § keretein belül is tévedhet abban a tekin
tetben, hogy a büntetések kiszabásánál figyelembe jövő körülmények 
helyes értékelése mellett a büntetési tétel keretein belül maradjon-e, 
avagy ugyanazon büntetési nemben ugyan, de a minimumon alul men
jen-e, avagy enyhébb büntetési nemben szabjon-e ki büntetést? Ez a 
tévedés azután most már a 385. §. új 3. pontja alá tartozik.

Vitatható Mendelényinek (id. c. m. 63. old.) a Bv. 18. és 19. §-aira 
vonatkozó az az érvelése is, mely szerint ezen szakaszok alkalmazása 
körüli tévedés azért sem vonható az új 3. p. alá, mert „nem lehet bün
tetés megállapításából s a büntetés kiszabása körüli tévedésekből (új
3. p. kezdőszavai) kiindulni ott, ahol a bíró büntetést nem állapít meg“.

A büntető ítéletnek ugyanis három főrésze van. Éspedig a vád
lott bűnösségének megállapítása, az elkövetett bűncselekmény minősí
tése és a büntetés alkalmazása. Kétségtelen, hogy az a kérdés, hogy 
a helyesen minősített bűncselekményben bűnösnek talált vádlott bün
tetéssel sujtassék-e, avagy a büntetés alól a törvényben megengedett 
esetekben felmentessék, a fenti három főrész közül egyedül és kizárólag 
csak a büntetés alkalmazásának körébe tartozhatik. Éppen úgy, mint az 
a kérdés, hogy a törvény szerint eshetőlegesen kiszabható mellékbün
tetés alkalmaztassék-e vagy sem?

A Kúria is erre az álláspontra helyezkedett, amidőn már a 15. sz. 
jogegységi döntvény hozatala előtt a B. H. T. VI. k. 679. sz. alatt közölt 
jogegységi határozatában kimondotta: „a büntetés teljes mellőzése . . . 
kétségenkívül a büntetés kiszabása körébe tartozik, amiből folyik, hogy 
a Bv. 18. §-ában kimondott, a büntetés kiszabásánál követendő, tehát
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büntetési tételt megállapító szabálynak nem alkalmazása vagy téves 
alkalmazása a Bp. 385. §-ának 2. p.-ban körülírt anyagi semmiségi ok 
megvalósítására szolgál alapul“.

Ezzel a jogegységi határozattal, valamint a 15. sz. jogegységi dönt
vénnyel, de meg önmagával is ellentétbe jut a Kúria a B. J. T. LXXXI.
k. 134. oldalán közölt jogegységi határozatában. Ugyanis ez a határozat 
előrebocsátva, hogy a kir. törvényszék, mint felebbviteli bíróság téve
dett akkor, amikor az elsőfokú ítéletnek a Bv. 18. §-ának alkalmazására 
vonatkozó részét a II. Bn. 28. §-a alapján semmisítette meg, mert, amint 
azt a 15. sz. jogegységi döntvény kimondotta, e kérdésben a Bp. 385. §. 
2. p. alapján van helye semmiségi panasznak, mégis azt a megállapítást 
teszi, hogy „a Bv. 18. §. alkalmazása nem tartozik a büntetés tényleges 
kiszabásával kapcsolatban felmerülő kérdések közé“.

Ez a kijelentés azért ellentétes az előrebocsátottakkal s az ott 
hivatkozott 15. sz. döntvénnyel, mert hiszen, ha a Bv. 18. §-ának alkal
mazása nem volna a büntetés kiszabása körébe eső kérdés, úgy az a 
Bp. 385. §. 2. p. alá sem volt volna vonható, hiszen ez a pont is kezdő 
szavai szerint a „büntetés kiszabásánál“ előforduló törvénysértésekre 
vonatkozik.

Teljesen osztom dr. Degré Miklósnak az e határozathoz írt meg
beszélésében nyilvánított azt a felfogását, hogy a II. Bn. 28. §-ának 
megalkotása óta a 15. sz. döntvény már nem lehet irányadó. Helyesen 
jegyzi meg Degré, hogy nem állhat meg a megbeszélt határozatnak az 
a megállapítása, mely szerint a II. Bn. 28. §-a felsorolja mindazokat a 
törvényhelyeket, amelyeknek alkalmazása a büntetés kiszabása kér
dését illeti, mert a II. Bn. 28. §-a tartalmaz ugyan felsorolást, de ez a 
felsorolás nem taxatív, csak példaszerű, amit kétségtelenné tesz az, 
hogy a felsorolást a stb. jelzés fejezi be.

így pl. nincs bent a felsorolásban a Bn. 32. §-a, amely a 18—20. 
év körüli egyének büntetéséről rendelkezik. Ennek dacára kétségtelen, 
hogy az itt megjelölt büntetési keretek között kiszabott büntetés is 
most már a 385. §. új 3. pontja alapján revizió tárgyává tehető.

De hasonlóképen kézenfekvő, hogy az alsófokú bíróságoknak a 
Bv. 18. és 19. §-ainak alkalmazása, az előzetes letartóztatás és vizsgálati 
fogság beszámítása, a törvény szerint eshetőlegesen alkalmazható mel
lékbüntetések megállapítása kérdésében való tévedései, amelyeket 
eddig a Kúria — mindenesetre az anyagi igazság érvényre juttatására 
irányuló tiszteletreméltó cél által vezetve, de mégis a 385. §. 2. pont
jának igen kiterjesztő és e törvényhely értelmének denaturálását maga 
után vonó magyarázattal — vont e pont alá, most már helyes tör
vénymagyarázattal csakis a 385. §. új 3. pontja alá vonhatók. Ezzel a 
felfogással ellentétben a Kúria a II. Bn. életbelépte óta is a B. D. T. 
XXIV. k-ben 177. sz. alatt közölt határozatában a Bp. 385. §. 2. p. 
alapján bírálta el a foglalkozástól eltiltás kérdésében érvényesített 
semmiségi panaszt.

Itt emlékezem meg a Kúriának a J. H. 1931. évi folyamának 
27. számában 731. sz. alatt, valamint 46. számában 1218. sz. alatt közölt 
határozatairól, melyek szerint a 385. §. 2. pontja alapján semmisítette 
meg az alsófokú bíróságnak azt a rendelkezését, amellyel az 1921. évi
III. t.-c. 6. § első bek. alá eső vétség miatt elítélt vádlottat az id. t.-c. 
9. §-a alapján az országból kiutasította és a visszatéréstől örökre eltil
totta. Az indokolásban kifejti a Kúria, hogy a Bt. 54. és 64., valamint 
a Bn. 36. §-aiban foglalt általános rendelkezések szellemében az 1921



évi III. t.-c. 9. §-ában foglalt az a rendelkezés, hogy a kiutasítás és a 
visszatéréstől eltiltást ki kell mondani, helyesen csak akként értelmez
hető, hogy 6 hónapnál rövidebb fogházbüntetés kiszabása esetén adott 
esetben a mellékbüntetés mellőzhető. Az tehát bírói mérlegeléstől és 
belátástól függő kérdés.

Jelen értekezésem körét messze meghaladná, annak részletes 
kimutatása, hogy a Kúria álláspontja miért nem megnyugtató. így 
csak röviden arra mutatok reá, hogy amennyiben a törvény valóban 
a bíróság diszkrecionárius jogává óhajtotta volna tenni a kiutasítás 
kimondásának kérdését, úgy elegendő lett volna annak kimondása, 
hogy a Btk. 64. §-a, mely csupán bűntett esetére engedi meg a kiuta
sítás kimondhatását, az 1921. évi III. t.-c.-ben meghatározott vétségek 
esetén is alkalmazandó. Azonban éppen abból a körülményből, hogy a 
törvény a bűntettekre és vétségekre egyaránt a Btk. 64. §-ától eltérőleg 
az imperativ igemódot használja, következik, hogy azt a bíróság min- 
denképen alkalmazni köteles. Annak a megkülönböztetésnek, hogy 
csak a 6 hónapnál hosszabb tartamú büntetés alkalmazása esetén 
volna feltétlenül kötelező a kiutasítás, míg ennél rövidebb tartamú 
fogházbüntetésnél nem, a törvényben gyökerező alapja nincsen. A Btk. 
54. §-a ezt a megkülönböztetést csak a hivatalvesztés és politikai jogok 
gyakorlatának felfüggesztésénél engedi meg, amit azután a Bn. 36. 
$-a csupán az ott megjelölt mellékbüntetésekre terjeszt ki. Analógia 
útján ez a szigorúan körülhatárolt rendelkezés ki nem terjeszthető. 
Helyesen mondja a Kúria a B. H. T. 851. sz. alatt felvett 94. sz. teljes
ülési döntvényében: „hasonszerűséggel, feltevéssel, fictióval az anyagi 
büntetőjogban élni nem szabad, mert ennek ajtaján az ítélkezésben 
esetleg önkény, csúsznék be, ami a vádlott sérelmére és javára is 
egyaránt tilos“.

Hogy a törvénynek a „kell“ igemóddal való rendelkezése oly 
parancsoló rendelkezés, melyet feltétlenül alkalmazni kell, az kitűnik 
az 1913. évi XXI. t.-c. 9. §-ából is, amennyiben e szakasz úgy külön
böztet, hogy az e törvényben az 1—7. §-ok alapján elítéltek, ha kül
földiek, kiutasíthatók, de ha a magyar állam területén sem lakhelyük, 
sem állandó tartózkodási helyük nincsen, úgy ki kell őket utasítani. 
Ahol pedig a kell szó használata mellett a törvény mégis megengedi 
a büntetés mellőzését, úgy ennek határozottan kifejezést is ad. Így 
az 1920. évi XXVI. t.-c. 7. §-ának második bekezdésében.

De ha a Kúria álláspontja a helyes, akkor is — s ez az, amiért ezt 
a határozatot is értekezésem keretébe vontam —, a megsemmisítésnek 
helyesen a 385. §. új 3. pontja alapján kellett volna a fent elmondottak 
alapján történnie. Hiszen, mint a Kúria maga is mondja, a bírói mér
legeléstől és belátástól függő kérdésről s nem határozott törvény- 
sértésről van szó.

III. A B. H. T. V. k. 549. sz. alatt felvett 3. sz. jogegységi dönt
vény kimondotta, hogy a Bn. 1. §-ának alkalmazása miatt a kir. ügyész
ség abban az esetben is élhet semmiségi panasszal, ha a büntetés fel
függesztésének a Bv. 1. §-ában meghatározott valamelyik feltétele 
hiányzik. Nem nyilatkozott azonban a döntvény abban a kérdésben, 
bogy a Bn. 1. §. alkalmazása kérdésében mily törvényhely alapján 
jelentendő be, illetve bírálandó felül a semmiségi panasz. Ebben a 
kérdésben ellentétes gyakorlattal találkozunk. így a B. J. T. LXXVI. 
k. 109. old, és a LXXIX. k. 38. old. közölt határozatok a Bp. 385. §. 2. 
pontja alapján bírálták felül a semmiségi panaszt, míg a B. J. T.
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LXXVI. k. 75. old. és LXXX. k. 38. old. közölt határozatok a Bn. 10. 
§-a alapján. Degrének a B. J. T. LXXVI. k. 109. o. közölt haározathoz 
irt megbeszélésében nyilvánított nézetével egyezően szerintem is 
helyesebb a Bn. 10. §. második bekezdésére alapítani a semmiségi 
panasz elbírálását. Ugyanis a Bn. 10. §-a nemcsak a perorvoslatra 
jogosult egyéneket sorolja fel, hanem a 2. bekezdés azt is megmondja, 
hogy a másodfokú ítélet ellen a közvádló mikor élhet semmiségi 
panasszal, t. i., ha a bíróság a büntetés végrehajtását a törvényben 
kizárt esetben függesztette fel. így voltaképen ez a törvényhely új 
semmiségi okot létesít.

Ha azonban mindenáron a 385. §. valamelyik esete alá akarjuk 
vonni a Bn. 1. §. alkalmazása körüli tévedéseket, úgy meg kell külön
böztetnünk, hogy annak alkalmazása az 1. §-ban meghatározott általá 
nos feltételek hiánya dacára, avagy annak ellenére történt-e, hogy a 
Bn. 2. §-ában felsorolt kizáró okok fennforognak. Az első esetben a 
385. §. új 3. pontja szerinti semmiségi ok valósul meg, mert a bírói 
mérlegelés körébe eső tévedésről van szó; a második esetben azonban 
már a 2. pont szerinti semmiségi okot kell megállapítani, mert a fel
függesztés a törvény határozott rendelkezése ellenére történt.

Ezzel kapcsolatban kell megjegyeznem, hogy a B. H. T. III. k. 
235. sz. alatt felvett határozatnak azt a megállapítását, mely szerint a 
Bn. 1. §-a alkalmazásának kérdése nem tartozik a büntetés kiszabása 
körébe, ugyanazokból az okokból nem tartom helytállónak, amelyeket 
fentebb a Kúriának a hasonló megállapítást a Bv. 18. §-ával kapcso
latban tevő jogegységi határozatára vonatkozólag felhoztam.

IV. Azt az esetet, mikor az alsóbíróság a szigorított dologházi 
őrizet tartamát határozott időben szabta meg, ahelyett, hogy annak 
legrövidebb tartamát állapította volna meg a B. D. T. XXI. k. 127. old. 
közölt kúriai határozat a 385. §. 2. pontja alá vonta, míg a B. J. T. 
LXXXI. k. 104. old. közölt határozat a II. B. 28. §-a alapján vonta 
felülvizsgálat alá. A fentkif ej tettek szerint az előbbi döntést tartom 
helyesnek, mert hiszen akkor, amikor a bíróság határozott időtartam
ban szabta ki a szig. dologházi őrizet tartamát, annak voltaképen leg
hosszabb tartamát szabta meg, holott a törvény szerint annak csak 
legrövidebb tartamát határozhatja meg s így az alsófokú bíróság nyil
ván nem tartotta meg a törvényben megvont határokat.

Ugyanígy a 2. pont szerinti semmiségi ok létesül, ha a bíróság 
a szig. do^gházi őrizet legrövidebb tartamát, pl. 3 éven alul állapítja 
meg, mert a törvény a „legrövidebb tartam“ minimumát 3 évben 
határozza meg.

Már abban a kérdésben azonban, hogy volt-e helye a szigorított 
dologházi őrizet elrendelésének vagy sem, továbbá, hogy a legrövidebb 
tartam feljebb emeltessék va^v leszálíttassék, az új 3. pont alapján 
van revíziónak helye. Ugyanis az első esetben annak megállapítása, 
hogy fennforognak-e azok a feltételek, melyek a szigorított dologházi 
őrizet elrendelését maguk után vonják, bírói mérlegeléstől függ. Az 
e kérdésben bejelentett semmiségi panaszt a Kúria a B. D. T. XXIV. 
k.-ben közölt 221. sz. határozatában ennek a felfogásnak megfelelően 
a Bp. 385. § új 3. pontja alapján bírálta el. Az utóbbi esetre vonat
kozólag pedig a B. D. T. XXII. k. 61. old. közölt kúriai határozat mon
dotta ki, hogy a II. Bn. 28. §-a alapján semmiségi panasszal lehet élni 
azon címen, hogy az alsóbíróság a szigorított dologházi őrizet legrövi
debb tartamát túlmagas időtartamban állapította meg.



Y. A B. J. T. LXXX. k. 153. old. és a B. D. T. XXI. k. 124. old. 
közölt határozatokban a Kúria a II. Bn. 28. §-a alapján hozott meg
semmisítő ítéletet, amidőn az alsófokú bíróság a II. Bn. 3. §-ának 
második bekezdésében foglalt feltételek dacára a mellékpénzbüntetés 
kiszabását mellőzte. Ezt a döntést mindenesetre helyesnek kell tar
tanom, mert bár a II. Bn. 3. §. 2. bek. szerint az ott megjelölt bűn- 
cselekmények miatt, az ott megjelölt körülmények fennforgása esetén 
a mellékbüntetést ki kell szabni, azonban az, hogy ezek a körülmé
nyek fennforognak-e vagy sem, már bírói mérlegelés eredménye. Nincs 
ugyanis fix határ arra vonatkozólag, hogy mely vagyon vagy kereset 
oly megfelelő, amely mellett a pénzbüntetés kiszabandó. Ezt mindig 
az adott eset körülményeihez képest kell elbírálni. Az e körüli tévedés 
tehát nem valamely fix büntetési tétel megszegését jelenti.

Hasonlóképen nem a 2. pont alá, hanem az új 3. pont alá tar
tozik a II. Bn. 4. § alkalmazásának kérdése is, amint ezt a kérdést a 
Kúria a B. J. T. LXXXI. k. 85. és LXXXIII k. 60. old. közölt hatá
rozatokban ezen pont alapján bírálta is el. Ép ezért aggályosnak tar
tom a Kúriának a B. D, T. XXIV. k. 93. old. közölt újabb határoza
tában foglalt azt az elvi kijelentését, mely szerint a II. Bn. 4. §. alkal
mazása esetén csak az a kérdés tartozik az új 3. pont alá, hogy a 
kiszabott pénzbüntetés megfelelő összegű-e vagy hogy a bűnösség 
fokára befolyással bíró körülmények figyelembevételével nem a Btk. 
92. vagy 66. § alapján lett volna-e a pénzbüntetés kiszabadó. Ellen
ben, amikor arról van szó, vájjon helyesen lett-e — nem a cselekmény 
alanyi és tárgyi súlyára, hanem a vádlott egyéniségére tekintettel, 
— más szempontot irányadóúl véve a II. Bn. 4. §-a alapján a pénz- 
büntetés alkalmazva, akkor már a Bp. 385. §. 2. pontja alapján van 
semmiségi panasznak helye.

Ezt a felfogást azért tartom aggályosnak, mert ez esetben sem 
lehet valamely határozott büntetési tétel áthágásáról beszélni, ami 
a 2. pont alkalmazásának feltétele, annál kevésbbé, mert hiszen a 
törvény a használt igemóddal (pénzbüntetést alkalmazhat) teljesen a 
bíróság méltánylására bízza annak eldöntését, hogy az adott esetben 
a 4. §-ban írt kedvezmény megadható-e vagy sem.

VI. Erősen vitatható a B. J. T. LXXX. k. 110. és 122. old. közölt 
kúriai határozatoknak az a döntése is, mellyel a Btk. 92. §-ának alkal
mazásával kiszabott büntetés enyhítése, illetve súlyosbítása végett a 
Bp. 385. §. új 3. pontja alapján bejelentett semmiségi panaszt vissza
utasították, az utóbbi határozatban kijelentvén, hogy a Btk. 92. §. 
keretei között a Bpn. 33. §. 2. bek. értelmében csak hivatalból való 
enyhítésnek vagy súlyosbításnak van helye.4

Ugyanis a Btk. 92. §-ának keretein belül is tévedhet a bíróság 
a fennforgó súlyosító és enyhítő körülmények helyes mérlegelését 
illetőleg s így tévesen alkalmazhatja a törvényt pl. abban a kérdésben, 
hogy csak a megállapított büntetési tételen alul avagy enyhébb bün
tetési nemben kell-e a büntetést kiszabni. Ez a tévedés mindenesetre 
a 385. §. új 3. pontja alá vonandó, hiszen a zárójelben fel van híva a 
Btk. 89. §-a is, mely általában teszi a bíróság kötelességévé a büntetés 
kiszabásánál a súlyosbító és enyhítő körülmények figyelembevételét. 
Már pedig az, hogy a Btk. 92. §. alkalmazásának keretén belül enyhébb 1

1 Degré if» a fenti határozatokhoz írt megbeszéléseiben az azokban meg
nyilvánuló felfogás ellen foglalt állást.
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vagy súlyosabb büntetés szabasék ki, ugyancsak az enyhítő és súlyo
sító körülmények helyes mérlegelésétől függ.

A fentidézett határozatok elszigetelten is maradtak s a Kúria 
újabban a Btk. 92. §. keretein belül a büntetés súlyosbítása vagy 
enyhítése végett bejelentett semmisége panaszokat is már érdemben 
bírálja felül, épúgy, mint a pénzbüntetés enyhítése vagy súlyosbítása 
végett bejelentetteket is.

Érdemben vizsgálta felül ugyancsak a 385. §. új 3. pontja alap
ján a Kúria a szigorított dologházi őrizet legrövidebb tartamának 
túlmagas időtartamban való megállapítása miatt (B. D. T. XXII. k. 
61. old.), valamint az 1921. évi III. t.-c. 7. §-ába ütköző bűncselekmény 
esetében a pénzbüntetéssel egy tekintet alá eső vagyoni elégtétel 
nagyobb összegben megállapítása végett bejelentett semmiségi panaszt. 
(B. D. T. XXI. k. 102. old.)

VII. Ellentétes gyakorlatot követ a Kúria abban a kérdésben, 
hogy amennyiben az alsófokú bíróság sajtóbűncselekmény esetén a 
pénzbüntetésért és bűnügyi költségért való felelősség kérdésében nem 
a St. 40. §-a szerinti sorrend szerint állapítja meg a felelős személye
ket, ez mely pont alá eső semmiségi okot létesít. Egyik határozat (B. 
J. T. LXXV. k. 155. o.) ezt a 385. §. 2 pontja alá vonta, egy másik 
pedig a 384. §. 10. pontja alá (LXXIV. k. 222. o.). Nézetem szerint ez 
a törvénysértés a Kúria által felhívott egyik semmiségi ok alá sem 
vonható.

Eltekintve attól, hogy a bűnügyi költség megállapítása nem 
képez büntetést s az ekörüli tévedés már ez okból sem vonható a 385. 
§. 2. pontja alá, — a pénzbüntetést illetőleg is itt nem valamely bün
tetési tétel kereteinek átlépéséről, vagy a büntetés téves kiszabásáról 
van szó, hanem a pénzbüntetésért és bűnügyi költségért felelős szemé
lyek sorrendjének megállapítása történik törvényellenesen. Azt sem 
lehet mondani, hogy ez az ítéleti rendelkezés akár logikailag, akár 
jogilag érthetetlen.

De nincs is arra szükség, hogy ezt a nyilvánvaló törvénysértést 
okvetlenül a Bp.-ben felsorolt valamely semmiségi ok fogalma alá 
kényszerítsük. Hiszen a St. 56. §-a általánosságban semmiségi panasz
ként jelöli meg a St. harmadik és negyedik fejezetében foglalt alaki 
és anyagi jogszabályok megsértését. Vagyis, amint arra Mendelényi 
(id. c. m. 42. old.) reámutat, hazai sajtójogunk terén a vegyes rendszer 
van érvényben. T. i. a Bp. 384. és 385. §-aiban foglalt fel
soroló rendszer mellett a St. 56. §-ában foglalt általános kijelen
tés rendszere is megvan, úgy hogy a Bp. 384. és 385. §-aiban foglalt 
semmiségi okokon kívül a St. 56. §-a alapján is lehet semmiségi okot 
érvényesíteni. Mendelényi ezen helyes megállapítása dacára mégis 
arra az ezzel ellentétes következtetésre jut, hogy a Kúriának az a 
gyakorlata helyes, mely szerint a sajtójogi semmiségi okok csak a Bp. 
valamelyes semmiségi oka alá is vonottan állapíthatók meg.

Kétségtelen ugyan, hogy a St. III. és IV. fejezetében legnagyobb
részt oly alaki és anyagi jogszabályok foglaltatnak, melyek megsértése 
a Bp. 384. és 385. §-aiban felsorolt semmiségi okok valamelyikét is 
megvalósítja. Hy esetekben természetesen a 384. vagy 385. §. vonat
kozó pontja hívandó fel a törvénysértés megállapításánál. De emellett 
előfordulhatnak oly törvénysértések is, amelyek a Bp. taxatív rend
szerébe egyáltalában nem illeszthetők be. Hyen éppen a St. 40. §-ában 
foglalt rendelkezés megszegése. De még kirívóbb példa erre a St. 39.
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§:ában meghatározott vagyoni elégtétel meg- vagy meg nem állapítása 
körüli tévedés. Amint azt a B. J. T. LXXX. k. 107. old.-on egyik kúriai 
határozathoz írt megbeszélésemben igyekeztem kimutatni, a vagyoni 
elégtétel nem büntetés jellegű jogkövetkezmény, hanem pusztán 
magánjogi jellegű igény s így ebben a kérdésben bejelentett semmiségi 
panasz nem vonható a 385. §. 2. p. alá. Ep ezért nem sajtóügyekben 
ez alapon nincs is helye semmiségi panasz bejelentésének és ez a kérdés 
a Kúria döntése alá nem bocsátható. Sajtódeliktum esetén azonban 
ebben a kérdésben kétségtelenül van helye semmiségi panasznak, mert 
a kártérítésre vonatkozó rendelkezés mindenesetre az anyagi jog 
körébe vágó jogszabályt foglal magában. A Kúria a B. D. T. XII. k. 
123. old. közölt határozatában meg is állapítja: „A főmagánvádló 
panasza tévesen van a Bp. 385. §, 2, p.-ra alapítva, mert a panasz tar
talma szerint nem a bűnösségi tétel, illetve a törvényben vont határok 
meg nem tartása miatt emeltetett, hanem a St. 39. §-ában körülírt 
pénzbeli elégtétel meg nem állapítása miatt. Ily irányú panasz tehát 
helyesen a St. 56. §. első bek.-re alapítandó azért, mert a panasz tárgya 
sajtójogi anyagi szabály állítólagos megsértése.“ Ugyanígy a B. J. T. 
LXXIX. k. 82., a B. D. T. XIX. k. 28. és a B. J. T. LXXX. k. 143. old. 
közölt kúriai határozatok is az e kérdésben érvényesített semmiségi 
panaszok elbírálásába a St. 56. §-a alapján bocsátkoztak. Ugyanez áll 
a pénzbüntetésért felelős személyek sorrendjének téves megállapítá
sára is.

Kérdés tárgyát képezheti még az, hogy sajtóügyekben a 384. 
és 385. §-ok alá nem vonható semmiségi okok hivatalból figyelembe 
vehetők-e vagy sem? Degrének ellenkező véleményével szemben 
(B. J. T. LXVIT. k. 134, o.) teljesen osztom Mendelényinek azt a fel
fogását (id. c. m. 43. old.), hogy amennyiben a törvénysértés a vádlott 
sérelmére szolgált, ezt hivatalból kell figyelembe venni, mert a Bp. 
385. §. utolsó bekezdésében foglalt rendelkezés nemcsak a Btk.-ben, 
hanem általában a büntető vonatkozású rendelkezéseket magukban 
foglaló törvényekben foglalt szabályok megsértésére is vonatkozik.

VIII. A Kiíria oly esetekben, midőn az alsóbíróság által fel
hívott törvényszakaszok és az azok alapján kiszabott büntetési nem 
vagy büntetési tétel nincsenek összhangban, vagyis a bíróság oly bün
tetést szab ki, mely a felhívott törvényszakaszok alapján ki nem szab
ható, vagy amely a felhívott törvényszakasz nélkül is kiszabható, az 
alsóbíróság ítéletét egyes esetekben a Bp. 385. §. 2. p. alapján, más 
esetekben a 384. §. 10. p. alapján s ha a tévedés a Btk. 92. §-ának alkal
mazásával kapcsolatban történt, úgy az ily irányú perorvoslat esetén 
a 385. §. 3. p. alapján is szokta megsemmisíteni.5

Ennek az ellentétesnek látszó gyakorlatnak magyarázata abban 
található, hogy oly esetekben, mikor a tévedés a vádlott terhére történt

5 Így a Bp. 385. § 2. p. alapján történt a megsemmisítés, midőn az alsó- 
bíröság a Btk. 92. §-ának felhívása nélkül oly büntetést szabott ki, amely csak e 
szakasz felhívása mellett lett volna kiszabható (B. J. T. LXXIII. k. 97. o.), midőn 
a 92. $. alkalmazásával fegyházbüntetés helyett 2 évet meghaladó tartamú börtön- 
büntetést állapított meg (B. J. T. XLI. k. 54. o. LV. k. 186. o., LXXV. o. 148. o.), 
midőn börtönbüntetés helyett a 92. $. alkalmazásával 6 hónapnál hosszabb fogház- 
büntetést állapított meg (B. J .T. LXXII. k. 134. o.). A 385. $. 3. p. alapján hozott 
megsemmisítő ítéletet, midőn az alsófokú bíróság fegyházzal büntetendő cselek
mény kísérlete esetén a 66. §. 2. bek.-nek is felhívása mellett a 92. § alkalmazásával 
1 évi börtönbüntetést állapított meg (B. H. T. VI. k. 588. sz. E. H.), midőn börtönnel 
büntetendő cselekmény miatt a 92. §. alkalmazásával 1 évi fogházat szabott ki
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s a Kúria a kiszabott büntetés időtartamát súlyosnak tartja, vagy ha 
a tévedés a vádlott javára történt s a Kúria a büntetést enyhének 
találja és emellett a vádló részéről megfelelő perorvoslat is rendelke
zésre áll, úgy a megsemmisítés érdemi okból a 385. §. 2. p. alapján 
történik s a Kúria a felhívott törvényszakaszok alapján szabja ki 
a törvényes keretek között a büntetést. Ha a Kúria a büntetés idő
tartamát megfelelőnek tartja, de az alsófokú bíróság a 92. §. alkal
mazásával oly büntetési nemben vagy oly tartamban szabta ki, amely
ben a 92. §. alkalmazása nélkül is kiszabható lett volna, s a 92. §. 
alkalmazásának feltételei nem forognak fenn s emiatt megfelelő per
orvoslatot is bejelentettek, úgy a Kúria a 385. §. 3. p. alapján hoz 
megsemmisítő ítéletet. Végül, ha a tévedés a’ vádlott javára történt, 
de a Kúria az így kiszabott büntetést túl enyhének találja s a vádló 
részéről megfelelő perorvoslat nem áll rendelkezésére, amelynek alap
ján a törvénysértéssel kiszabott büntetést érdemben felülvizsgálhatná 
és megfelelő büntetést szabhatna ki, úgy a megsemmisítést a 384. §. 
10. p.-ra alapítja. Bár ezek az esetek csak erőltetetten vonhatók a 
„jogi érthetetlenség“ fogalma alá, mégis helyesnek kell tartani, ha a 
Kúria ehhez a megoldáshoz nyúl az anyagi igazság érvényre juttatása 
érdekében.

IX. Figyelmet érdemel a Kúriának a B. J. T. LXXXII. k. 22. 
old. közölt határozata, amelyben a 385. §. 2. p. alapján semmisítette 
meg az alsófokú bíróság ítéletének a büntetés kiszabására vonatkozó 
részét, midőn az alsófokú bíróság egy szabadságvesztésbüntetéssel és 
egy csupán pénzbüntetéssel büntetendő cselekmény miatt összbüntetés- 
ként szabadságvesztésbüntetést állapított meg. Ebben a határozatban 
a Kúria a reformatio in peius tilalmának túlzott figyelembevétele 
folytán azt a különös helyzetet teremtette, hogy a csupán pénzbünte
téssel büntetendő kihágásban a vádlott bűnössége megállapíttatott 
ugyan, de ennek dacára emiatt reá büntetés kiszabva nem lett. 
Ugyanis a Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróságnak az a 
tévedése, hogy összbüntetésként a pénzbüntetéssel büntetendő kihágás 
miatt is szabadságvesztésbüntetést állapított meg, a vádlott sérelmére 
szolgált, mert ezáltal a vádlott meg lett fosztva attól a jogától, hogy 
a reá a kihágásért kiszabandó pénzbüntetést lefizethesse. Az ekként 
hivatalból figyelembe veendő, a 385. §. 2. p. alá eső semmiségi okhói 
az alsófokú bíróság ítéletének azt a részét, amellyel a vádlottat össz- 
büntetésül egy évi börtönre ítélte, megsemmisítette s vádlottat csupán 
a sikkasztás bűntette miatt 11 hónapi és 25 napi börtönre ítélte. 
Az indokolásban azután rámutat arra, hogy a kir. ítélőtábla ítéletét 
a kir. főügyész megnyugvással tudomásul vette, így amiatt, hogy a 
kihágás miatt pénzbüntetés nem lett megállapítva, a kir. ítélőtábla 
ítélete ellen nem lett semmiségi panasz bejelentve. Minthogy pedig

(B. J. T. XLIII. k. 30. o.), és midőn fegyházzal büntetendő cselekmény miatt a 
92. §. alkalmazásával 4 évi börtönbüntetést állapított meg (LXXXIII. k. 47. o.). 
Végül a Bp. 384. §. 10. p. alapján hozott a Kúria megsemmisítő ítéletet, midőn az 
alsófokú bíróság a 92. §. alkalmazásával 2 éven felüli börtönt szabott ki (LVH. k. 
178. o.), midőn lopás vétsége miatt a 92. § alkalmazásával fogházbüntetést állapított 
meg (LVH. k. 182. o.), midőn bűntett esetén a mellékpénzbüntetést fogházbünte
tésre változtatta át (B. J. T. LVII k. 183. o.), midőn a 92. §. alkalmazása nélkül^ 
oly büntetést szabott ki. mely e szakasz felhívása mellett lett volnak kiszabható 
(B. J. T. LXYI. k. 145. o.) és midőn a 92. §. alkalmazása mellett oly büntetést 
szabott ki, mely e szakasz felhívása nélkül is kiszabható lett volna (B. J. T. 
L X X n. k. 133. old. — LXXVIÜk. 23.).



az alsófokú bíróságnak ez a tévedése a vádlott javára szolgált, a 
Kúriának a Bp. 385. §-ának utolsó bekezdésében foglaltakra tekintettel 
megfelelő perorvoslat hiányában ezt a tévedést nem állt módjában 
orvosolni s a kihágásért pénzbüntetést nem szabhatott ki.

Ez az okfejtés azonban nem megnyugtató. Kétségtelen, hogy 
az alsóbíróság a kihágás miatt is megállapított büntetést, mégpedig 
az összebiintetésbe foglaltan szabadságvesztésbüntetést. Az is kétség
telen, hogy ez oly törvénysértés, amely a vádlott sérelmére szolgált. 
Ebből azonban még korántsem következik az, hogy most már a kihágás 
miatt a reformatio in peius tilalmánál fogva büntetés egyáltalában ki 
nem szabható. Hanem, amint a Kúria is azt még helyesen tette, első
sorban is az összbüntetésből a bűntettre eső aránylagos rész állapí
tandó meg. Kétségtelen, hogy a művelet elvégzése után fennmaradó 
szabadságvesztésbüntetés tekintendő az alsófokú bíróság által a csupán 
pénzbüntetéssel büntetendő kihágás miatt kiszabottnak. Ez a törvény- 
sértő az alsófokú ítéletben s nem lehet azt mondani, hogy az a téve
dés, amely szerint a vádlott terhére pénzbüntetés nem szabatott ki, a 
vádlott javára történt. Nem pedig azért, mert ez a tévedés annak a 
vádlott terhére történt tévedésnek okszerű folyománya, hogy a vádlott 
ellen a bíróság a pénzbüntetéssel büntetendő cselekmény miatt is a 
súlyosabb szabadságvesztésbüntetést szabott ki. Ennek pedig nem az 
az orvoslása, hogy most már a kihágás miatt büntetés egyáltalában 
ne állapíttassák meg, hanem az, hogy a kihágásra eső súlyosabb bör
tönbüntetés helyett az enyhébb pénzbüntetés szabassék ki megfelelő 
mértékben. Ennek még korántsem áll útjában a reformatio in peius 
tilalma. Ez csupán annak állja útját, hogy a kihágás miatt oly pénz- 
büntetés szabassék ki, amely átváltoztatás esetén az összbüntetésből 
a kihágásra eső részt meghaladja.

X. Végül foglalkoznom kell még a semmiségi panasz mikénti 
megjelölésének kérdésével, amely kérdés körül az ellentétes határoza
tok egész sorával találkozunk.

Az eldöntendő kérdés akörül forog, hogy ha az ítélet ellen — 
mindenesetre hiányosan — csak a büntetés súlyosbítása vagy enyhí
tése végett történik a perorvoslat bejelentése, ez a bejelentés meg
szünteti-e a büntetést kiszabó rész egész komplexumára vonatkozó 
relatív jogerősséget s az ezen keretben elkövetett mindennemű tör
vénysértések orvosolhatók-e a felülvizsgálatot teljesítő bíróság által, 
avagy a felülvizsgálat csupán szigorúan a perorvoslat keretei között 
mozoghat-e?

A B. H. T. III. k. 234. ez. alatt felvett elvi határozat kimondja, 
hogy a vádlott részéről pusztán a büntetés súlyos volta miatt hasz
nált semmiségi panasz a Bp. 385. §. 3. pontja alapján a Btk. 92. §-ának 
nem alkalmazása miatt használtnak is tekintendő. Ezzel szemben a 
Kúriának a B. J. T. LXVIII. k. 296. old. felvett s az állandó gyakor
latot visszatükröztető határozat szerint a kir. ügyész részéről a pusztán 
a büntetés súlyosbítása végett bejelentett fellebbezés nem tekinthető 
a Btk. 92. §. alkalmazása miatt is bejelentettnek. Ez a gyakorlat a II. 
Bn. életbelépése előtt még indokolható volt. Ugyanis a Bp. 390. §. 2. 
bek. kifejezetten előírja, hogy amennyiben a fellebbezés valamely 
semmiségi okra van alapítva, ezt világosan meg kell jelölni. Márpedig 
a pusztán súlyosbítás végett bejelentett fellebbezés a 385. §. 3. p.-ban 
megjelölt semmiségi ok megjelölését nem foglalja magában. Annak az 
alsófokíi bíróság által történt alkalmazása tehát jogerőre emelkedett
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nek tekintendő. Bár ennek az érvelésnek is ellene szól az a határeset, 
mikor a bíróság pl. gyilkosság miatt a Btk. 92. §. alkalmazásával 
15 évi fegyházat szab ki. Az emiatt a büntetés súlyosbítása végett 
bejelentett perorvoslat nyilván nem értelmezhető másként, csakis 
akként, hogy az a Btk. 92. §-ának alkalmazása miatt történt, tehát 
okvetlenül a Bp. 385. §. 3. pontjára alapítottnak tekintendő.

A II. Bn. életbeléptetése óta azonban ez a megszorító magya
rázat nem foghat helyt. Ugyanis a II. Bn. 28. §-ában megszövegezett 
új 3. pont minden a büntetés kiszabása körüli tévedést (ami nem tar
tozik a 385. §. 2. pontja alá) semmiségi ok gyanánt jelöl meg. így a 
büntetés súlyosbítása végett bejelentett fellebbezés mindenesetre a 
385. §. új 3. pontjában megjelölt semmiségi okok miatt használtnak 
tekintendő, mert amennyiben alapos, okvetlenül a büntetést kiszabó 
rész megsemmisítését vonja maga után s így a felsőbíróságnak mód
jában áll a törvényben vont határokon belül bármely büntetés kisza
bása. A Btk. 92. §-ának az a megkülönböztetett szerepe, amelyben a 
385. §. régi 3. pontja részesítette, immár megszűnt, mert egyaránt 
semmiségi ok valósul meg, ha az alsóbíróság akár a Btk. 89. §., akár a 
90. és 91. §-ok, akár a 92. §. helyes alkalmazása körül, vagy akár e 
szakasz keretén belül tévedett. Ezzel a felfogással szemben a Kúria 
a J. H. VI. évfolyamában 23. sz. alatt közölt határozatában a kir. 
ügyész által a II. Bn. 28. §-a alapján pusztán a büntetés súlyosbítása 
végett bejelentett perorvoslatot nem tekintette a 92. §. alkalmazása 
ellen is irányulónak.

A B. H. T. VI. k. 658. sz. alatt közölt elvi határozat, amely azt 
szögezte le, hogy a büntetés súlyosbítása végett bejelentett fellebbezés 
elegendő alapot szolgáltat az utólagos dologházba utalás elrendelésére 
is, elvi éllel, általánosságban és nem csak a szóban forgó esetre vonat
koztatottan jelentette ki, hogy a büntetés súlyosbítása végett bejelen
tett fellebbezés „egyrészt az ítéletnek az egész büntetés komplexumára 
vonatkozó részét kivonja a részleges jogerősség szabálya alól s ebben 
az irányban korlátlan felülvizsgálati jogot ad az ítélőtáblának, más
részt az ilyen általános bejelentés azt az indítványt foglalja magában, 
hogy az ítélőtábla az ítéletnek a büntetést kiszabó részét teljesen és 
minden vonatkozásban vizsgálja felül“, mert mint utóbb mondja: „a 
büntetés súlyosbítása a büntetőtörvény büntetési rendszerére s az azt 
kiegészítő későbbi törvényekre tekintettel minden oly ítéleti rendel
kezést magában foglal, melynek értelmében a vádlott akár a fő-, akár 
a mellékbüntetések, vagy más törvényes intézkedés alkalmazása foly
tán bűnösségének anyagi folyományaként súlyosabb helyzetbe kerül, 
mint amilyenben volt az elsőbíróság ítélete szerint“.

Megemlítésre méltó, hogy a B. H. T.-ban az ezt a határozatot 
közvetlenül követő 659. sz. elvi határozat ezzel szöges ellentétben épen 
azt mondja ki, hogy a Btk. 92. §. nem alkalmazása miatt bejelentett 
fellebbezés az elsőbíróság által nem alkalmazott dologházba utalás 
elrendelését nem célozza.

Ép ily ellentét van a Kúria gyakorlatában azt a kérdést illetően, 
hogy a pusztán súlyosbítás végett bejelentett fellebbezés alapján el 
lehet-e rendelni a szigorított dologházba utalást? Míg a B. J. T. 
LXXX. k 150. old. s a B. J. T. LXXXII. k. 91. old. közölt 
Kúria határozatok a kérdést igenlegesen döntik el, addig a B. J. T. 
LXXXII. k. 182. old. közölt határozat nemlegesen oldja meg a kér
dést. Miként már az utóbbi határozathoz írt megbeszélésemben kifej



tettem, a magam részéről Degré Miklóssal és Zehery Lajossal egyezően 
az igenleges megoldást tartom helyesnek. A B. H. T. VI. k. 658. sz. 
alatt felvett határozat fentidézett meggyőző indokolásához még csak 
azt fűzöm hozzá, hogy a П. Bn. hatálybalépte óta az e határozatban 
elfoglalt álláspont annál is inkább helytálló, mert, amint fentebb már 
kifejtettem, a 385. §. új 3. pontja alapján most már a büntetés súlyos
bítása végett bejelentett fellebbezés a büntetés kiszabása körébe tar
tozó, a 385. §. 2. pontja körén kívül eső összes semmiségi eseteket 
felöleli.

Ép így a B. H. T. V. k. 559. sz. jogegységi határozattal szemben, 
amely szerint a Btk. 92. §-ának alkalmazása miatt használt perorvoslat 
nem tekinthető a Bn. 1. §-a miatt is használtnak és a felfüggesztés 
kérdésére is kiterjedőnek, helyesebbnek tartom a Kúria által utóbb 
hozott, a B. J. T. LXXIV. k. 17. old. közölt és az ellentétes álláspontot 
kifejezésre juttató határozatot. Ennek az álláspontnak alátámasz
tására felhozon még azt, hogy ha a bíróság most már a T. e. 124. §-a 
alapján a Btk. 92. §-ának alkalmazásával vétséggé minősített, de ere
detileg bűntettet képező cselekmény miatt 3 hónapi fogházbüntetést 
állapít meg s a büntetés végrehajtását a Bn. 1. §-a alapján felfüggeszti 
és az ítélet ellen a közvádló a 385. §. új 3 pontja alapján a Btk. 92. 
§-ának alkalmazása miatt, vagy akár csak súlyosbítás véget fellebbe
zést jelent be s valóban a Btk. 92. §. alkalmazásának feltételei nem 
forognak fenn, avagy a büntetés a 92. §. keretei között súlyosbítandó, 
a felülvizsgálati bíróság nem zárkózhatik el az elől, hogy a büntetés 
végrehajtásának felfüggesztését is mellőzze, mert hiszen oly büntetést 
szab ki, amely mellett a törvény a felfüggesztést kizárja.

Végül meg kell még emlékeznem a B. J. T. LXXX. k. 149. old. 
közölt határozatról, amely szerint a súlyosbítás végett bejelentett 
felebbezés nem tekinthető a Bp. 385. §. 2. p.-ra alapítottnak, amikor a 
bíróság a törvényesnél enyhébb büntetést szab ki, valamint a B. J. T. 
LXXXI. k. 81. old. közölt határozatról, mely szerint a Btk. 92. §-ának 
alkalmazása miatt érvényesített perorvoslat esetén a II. Bn. hatályba
lépte előtt elkövetett bűncselekmény miatt nem szabható ki a törvény 
által előírt, de az alsófokú bíróság által tévesen mellőzött pénzbünte
tés, végül a B. J. T. LXXXIII. k. 50. old. közölt határozatról, mely 
szerint a büntetés súlyosbítása végett bejelentett felebbezés a Bp. 
385. §. 2. p. szerinti semmiségi ok megjelölését nem pótolja s így a bűn
tett miatt 1 évi tartamban kiszabott hivatalvesztés tartama a törvé
nyes mértékre fel nem emelhető.

Degré Miklósnak és Zehery Lajosnak e határozatokhoz írt meg
beszéléseivel egyezően az ezen határozatokban megnyilvánuló s a 
Kúria felülvizsgálati jogkörét az anyagi igazság rovására megszűkítő 
felfogással szemben is a B. H. T. VI. k. 658. sz. alatt közölt elvi hatá
rozatban foglalt s fent már ismertetett azt az elvi kijelentést teszem 
magamévá, mely szerint a most már a II. Bn. új 3. pontja alapján a 
büntetés súlyosbítása végett bejelentett perorvoslat az egész bünte
tési komplexumra megszünteti a relatív jogerőt s így a Kúria által a 
büntetés kiszabásának keretében elkövetett mindennemű törvény- 
sértés megfelelően helyesbbíthető.

Teljes mértékben magamévá teszem a Kúriának a B. J. T. 
LXXXII. k. 182. old. közölt határozatában kifejezésre juttatott azt a 
nézetét, hogy kívánatos, miszerint a perorvoslatra jogosítottak a Bp. 
387. és 390. f ainak rendelkezéseit szorosan betartva éljenek jogaikkal
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s annak érvényesítésénél felületességnek, feltevéseket engedő általá
nosításoknak helye nem lehet. A vádló felebbezése csak akkor felel 
meg a Kúria eme kívánalmainak, ha perorvoslata nem csak a főbün
tetési, hanem minden mellékbüntetési tételre és a törvény alapján 
tehető minden egyéb intézkedésre is kiterjed s pontosan körülvona
lazza, hogy a büntetést kiszabó mely részt mily okból támadja meg. 
A kir. főügyészek helyesen is teszik, ha az e körüli mulasztásokra a 
vádhatóságokat esetenkint figyelmeztetik s azoktól a perorvoslatok 
szabatos bejelentését kívánják meg. Azonban a vádlónak e téren való 
mulasztása a felsőbíróság ítélkezésére is kiható hatállyal nem bírhat, 
mert nem engedhető meg, hogy egy embernek mulasztása vagy eset
leges felületessége vagy emberileg előfordulható tévedése az anyagi 
igazság érvényesülésének végkép útját állja!
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Büntetőparancs és új rafelvétel.*
Irta: Zöldy Miklós dr.

kir. ügyész, egyetemi m. tanár (Budapest—Szeged).

I. A m. kir. Kúriának 1933. évi január hó 20-án kelt jogegységi 
határozata (I. 6271/1932, szám. Jogi Hirlap. VII. 63.) kimondta, hogy 
büntetőparanccsal befejezett bűnügyben újrafelvételnek sem a vádlott 
terhére, sem annak javára helye nincs. Mégpedig azért nem, mert „a 
törvény szelleme és tételes rendelkezéseinek helyes értelmezése szerint 
újrafelvétel a büntetoparanccsal befejezett ügyben elvileg is kizárt
nak veendő: az újrafelvétel megelőző tárgyalást és bizonyításfelvételt 
s ennek során történő ténybeli megállapításokat tételez fel, amelyek 
a büntetőparancsnál elő nem fordulnak“.

Curia locuta, causa finita.
Legfelsőbb bíróságunk ebben a nagyjelentőségű kérdésben ki

mondta tehát egyelőre a végső szót, amely egyébként az alsófokú 
bíróságok — bár nem egyöntetű — eddigi gyakorlatának megfelelt. 
Erre, az alsófokú bírói gyakorlatra nézve csak annyit bocsátók előre, 
hogy jóllehet mostanáig — egyharmad század alatt — a Bp. (1896 : 
XXXIII. törvénycikk) 532—535. §-nak alkalmazása nyomán nem tudott 
egyöntetűvé kiforrani, mégis a jogi meggyőződésnek olyan komolysága 
nyilvánult meg bizonyos stabilitásában, amely méltán megérdemli 
az azzal való beható foglalkozást.

Különösebb aktualitás nélkül, a szóban levő perjogi problémát 
legfelsőbb bíróságunk bizonyára eddig azért nem döntötte el, mert az 
újrafelvétel tárgyában mindig az a bíróság határoz, amely az ügyet 
elsőfokban intézte el. (Bp. 452. §.) A Bp. 454. és 459, §-a pedig az újra
felvétel iránt előterjesztett indítvány tárgyában hozott végzés ellen 
nem enged meg kétfokú felfolyamodást; ehhez képest — az ily végzés 
ellen csak egyfokú felfolyamodásnak lévén helye (Bp. 378. §. 1. bek.) 
- az ítélőtáblánál magasabb bíróság a most említett perrendi kérdés
ben eddig döntő szavát nem hallatta.

Legfelsőbb bíróságunk most azonban a jogegység érdekében 
használt perorvoslat (Bp. 442. §.) folytán módot talált a kérdés eldön
tésére, amely ilyképpen a koronaügyész előtt is alapos megfontolás 
tárgya lehetett.

Ezekután a szóban levő jogegységi határozatban kifejezett dön
téssel ellentétes felfogásnak vitatása nem sok gyakorlati eredménnyel 
kecsegtet; mert hiszen a közel jövőben nem lehet kilátás arra, hogv
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a legfőbb bíróságunknak jogegységi tanácsa, akár pedig büntető taná
csainak teljes ülése (1912 :LIV. t.-c. 71. §. ut. bek.) az adott perjogi kér
désben más elvi álláspontra helyezkedjék.

Mindennek tudatában és a legfelsőbb bíróságunk iránt minden 
tiszteletem mellett: megkísérlem mégis a megbeszélés tárgyát tevő 
jogegységi határozattal ellentétes álláspontnak kifejtését. Mégpedig 
nem az ellentmondó vitatkozás saját célúsága okából, hanem, mert 
látom, hogy az egyszerűsített eljárással kapcsolatban mind gyak
rabban vetődik fel oly élére állított — esetleg egymásból folyó — kér
dés, amelynek gyökere a büntetőparancs intézményének perjogi rend
szerünkben különleges elhelyezkedésével függ össze. Ezeknek az 
akcesszórikus kérdéseknek a megoldása azután nem egyszer amily 
nehézkes, éppen olyan erőltetettnek is látszik, mert az alapkérdés 
megoldása nem kielégítő. Csak példaként említem a m. kir. Kúriának 
1932. évi október hó 28-án kelt jogegységi határozatában (I. 3799/1932. 
szám. B. J. T. LXXXV. 33.) foglalt ama döntést, hogy a büntető
parancs kibocsátása után történő magánindítvány visszavonás figye
lembe nem vehető. Ez a gyakorlati szabály ugyanis füstté lesz akkor, 
ha a terhelt a büntetőparanccsal szemben tárgyalás kitűzését kéri és 
a tárgyalás eredményéhez képest — tehát a büntetőparancs kibocsá
tása után — a feljelentő mégis hatályosan visszavonja magánindít
ványát. így eldöntetlen például, hogy van-e új raf el vételnek helye a 
másodbírói ítéletben hatályában visszaállított büntetőparancs ellen 
stb. Amit azonban legfontosabbnak tartok a megbeszélt kérdés tekin
tetében — s ezt jogásztársaim tapasztalata szintén igazolhatja — az, 
hogy a büntetőparancsban mind sűrűbben előforduló téves bűnösség
megállapítás és helyrehozhatatlan büntetéskiszabás méltán ama aggo
dalomra nyújt alapot, hogy a büntetőtörvénykezés egyszerűsítése nyo
mán kialakuló gyakorlatnak a jogerős büntetőparancs ily fogyaté
kossága aktuálisan fájó pontjává válhatik. Már pedig erre, — miután 
a bírói gyakorlat a büntető perjogi szabályok szigorú alkalmazása 
folytán gúzsba kötötte magát, — nézetem szerint végeredményképpen 
a törvényhozásnak is fel kellene figyelnie.

II. A büntetőparanccsal szemben az újrafelvételt tagadó bírói 
gyakorlat az alább még részletesebben taglalt — sajnos erőltetett mó
don anticipált — felfogása nem azért érdes felületű, mintha a büntető- 
parancsnak a Te. (1930 : XXXIV. törvénycikk) 121. §-a alkalmazá
sával immár tág területre kiterjesztése — a modern törvény eszményi 
elgondolásához képest — üdvös és hasznos ne lenne; hanem ellen
kezőleg amiatt, mert a büntetőparancsban feltételezett bűnösség s 
egyúttal az abból folyó büntetésmegállapítás megközelíthetetlenségét 
— jogerejét — a gyakorlat kelleténél magasabb kínai fallal bás
tyázta körül, amelynek fenntartása pedig a büntető törvénykezés egy
szerűsítését nem szolgálja, de a büntető jogszolgáltatás biztonságát és 
tekintélyét sem gyarapítja.

Vegyük a mostani helyzetet úgy, ahogyan van.
A Bp. 532—535. §-ban meghonosított büntetőparancs és a Te. 

121. §. alapján ma a járásbírósági ügyek tömeges elintézési eszköze
ként és módjaként szereplő büntetőparancs közt lényeges a különbség. 
Ez a különbség nemcsak a mostani büntetőparancsnak kiterjesztett 
arányszámbeli koefficiense szerint mérhető meg; hanem e részben a 
büntetőparanccsal elintézhető szubszumpciók mostani súlyát, a külön
leges rendszer jelentőségét, illetőleg a büntetőparancs perrendi kifej
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lődését is figyelemre kell méltatni. Maga a m. kir. Kúria élesen vilá
gította meg a régi és új büntetőparancs közt felismerhető ezt a különb
séget az 1932. évi október hó 28-án kelt jogegységi határozatában (I. 
3549/1932. B. J. T. LXXXV. 9.), a következő okfejtéssel: „Addig, amíg 
a büntetőparancs csak a Bp. 532. §-ban meghatározott szűkebb keret
ben, vagyis csak a közvádló indítványára vagy hozzájáruló nyilat
kozatára és csakis kihágás vagy egyedül pénzbüntetéssel büntethető 
vétség miatt volt kibocsátható s ekkor is csak az esetben, ha a bíró 
200 pengőt meg nem haladó pénzbüntetést talált kiszabandónak, — 
s amíg a Bp. 535. §-a értelmében, ha a terhelt a büntetőparancsnak 
nem tett eleget, a bíróságnak mindig tárgyalást kellett kitűznie, — 
a kézbesítés kötött szabályai megtartásának elmulasztása nem járt 
súlyosabb kövekezményekkel, illetve a terhelt érdekeinek komolyabb 
veszélyeztetésével“.

Ma a járásbíróság olyankor, ha a feljelentés alapján pénzbünte
tés alkalmazását találja megfelelőnek: „rendszerint“ büntetőparancsot 
bocsát ki. (Te. 121. §. 1. bek.) A büntetőparancsban most már a büntetés 
végrehajtásának felfüggesztését is ki lehet mondani (2. bek.), azon felül 
a bűnügyi költségekre nézve — ideértve az ügyvédi képviselettel fel
merült költségeket is — intézkedni lehet. (3. bek.) Lényeges pedig a 
most idézett törvényszabályoknak kiemelése abból a szempontból, mert 
a bírói gyakorlat a büntetőparancs perrendi hatálya és annak jogi tar
talma közt — az ítélettel szemben — túlzott éles elhatárolást vont.

Ma a főmagánvádló indítványára éppen úgy büntetőparancsot 
lehet kibocsátani, mint közvádas ügyekben; s miután a büntetőparancs 
alkalmazásának — az újabb büntetőeljárás egyszerűsítése által ’vont 
tágabb keretben — csak akkor nincs helye, ha eredetileg törvényszéki 
egyesbírói hatáskörbe utalt ügynek járásbíróság elé terjesztéséről van 
szó (Te. 110. §.), a járásbírósági hatáskört meg nem haladó vétségnél és 
kihágásnál a fakultative alkalmazható pénzbüntetés (II. Bn. 4. §.) 
módot nyújt arra, hogy bármelyik — a járásbíróság hatáskörébe tar
tozó — feljelentés büntetőparanccsal legyen elintézhető.

A járásbíróságok élnek is a törvényben megszabott ezzel a joguk
kal és kötelességükkel. Ennek következtében azután a járásbírósági 
ügyek tömeges elintézésének eszköze és módja ma már a büntető
parancs lett. Ámde természetes következmény az, hogy a tömegesen 
kibocsátott büntetőparancs nyomán több hiba is fordul elő ahhoz 
képest, mint amikor még a büntetőparancs az ügyek elintézésének töre
dék részét adta. Mégis az anyagi igazság sérelmére irányuló aggályt e 
részben nem a tömegmunka kelti fel, hanem az a körülmény, hogy a 
gyakran automatikusan jogerőre emelkedő büntetőparancshoz már nem 
lehet hozzányúlni: s így — esetleg — az úgynevezett alakszerű igazság 
kiszolgáltatása foglal tért.

Ha még hozzávesszük mindehhez, hogy a büntetőparancsban 
megállapított büntetés kis embereknek nagy dolga s azokat sújtja 
inkább, akik az eljárási jog rendszerében csekély tájékozottsággal ren
delkeznek: annak minél hatályo.sabb és eredményesebb biztosítása 
mutatkoznék szükségesnek, hogy — ha a jogerős büntetőparancsban a 
bűnösség és az abból folyó büntetésmegállapítás helytálló volta meg
dől — e sérelmes jogi helyzet maradéktalanul jóvátételének biztos útja 
szabadon maradjon.

П1.. A reparációnak útja-módja azonban ma ugyanaz maradt, 
mint ami a büntetőparancs modernizált kiterjesztése előtt volt. El
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tekintve most attól, hogy a nem jogerős büntetőparanccsal szemben 
nincs más reparáció, minthogy a terhelt, illetőleg házastársa vagy tör
vényes képviselője az ügy tárgyalását kérheti (Bp. 535. §. 1. bek.): a 
megbeszélés alá tartozó kérdés szempontjából a reparáció lehetőségének 
méltatása csakis a jogerős büntetőparanccsal szemben érdekelhet. 
Amennyiben a nem jogerős büntetőparancs végre sem hajtható, azon 
felül pedig a tárgyalásra kerülő büntetőparancs a bírót semmi irány
ban nem köti. (Bp. 535. §. ut. bek.)

A jogsérelem bekövetkezése akkor fenyeget, amidőn a büntető
parancs jogerőssé és végrehajthatóvá válik: vagy azért, mert a terhelt 
tudatlanságból, közönyből vagy tévedésből, esetleg vismajor okából 
tárgyalás kitűzését nem kérte, vagy a tárgyalás órájára sem a szabály
szerűen megidézett terhelt, sem védője, illetőleg házastársa vagy tör
vényes képviselője a bíróság előtt nem jelent meg és elmaradását el
fogadható módon ki nem mentette. Szóval a jogosultak mindenike hall
gatólag — vélelmezendően — lemondott a büntetőparanccsal szemben 
használható excepcionális jogról. (Bp. 535. §. 4. bek.) Ily esetekben 
pedig a büntetőparancs ma már minden külön intézkedés nélkül végre
hajthatóvá válik; ugyanis ha a kitűzött határidőben a büntetőparancs 
útján kiszabott pénzbüntetést nem fizették meg, sem a befizetésre 
halasztást vagy részletfizetés megengedését nem kérték: az officiális 
tárgyaláskitűzést a jogerő megállapítása helyettesíti. (II. Bn. 49. §. 
1. bek.)

Sietek ama tiszteletteljes nézetemnek kifejezésével, hogy ameny- 
nyire helyes az újabb legiszlációnak az a felfogása, amely szerint a 
büntetőparancsban megnyilvánuló — egyszerűsített — intézkedéssel 
szemben a perrendi kifogás jogát szűk korláttal határolta el, illetőleg 
annak gyakorlását bizonyos nemleges magatartás alapján kizártnak 
tekinti, éppen olyan fontos és messzehorderejű kivánalomként jelentke
zik az, hogy a büntetőparancsban — mint ítélt dologban — kifogásol
ható jogsérelem reparációjának lehetősége minél hatályosabb biztosí
tást nyerjen. Ugyanis „ha bármilyen ügydöntő határozat jogerőre 
emelkedése után annak tartalmi helytelensége tűnik ki: az ily határo
zat fenntartása egyértelmű volna az anyagi igazság meghamisításának 
tűrésével. A két ellentétes érdek: a jogerő és az anyagi igazság össze
ütközése közül az utóbbinak kell győzedelmeskednie. Vagyis meg kell 
törni a szabályt s az anyagi igazság érvényesülése végett meg kell 
engedni az újrafelvételt“. (Vargha: A Bp. magyarázata. III. 179.)

IV. A büntető perjogi szabályaink sehol sem említik kifejezetten 
azt, hogy az újrafelvétel kivételes perorvoslati joga szempontjából a 
jogerős ítélet és büntetőparancs joghatályukat és tartalmukat illetően 
egy tekintet alá esnének. A megbeszélt bírói gyakorlat a jogszabálynak 
ebből a hallgatásából arra az álláspontra jutott, hogy csak jogerős íté
lettel szemben van helye, illetőleg a jogos büntetőparanccsal szem
ben nincs helye újrafelvételnek.

Az utóbbi, negációs bírói gyakorlat mereven a Bp. 447—449. és 
558. §. törvényszövegére hivatkozik. E részben a bírói gyakorlatnak 
már régen az volt a felfogása, hogy büntetőperrendtartasunk csak az 
„elítélnek“ „ítélettel“ befejezett ügyét említi ott, ahol az újrafelvétel 
megengedése iránt rendelkezik. Már pedig a bírói gyakorlat álláspontja 
szerint a törvénynek szószerinti értelméhez azért kell ragaszkodni, 
mert a törvényszöveg logikus következetessége alapján fel sem tételez
hető, hogy a büntetőparancsot a törvényhozó itten véletlenül hagyta
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volna ki a kivételes perorvoslat keretéből. Előbb a bírói gyakorlat, 
utóbb pedig a hivatkozott negációs jogegységi döntés a büntetőparancs- 
esal szemben megengedhető újrafelvétel kirekesztését a büntetőper
rendtartás 535. §-ához fűzött eredeti miniszteri szövegindokolással szin
tén igazoltnak tekintette. Idézte az említett miniszteri indokolást, 
amely szerint: „az újrafelvétel ki van zárva a büntetőparancs ellen, 
mert az újrafelvétel megelőző tárgyalást és ténybeli megállapítást téte
lez fel, amelyek a büntetőparancsnál elő nem fordulnak és amelyeket a 
terhelt hallgatag beismerése pótol“. (Min. ind. 747. o.)

Megerősítve látta végül a bírói gyakorlat a szóban levő állás
pontját még abban, hogy a II. Bn. és a Te. sem tartalmaznak oly 
értelmű rendelkezést, amely a kiterjesztett keretben alkalmazható —■ 
jogerős — büntetőparanccsal szemben az újrafelvételt megengedné.

A m. kir. Kúriának előlemlített jogegységi határozata lényegé
ben a bírói gyakorlatnak eddigi állásfoglalását erősíti meg. Hivat
kozik a legfelsőbb bíróságunk arra, hogy a büntető perrendtartásban 
a büntetőparancs intézményének feltételeit a többször említett 532. §. 
szabályozza. Ha tehát a törvény az újrafelvételnek a büntetőparancs
csal szemben helyt kívánt volna adni, akkor legalább a Bp. 558. §-ában 
külön felsorolta volna azt, hogy az újrafelvételnek a járásbírósági 
eljárásban nemcsak a Bp. 444—461. §-ban meghatározott esetekben 
van helye, hanem a büntetőparancs esetében is. Azon felül utal a 
megbeszélt jogegységi határozat indokolása a miniszteri indokolásnak 
már hivatkozott passzusára és arra, hogy a Te. sem tartalmaz oly 
intézkedést, amely szerint a büntetőparanccsal szemben helye volna 
új raf el vételnek. A büntetőtörvénykezés egyszerűsítése tehát — úgy
mond a m. kir. Kúria — a büntetőparanccsal elintézhető „ily kis 
jelentőségű ügyeknél a törvény teljes érvényesülését — például az 
utóbb kiderült visszaesést is — a könnyebb elintézésnek feláldozta; 
nem akarván jelentéktelen előzményhez súlyos következményt fűzni, 
mert ez fölöslegesen kemény megtorlást jelentene“. Megemlíti még e 
jogegységi határozat indokolása azt is, hogy a Te. 52. §-a a Pp. (1911. 
I. törvénycikk) 595. §-át azzal egészítette ki, hogy az ellentmondással 
meg nem támadott fizetési meghagyásnak olyan hatálya van, mint a 
jogerős ítéletnek: az előbbi ellen is általános szabályok szerint van per
újításnak helye. Nem lehet tehát ugyanannak a törvény (Te.) meg
alkotójának feledékenységével magyarázni, hogy a büntetőparancsra 
nézve az újrafelvétel megengedéséről — nyilván tudatosan és célzato
san — hallgatott.

V. A most ismertetett állásfoglalással szemben mindenekelőtt 
arra kívánok reámutatni, hogy az újrafelvételnek büntetőparanccsal 
szemben uegációja tulajdonképpen már a kiinduló pontjánál vitat
hatónak látszik; azaz a büntető perrendtartás puszta szövegértelme
zéséből merített érvelést — mint a megbeszélt állásfoglalás praemisszá 
ját — nem tartom kritika nélkül elfogadhatónak.

Igaz ugyan, hogy a Bp. szószerinti szövegét véve figyelembe: a 
446. §. 1. bekezdése az „elitéit“ javára „ítélettel“ befejezett bűnvádi 
eljárás újrafelvótelét engedi meg, még pedig az „ítéletnek“ jogerőre 
emelkedése után. Hasonlóképpen a 447. és 448. §. is az „elítéltről“ szól, 
ugyanúgy a 449. §. 1. bekezdése az „elítélt“ terhére érvényesíthető 
újrafelvétel feltételeit sorolja fel. Az 558. §. pedig a járásbíróság hatás
körébe tartozó bűnvádi ügyekben az újrafelvétel megengedését az 
utóbb említett törvényhelyek szerint szabályozta. Ennek ellenére a
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törvényszöveg értelmezésének pusztán technikai — tehát legprimití
vebb — módszerével nem lehet itt beérni, hanem szükségesnek mutat
kozik a törvény belső rendszerével és alapvető felfogásával — a jog
egységi határozattól eltérő megvilágításban — is foglalkozni.

íme: a bírói gyakorlat negációs törvényértelmezésének — ha
sonló szöveginterpretációt lehet neki szögezni, amelynek éppen úgy 
nem helyes a végső konklúziója, mint ahogyan az a szóban levő bírói 
gyakorlatra nézve megállapíthatónak mutatkozik. Ily szószerinti — 
de nyilván helytelen — törvénymagyarázatra nyújt példát a Bp. 326. 
$. 1. pontjában foglalt ama rendelkezés, hogy felmentendő a vádlott, 
ha „a vád tárgyában már korábban jogerős ítélet volt hozva“. A bírói 
gyakorlat ebben a vonatkozásban azonban sohasem ragaszkodott 
ahhoz, hogy csak a jogerős ítélettel elbírált ügyet lehetne oly excep* 
cionális okként tekinteni, amely a ne bis in idem elve szerint felmen
tést eredményezne. A bírói gyakorlat helyesen ismerte fel ebben a vonat
kozásban, hogy némi elcsúszás a törvény szövegében is lehet (amint 
hogy a „nagy Homérosz is elszunnyadhatott“); ez azonban a törvény 
rendszerének tökélyét nem érinthette. Sohasem merült fel ehhez ké
pest a gyakorlatban kétség arra nézve, hogy a vizsgálati indítványt 
elutasító vagy bármely perszakban vádelejtés folytán az eljárást 
megszüntető jogerős bírói végzés, végül a jogerős büntetőparancs is 
—■ mint a büntető eljárást érdemben befejező különböző bírói határo
zat -— a jogerős ítélettel — tartalom és perrendi hatály szempontjából 
— egy tekintet alá esik. („A büntetőparancs éppen úgy konszumálja 
a vádat, ha az végrehajthatóvá lesz, mint az ítélet. A törvény szöve
géből az következik, hogy a Bp. az ítélet szóval az ügydöntő határo
zatokat akarta felölelni.“ Vargha: A Bp. magyarázata. H. 448.) Ha 
tehát a büntetőparancs, mint ítélt dolog tartalmánál és perrendi hatá
lyánál fogva új vád ellenében érvényesülő kifogásként esik latba, a 
jogi következetesség azt is megkívánná, hogy a büntetőparancsbeli 
ítélt dolog kivételes megdöntésének módja és eszköze is azzal szemben 
ugyanaz legyen, miként az ítéletnél általában ismeretes.

Hasonlóképpen nem tekinthető meggyőzőnek a miniszteri indo
kolásra alapított érvelés. Ugyanis a Képviselőház igazságügyi bizott
sága a jogegységi határozatban hivatkozott miniszteri indokolásból 
törölte azt, hogy a büntetőparancs ténybeli megállapítást nem tartal
maz. Ehhez képest kénytelenek vagyunk azt vitatni, — ami egyébként 
a büntetőparancsnak törvényes struktúrájából következik, — hogy a 
büntetőparancs a feltételezett bűncselekményből de faktó következte
tett ténybeli adatokban bírja fundamentumát, tehát ezeket a konklu- 
dens ténybeli adatokat — a jogerő által — bűncselekmény, illetőleg az 
abból folyó bűnösség megállapítására szolgáló tényállásnak is kell 
tekinteni. Ellenkezőleg pedig a büntetőparancsnál a tényállás taga
dása: azonos volna a bűnösségnek a tagadásával, illetőleg a jogerős 
büntetőparancs létjogosultságának kétségbe vonásával, mert hiszen 
tényállás nélkül ítélt dolog sem képzelhető el. Egyébként a törvényt 
sértő büntetőparanccsal szemben használható jogegységi perorvoslat
nak is — részben — a büntetőparancsban szereplő tényállás az alapja, 
amelyet a gyakorlati ítélkezési processzus szempontjából a jogkérdés
től mereven elválasztani sem lehet. A vitatott legis interpretáció 
helyessége tekintetében itt azután megint a törvény szószerinti szöve
gével szemben lehet idézetet felhozni a Bp. 442. §. utolsó bekezdéséből, 
amely így szól: „a törvény megsértésével elítéltet fel lehet menteni,



Büntetőparanes és újrafelvétel 241

hatáskör hiányában pedig az ítéletet a jogegységi tanácsnak meg lehet 
semmisíteni“, — ami természetesen és vitán felül úgy értendő, hogy 
nemcsak jogerős ítélet, hanem éppen úgy a jogerős büntetőparancs is 
tárgya a jogegység érdekében használt — rendkívüli — per orvoslatnak.

Végül megcáfolhatónak mutatkozik a bírói gyakorlat ama argu
mentuma is, amely a büntető törvénykezés egyszerűsítését tartalmazó 
törvények hallgatására hivatkozik. Tény az, hogy sem a II. Bn. 49. §-a, 
sem a Te. 121. §-a a büntetőpaxanccsal szemben megengedhető újrafel
vétel problémáját nem érintik. Igénytelen nézetem szerint ez a helyzet 
azonban a törvénynek oly értelmű — tudatos — hallgatásaként számít, 
amely nem akart kitanítani arra, amit egyébként természetesnek tar
tott: tudniillik az újrafelvételnek a büntetőparanccsal szemben meg- 
engedhetőségét.

Kézenfekvő a? utóbbi feltevés abból, hogy az újabb törvény- 
alkotásban a büntetőparancs alkalmazásának kiterjesztése éppen csak 
azt a célt szolgálta, hogy e réven a csekélyebb jelentőségű járásbíró
sági — tömeges — ügyek elintézése idő- és munkamegtakarításra 
találjon. Azonban a törvényalkotóról fel sem lehet tételezni, hogy a 
büntetőparancs alkalmazásának széles területre kiterjesztése és az 
automatikus végrehajthatóságának meghonosítása által a járásbírósági 
ügyek elintézésénél: a legfőbb vezérlő szempontról, az anyagi igazság 
lehető tökéletes biztosítása felől megfeledkezett volna. Hangsúlyozni 
kell ugyanis, hogy az eljárás egyszerűsítését nem szabad oly értelem
ben felfogni, mintha az úgynevezett perjogi biztosítékok mesterséges 
háttérbe szorítását öncélúlag szolgálná. Ámde az egyébként törvény
szerű „kemény megtorlás súlyos következményeinek feláldozása a 
könnyebb elintézés céljából“ aligha volna másként, mint az anyagi 
igazságkeresésről történt lemondásként értelmezhető. Ezt pedig a 
törvénynek mégsem imputálhatjuk!

VI. Az újrafelvételt a büntetőparanccsal szemben tagadó bírói 
gyakorlat álláspontjának eddig negatív irányú cáfolatával igyekez
tem foglalkozni. Mielőtt azzal szemben a pozitív érvelés területére lép
nék, helyesnek vélem, ha a szóban levő — régi keletű — gyakorlat
nak tiszteletreméltó stabilitásánál megállapodok abból a célból, hogy 
annak okeredetével is foglalkozzam, annál inkább, mert hiszen ezt a 
bírói gyakorlatot a közkeletű kommentárok többsége is helyeselte, a 
legfelsőbb bíróságunk pedig döntvényerőre emelte. Erről a kiforrott 
gyakorlatról — amely a tipikus klasszikái ítélkezés jellegét viseli 
magán, — semmi körülmény közt nem tételezném fel, hogy a vita
tott, technikai szövegmagyarázaton felül — a ráció legis magasabb- 
rendű értelmezéséig — felemelkedni ne tudott volna. Ezzel szemben 
a meggyőződésem az, hogy ez a vitatott gyakorlat abba a múltba gyö
kerezik, amikor még a büntetőtörvénykezés egyszerűsítéséről mai 
értelemben nem volt szó s a büntetőparancs ennek az egyszerűsített, 
mai eljárásnak előfutáraként szerepelt. Tehát tiszteletteljes nézetem 
szerint amennyire elfogadható volt a vitatott gyakorlat a büntetőtör
vénykezés egyszerűsítése előtti időben, éppen úgy ma már talaját 
vesztette. r

Ha figyelembe vesszük, hogy az eljárás egyszerűsítése irányában 
tartott fejlődés rendjén a büntetőparancs jelentősége — térfogatában 
és súlyában — mekkora haladást tett: a szóban levő negációs bírói 
gyakorlatnak eredete megfejtésénél a korábbi helyzetbe kell magunkat 
beleképzelnünk. A régi gyakorlat• nyilván azért ragaszkodott olyan
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mereven a büntetőparanccsal szemben az újrafelvétel megtagadásához, 
mert a büntetőparancs jelentette ekkor még egyedül az egyszerű eljá
rási formulát. E mellett is a büntetőparancsban szereplő bűnösségi 
szuppozició csak akkor lett büntetéskövetkezménnyé, ha az előbbihez 
a terheltnek a végrehajtást önként akceptáló cselekménye is járult. 
Vagyis ebben az időben még a büntetőparancs nem jelenthette az 
annyira perhorreszkált alaki igazságnak kiszolgáltatását, mert a bün
tetőparancsban megállapított bűnösséget és abból folyó büntetés- 
kiszabást maga a büntetőparanccsal sújtott változtatta át az anyagi 
igazságnak is kielégítően megfelelő perjogi helyzetté olyképpen, hogy 
a kiszabott pénzbüntetést a kitűzött határidőben jószántából meg
fizette. Ellenkező esetben tárgyalás kitűzésének volt helye s ment min
den a tárgyalási perúton.

Ami ma rendszerint alkalmazott eszköz: a büntetőparancs a 
klasszikus jogi megjelenésében még kivételes intézkedés volt. Ért
hetőnek tűnik fel tehát, hogy az utóbb egyszerűsített eljárásnak akkor 
még szűk keretű törvényadta lehetőségére a bírói gyakorlat a múltban 
éber figyelmet fordított. Egyúttal eleve gátat vetni igyekezett a teljes 
perorvoslati jognak — azt bekerítő — bármely restitúciójával, így a 
jogerős büntetőparancs ellenében az újrafelvétel megengedésével 
szemben is.

A mai bírói gyakorlatot azonban másirányú — átfogó — elgondo
lásnak kellene vezérelnie. Jó volna mindenekelőtt eloszlatni ama 
vitára alapot nyújtó téves felfogásnak még a maradékát is, mintha a 
büntetőparancs nem tartalmazna tényállást. Az utóbbi téves felfogás 
ugyanis a büntetőparancsnak az ítélettel szemben — nem perjogi ha
tálya, illetőleg tartalma tekintetében, — hanem egyszerűbb szerkezeti 
megjelenésében bírhatta alapját. Ámde ma már a Te. 113. §-a szerint 
készült jogerős elsőfokú ítélet szerkezetének lényege szerint alig kü
lönbözik a büntetőparancstól. A szerkezeti (alaki) különbség a kétféle 
bírói határozat közt mindössze annyi, hogy amíg az egyszerűen szer
kesztett jogerős ítélet indokolása tartalmazza — a tárgyalás adataival 
megerősített — tényállásnak rövidre fogott előadását, addig a büntető
parancs — indokolás hijján — a vád tárgyává tett cselekménynek 
megnevezését: tárgy, hely és idő szerint megjelölését, valamint a 
bizonyító adatoknak felsorolását tünteti fel. A szubszumpció felépítése 
szempontjából ez az alaki különbség — a megbeszélt kérdést illetően — 
jelentősnek aligha mondható, mint ahogyan a lényegből következik az 
is, hogy a bűnösségi konklúzió az ítéletnél és a büntetőparancsnál egy
aránt a bűncselekmény históriai előzményére van alapítva.

A kétféle bírói határozatban felismerhető különbség tekinteté
ben a hangsúly a büntetőparancsnak ama tartalmi sajátosságán van, 
hogy a büntetőparancsban feltételezett, viszont az egyszerűen szerkesz
tett ítéletben megállapított tényállás van. A kétféle bírói határozat 
közös jellege pedig az, hogy a tényállásból vont bűnösség körülmé
nyeire egyik sem tartalmaz megokolást.

Már most a kétféle bírói határozat egybevetéséből kitűnő ez a 
tartalmi különbség azt a kérdést teszi megfontolandóvá: vájjon elegen
dőnek látszik-e az arra, hogy az egyszerűen szerkesztett ítélettel szem
ben az újrafelvétel approbációja, ugyanakkor pedig a büntető
paranccsal szemben az újrafelvétel negációja mellett törjünk pálcát.

VII. Ha az említett kétféle bírói határozat létrejöttének rend
szerét és azokban kifejezésre jutó rendelkezési jog természetét vesz-
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szűk figyelembe és ehhez még külön hozzávesszük az újrafelvételnek 
alapvető célkitűzését: a felvetett kérdést tagadólag válaszolhatjuk meg. 
Az utóbbinál kezdve a fejtegetést: büntető eljárási jogunkban az újra
felvételnek céljaként azt kell szem előtt tartanunk, hogy az ítélt 
dologként szereplő, hibás vagy téves ténymegállapítás szükség esetében 
felülvizsgálható és helyesbíthető legyen. A tényállás reparációjával 
természetesen a jogkérdésnek revíziója is karöltve járhat. Utóbbi 
szempontból tehát az újrafelvétel megengedésének kivételes perorvos
lata magában foglalhatja a jogkérdésnek is oly értelmű felülvizsgála
tát, amelynek egyébként — önállóan — csak a jogegység érdekében 
használható rendkívüli perorvoslat keretében volna helye. ítélt dolog 
esetében a ténykérdésnek és jogkérdésnek gyakran együttes felülvizs
gálati szüksége pedig kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy az újrafelvétel 
eseteit tulajdonképpen szigorúan kategorikus csoportba foglalni és 
esetenként (kazuisztikusan) felsorolni nem is helyes, mert a ténykér
désnek reparácionális és a jogkérdésnek revizionális határvonalát a 
gyakorlatban megvonni sokszor lehetetlen.

Az újrafelvételnek tehát a jövőben szélesebb keretben kellene 
érvényesülnie, mint ahogyan a mostani kötött perrendi feltételekhez 
szigorúan ragaszkodó bírói gyakorlat annak kaput nyit.

Közelről szemügyre véve: a meglevő perrendi feltételek a jogerős 
büntetőparanccsal szemben az újrafelvétel megengedésének kategórikusz 
imperatívuszát nyújtják azért is, mert a perrendi bizonyítás a büntető
parancs létrejöttekor háttérben marad, annak kibontakozását a terhelt 
vélelmezett bűnössége bénítja meg. Viszont az egyszerűen szerkesztett 
ítélet esetében, ha a bizonyítás legprimitívebb eszközére: a puszta be- 
ösmerésre van alapítva a tényállás, a bűnösségmegállapítás realitásá
hoz így sem lehet közelebb férkőzni, mint abban az esetben, amidőn a 
bűnösséget feltételezni kell; hiszen a beösmerésre alapított bizonyítás 
magában is a bizonyításnak tárgya lehet és könnyen megcáfolható. A 
puszta beösmerésen alapuló, egyszerűen szerkesztett ítéletben 
megállapított tényállás ehhez képest meglehetősen problematikus 
értékű, mégis a kivételesen megengedhető perorvoslat szempontjából 
azt a bírói gyakorlat a büntetőparancséhoz képest — értékén felül — 
kiemeli. Nyilván csak azért, mert a büntetőparancsban akceptált tény
állásra nézve hiányzik a bizonyítási próba lehetősége, amennyiben azt 
a terheltnek nemleges magatartása helyettesíti. Ebből az elgondolásból 
pedig az következik, hogy ha — akár csak puszta beösmerés alapján 
megállapított — egyszerű ítéleti tényállás és ahhoz fűzött bűnösség 
tárgya lehet kivételes újrafelvételi perorvoslatnak, illetőleg a bizonyí
tási próba megismétlésének: annál inkább helye lehet, sőt kívánatos 
az ott, ahol tulajdonképpen a reparációs eljárás során lehet csak bizo
nyítás felvételéről szó, mert az megelőzően még végbe sem ment. A 
büntetőparancs esetében a feltételezett bűnösség mögött meghúzódó 
tényállás megerőtlenítésére tehát bő alkalom, több esély kínálkozik. 
Vitán felül lehet, hogy az anyagi igazság érdekét szolgáló — kivé
teles — reparációs eljárásnak termékenyebb talaja van ott (a büntető
parancsnál), ahol csak a feljelentőt fenyegető büntetőszankciók név- 
beesülésén elfogadott adatok és vélelmezett bűnösség konstrukcionális 
megdöntéséről van szó, mint emitt (az egyszerű ítéletnél), ahol esetleg 
puszta beösmerésen alapuló tényállásnak rekonstrukciója szolgál 
célirányul.

VIII. Ami végül a büntetőparanccsal szemben megengedhetet-
16*
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lennek tartott újrafelvételnek a fizetési meghagyással párhuzamba állí
tását illeti, annak kidomborítása végett, hogy az egyszerűsített eljárást 
szabályozó ugyanaz a Te. a perújítást a jogerős fizetési meghagyással 
szemben megengedi, szabad legyen a büntető és a polgári törvénykezési 
eljárás kardinális különcélúságára hivatkoznom. A büntetőparancs a 
mai megjelenésében tényleg a polgári törvénykezési eljárásból átülte
tett, különleges intézmény fogalmát jelenti. Azonban úgy a fizetési 
meghagyásnak a polgári törvénykezés talajában, mint pedig a büntető- 
parancsnak a büntető perjog rendszerében önálló — a sajátos jog ter
mészetéhez simuló — lényeges attribútumokkal kell rendelkeznie. A 
fizetési meghagyás és a büntetőparancs jogterületi bifurkációjánál 
nem lehet szem elől téveszteni azt, hogy amíg a polgári törvénykezési 
jogban természetes, sőt szükséges tétel: az alaki igazsággal való meg
elégedés; addig a büntető eljárási jogban fordított a helyzet. Helyeseb
ben a büntető perjognak világító szövétneke, rendszerének főcélja min
dig az anyagi igazságnak a kutatása; a büntetőjognak intézménye nem 
ösmerheti be azt, hogy esetenkint az alaki igazsággal is megél, s ettől 
a gondolattól — mint ahogyan az élő lény a légüres tértől — a büntető
jog mindig irtózni fog.

A perjogi rendszerben tehát a büntetőparancsot több biztosító 
kautélával kell ellátni, mint a fizetési meghagyást, hogy az utóbbi az 
anyagi igazság rovására ne maradjon formai jogszolgáltatás eszköze.

Erről a főprincipiumról természetesen a Te. sem feledkezhetett 
meg; azt pedig, hogy tudatosan hallgatott volna arról oly értelemben, 
hogy az említett tételt egyszersmind tagadásba vonja: a Te. megalkotó
járól fel sem lehet tételezni.

A Te. az anyagi igazság lehető biztosítása érdekében bölcsen pro- 
videált akkor, amidőn a jogerős fizetési meghagyással szemben a per
újításnak megengedése tekintetében kifejezetten rendelkezett. Neveze 
tesen ily irányú kifejezett rendelkezés hijján a polgári törvénykezés 
területén esetleg nehezebben megcáfolhatónak mutatkozó vita tárgya 
lehetett volna, hogy az eljárás egyszerűsítésének ott, ahol — bár min
dig csak viszonylagosan — csekélyebb jelentőségű ügyeknek gyorsabb 
és gazdaságosabb elintézését kell szem előtt tartani, azon a jogterüle
ten, amely az alaki igazság kiszolgáltatásával is beéri: a kivételes per- 
orvoslati reparáció lehetőségéről kénytelenségből le kellett mondania.

Amidőn azonban a Te. a polgári törvénykezés területén ennek a 
várható diszkussziónak útja elébe vágott, — igénytelen nézetem sze
rint — nem lehetne ebből a jogszabályozásból azt a következtetést le
vonni, hogy a büntető eljárási jog területén, — ahol pedig a többször 
hangsúlyozott kivételes perorvoslati reparáció szüksége a büntetőjog 
alapvető rendszeréből következik és szükséges intézmény, — ezt a  Te. 
egyszerűen, hallgatással a büntetőperjogi struktúrából ki akarta volna 
küszöbölni. Miután pedig a büntetőparanccsal szemben az újrafelvétel 
megengedésének kirekesztését a Bp., sem pedig a II. Bn., illetőleg a 
Te. generális felfogásával, a büntetőjog alapvető rendszerével össze- 
egyeztethetőnek nem tartanám, a megbeszélt jogegységi határozattal 
szemben a Te.-nek idevonatkozó hallgatását akként magyarázom, hogy 
a törvény nem kívánt tételes szabályban foglalt rendelkezést adni ott, 
ahol azt természetesnek, ehhez képest feleslegesnek tartotta.

Fogadjuk el azt, ami a megbeszélt jogegységi döntésből kitűnik, 
hogy a fizetési meghagyás a polgári törvénykezésben tökéletesen reá 
illik a mai büntetőparancs fogalmára a büntető eljárási jogban. Kér-
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dem ezek után, hogy vájjon előbbre való-e a fizetési meghagyásnak ki
vételes reparációja, mint a büntetőparancsé; vagy a Te. kifejezett ren
delkezése egyfelől, hallgatása másfelől ekként értelemezendő-e? Qua 
slstema et qua ratione legis*?

IX. A Te. megalkotásakor sokan attól tartottak, hogy a főtárgya
lási jegyzőkönyv elkészítését és a részletes ítéleti indokolást nélkülöző 
bűnügyek nyomában az elítéltek tömegesen fognak az abszolució el
nyerése végett az előnyösebben kecsegtető újrafelvétel segélyével 
merész próbálkozásba bocsátkozni. A tapasztalat azonban, — amint az 
várható is volt, — azt igazolta, hogy az egyszerűen szerkesztett jogerős 
ítélettel szemben használt újrafelvételi indítvány aránytalanul csekély 
töredékében jut el a kívánt bizonyítás felvételéig, illetőleg újrafelvételi 
tárgyalás megtartásáig és ítélet meghozataláig.

Ennek oka pedig még a Bp.-ben gyökerezik. A bíróság — szigo
rúan megszabott perrendi feltételek keretében — döntésének első 
fázisában az újrafelvétel iránt tett indítványt jórészt alakszerűség 
szempontjából teszi mérlegelés tárgyává és ehhez képest az esetek túl
nyomó többségében a tett újrafelvételi indítványt abszolúte alkalmat
lannak találja. A második fázisa a bírói kogniciónak annak felisme
rése, hogy az újrafelvételi indítvány tartalmi szempontból alkalmas-e 
az alapper anyagának és bizonyítékainak rekognoszkálására. Neveze
tesen az újrafelvételi indítványban kifejtett tényállás és erre vonatko
zóan felajánlott bizonyítás rendszerint csak negatívuma, az érem má
sik oldala annak, ami az alapperben megrögzítve volt. Sőt azzal rend
szerint csak közvetve van összefüggésben oly irányban, amelyet bün
tetőjogi pozitivitással relevánsnak tartani nem lehet. Ezért azután a 
bíróság az újrafelvétel iránt tett indítványok túlnyomó részét minden 
vizsgálat és tárgyalás nélkül vissza szokta utasítani. (Bp. 454. §.).

A büntetőperrendtartásnak most említett kötött rendszere és a 
helyes irányú bírói gyakorlat tehát útját vágta annak, hogy az egy
szerűen — a bizonyítékok részletes felsorolását nélkülöző módon —- 
szerkesztett jogerős bírói ítélettel szemben a kivételes perorvoslati jog 
merész kísérletezések folytán felesleges munkával árassza el az iga- 
ságügyi hatóságokat. Világossá lett, hogy az újrafelvétel bizonyítékai
nak viszonya az alapperben elfogadott tényálláshoz az, hogy a nová- 
ciós bizonyítékok helyettesíteni, esetleg kiegészíteni hivatottak az alap
perbeli bizonyítékokat, amelyekre azonban csak töredékrészben tá
maszkodnak. Az újrafelvétel iránt tett indítvány kérdésében hozott 
bírói határozatnál viszont az alapperben szerepelt és valónak elfogadott 
bizonyítékok nemcsak elsősorban, de hatványozott súllyal esnek a 
mérleg serpenyőjébe.

Meg vagyok győződve afelől, hogy ugyanígy a jogerős büntető- 
paranccsal szemben az újrafelvételnek megengedése sem róna számot
tevő munkatöbbletet az igazságügyi hatóságokra. Ugyanis analóg hely
zettel találkozunk; amely abban ismerhető fel, hogy ha az alapperbeli 
bizonyítékok tüzetes felsorolása elmarad (az egyszerűen szerkesztett 
jogerős ítéletnél) vagy pedig csak a feltételesen elfogadott bizonyíté
kok megemlítéséről van szó (a jogerős büntetőparancsnál): az újra
felvételi indítványba foglalt bizonyítékoknak és az ítélt dolog anyagá
nak hátteréül szolgált bizonyítékoknak relációba állítása tagadhatat
lanul bizonyos nehézségbe ütközhetik. Az a körülmény azonban, hogy 
az alaphatározat bizonyítékai részletes méltatásának hiánya az újra
felvétel kérdésében döntő bíróságot dilemma elé állíthatja: még nem
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lehet ok éppen csak a jogerős büntetőparanccsal szemben az újrafei-- 
vétel megengedése megtagadásának. Az egyszerűen szerkesztett ítélet
ben megállapított, illetőleg a jogerős büntetőparancsban feltételezett 
tényállásnak a jogerő révén nyert vetülete ugyanis az esetek többsé
gében kellő támpontot nyújthat az újrafelvételi indítványban vitatott 
tényállásnak s az ott szereplő bizonyítékoknak érdemi — önálló — 
kritikájához. Még pedig oly mértékben is, hogy az újrafelvétel iránt 
tett indítványt minden vizsgálat és tárgyalás nélkül vissza lehessen 
utasítani. Azokban a töredékesetekben pedig, amidőn az újrafelvétel 
iránt tett indítványban szereplő bizonyítékok elől a bíróság nem tér
het ki: az anyagi igazság keresése és lehető tökéletes felderítése végett 
az újrafelvétel teljes keretű processzusán ajánlatos is túlesni. Erre 
pedig szükség van egyaránt, ha a bizonyítékok tüzetes felsorolását és 
megokolását nélkülöző ítéleti tényállás felülvizsgálata, de még inkább, 
ha a bűnösség és büntetés megállapításának alapjául nem tárgyaláson 
felvett, hanem feljelentés szerint valónak elfogadott bizonyítékok he
lyesbítésének lehetősége az eljárás céliránya.

X. Befejezésül a büntetőparanccsal szemben megtagadott újra
felvételi kapcsolatban még egy mozzanatra kénytelen vagyok kitérni, 
amely ezt a problémát jogpolitikai keresztmetszetében érinti.

Nevezetesen a mostani helyzet karakteréhez tartozik, hogy a 
jogerős büntetőparancsban előforduló, törvénysértésen kívül, — amely 
a jogegység érdekében használható perorvoslattal vehető felülvizsgálat 
alá és hozható helyre, — sem rendes perrendi, sem kivételes hatályú 
reparációnak helye nincs. Hozzáfűzhetjük mindjárt, hogy a jogerős 
büntetőparancsban nem mindig a terhelt javára, de sérelmére is for
dulhat elő helyrehozhatatlan hiba. Viszont a jogegységi tanács szigo
rúan értelmezett gyakorlata szerint a törvénysértés reviziója lehetőleg 
tiszta jogkérdés keretében mozog; függetlenül attól, hogy nem mindig 
„jelentéktelen előzményekről“, hanem gyakran „súlyos következmé
nyekről“ van itt szó. Mindennek kaleidoszkópszerűen változatos esetei
vel a gyakorlati büntetőjogász lépten-nyomon találkozhatok.

Az említett — kizárólag jogi természetű — rendkívüli perorvos- 
lati reviziótól eltekintve: a jogerős büntetőparancsban előforduló téves 
bűnösségmegállapításnak és büntetéskiszabásnak reparációjára ezidő- 
szerint tulajdonképpen csak a legmagasabb államfői kegyelem gya
korlása nyújt lehetőséget és módot.

Azt hiszem felesleges hangsúlyozni azt, hogy éppen nem meg
felelő állapot, hogy a kivételes perrendi reparáció törvényes lehetősége 
helyett, a legmagasabb fórumot foglalkoztassák ilyen kérdések. Egy
felől ugyanis ez a helyzet a legfelsőbb kegyelmi folyamodványok szá
mát fölös számban megszaporíthatja, másfelől viszont a legfelsőbb 
kegyelem gyakorlása nem jelentheti — természetesen — a reparáció
nak azt a tartalmi hatályát, amelyet az esetleges abszolúcióval járó 
kivételes perorvoslat útján el lehet érni. Ugyanis még abban az eset
ben is, ha a jogerős büntetőparancsban tévesen megállapított büntetés 
'végrehajtása legfelsőbb kegyelem útján megelőztetik: a legfelsőbb 
kegyelem nem terjed ki a jogerős büntetőparancsban levő bűnösség 
mg állapításának tányéré.

Különösen érzékenyen érintheti tehát a jogerős büntetőparancs
ban jelentkező — a kivételes perorvoslat útján jóvá nem tehető — 
sérelem a reputácionális jogot, a büntetlenség kérdését azért, mert 
nincs rehabilitációs törvényünk. Már pedig a mai bírói gyakorlatnak
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megfelelő állapotban előfordulhat, hogy valamely csekélyebb büntető
eljárásbeli mulasztás, könnyelműség, esetleg járatlanság, sőt erőhata
lom: büntetőjogilag ártatlan emberre egész életére szóló bajt hozhat. 
Képzeljük csak azt az esetet, hogy valakit sikkasztás vétsége miatt 
feljelentenek. A járásbíróság büntetőparancsot bocsát ki, amelyet 
részére szabályszerűen kébesítenek. A kézbesítést követő napon az 
ártatlanul büntetőparanccsal sújtott oly természetű betegségbe esik, 
amely őt megakadályozza abban, hogy a büntetőparanccsal szemben 
kellő időben tárgyalás kitűzését kérje. A sikkasztás vétsége miatt ki
bocsátott büntetőparancs automatikusan jogerőre emelkedik s jóllehet 
maga a feljelentő utóbb meggyőződik a terhelt ártatlansága felől: per
rendi reparációnak helye nincs. Am a büntetőparancsban megállapí
tott főbüntetés végrehajtása legfelsőbb kegyelem útján elengedtetik; 
azonban az ártatlanul terhelt büntetett előéletű marad: erkölcsi bizo
nyítványában szerepel, hogy sikkasztás miatt bűnösnek találták. Ezen 
pedig nem lehet segíteni, mert a jogerős büntetőparanccsal szemben 
ma nincs újrafelvételnek helye!

Megbeszélésem célján túl esnék annak a kérdésnek jogpolitikai 
taglalása: vájjon egyáltalában helyénvaló-e ítélt dologgal szemben 
újrafelvétel keretében a tényállás reparációjának megengedése. A 
büntetőperrendtartásunk azonban ily irányban a pozitív álláspontot 
tartotta helyesnek és az újrafelvétel intézményét elfogadta.

Éppen ezért nagy lelkesedéssel tudtam volna üdvözölni legfel
sőbb bíróságunknak oly értelmű döntését, amely az újrafelvételi per
orvoslat megengedh'etőségére nézve az eddig domináló kettéválasztást 
— az ítélet és büntetőparancs közt — kiküszöbölte volna. Mert a kivé
teles perorvoslat szempontjából ez a bifurkációja az ítélt dolog fogal
mának: fájó méltánytalanságra vezet.

A m. kir. Kúriának ezt a fájó sebet bizonyára módja lett volna 
kioperálni a praxisból. Hiszen számos példa van arra, hogy amint a 
törvény a kuriális gyakorlat által erőt nyert, úgy némely esetben 
vérét is veszítette. A bíróságokra irányadó jogegységi döntés — mint 
a bírói gyakorlatban kifejezett élő jog — tehát a törvény vélt hiányát, 
hézagát könnyen pótolhatta volna. Amint hogy erre a megbeszélt kér
désnél, tiszteletteljes meggyőződésem szerint, nagy szükség is van: a 
legfőbb bírósági gyakorlatnak megváltoztatása, ultima ratione törvény- 
alkotás révén.

Videant consules!



A terheltnek kihallgatása és vallomása.*
Irta: Auer György dr.

kir. főügyészhelyettes, egyetemi m. tanár (Budapest—Pécs).

Félreismerhetetlenek azok az aggályok, amelyek a terhelt kihall
gatása és az ormok során tett vallomás jelentőségével kapcsolatban 
az elméletben és a gyakorlatban mind többször megnyilvánulnak. Fel
tűnő e jelenség azért is, mert míg bűnvádi eljárási jogunk nagyszerű 
megtestesülése, a Bűnvádi Perrendtartás nyugodt és fejlődőjképes ér
vényesülést biztosított az eljárási jog modem elveinek, addig e rész
letkérdéssel kapcsolatban oly mozzanatokkal találkozunk, amelyek 
alkalmasaik arra, hogy a büntető perjog vezérelveinek harmonikus 
érvényesülését bizonytalanná tegyék.

A terhelt kihallgatásának, mint perjogi problémának súlypontja 
az előkészítő eljárásra esik. A nyilvános főtárgyalás a maga kiegyen
súlyozottságában rendszerint teljes biztosítékát nyújtja annajk, hogy 
a Bűnvádi Perrendtartás irányelvei csorbítatlanul érvényesülhessenek. 
Az előkészítő eljárás azonban, mely késedelem nélkül alkalmazkodni 
kénytelen az eset körülményeihez, merev szabályodhoz nem köthető 
és az események torlódásának hatása alatt sodródhatik oly irányba, 
amely a mai eljárási jogunk szellemével nehezen egyeztethető össze. 
Már pedig bármennyire is érvényesüljön az a — újabban a törvény
hozó által is kifejezőre juttatott — gondolat, hogy az ítélőbirónak füg
getleníteni kell magát az előlkészítő eljárástól, annak bizonyítékaitól, 
tagadhatatlan, hogy ez az eljárási szak a bűnper és így legfontosabb 
szereplőjének, a terheltnek sorsára is, döntő kihatással lehet.

A kontinentális eljárás — bonyolultabb bűnperekben — teljes mér
tékben reá van utalva az előkészítő eljárásra. Enneik az eljárásnak vál-

* A gazdag hazai és külföldi irodalomból kiemeljük a következő műveket: 
Angyal P.: A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. 1915. Balogh: A magyar bűnvádi 
eljárási jog. 1901. Balogh—Illés—Vargha: A BP magyarázata. 1910. Finkey: A ma
gyar büntetőperjog tankönyve, 1916. Vámbéry: A bűnvádi perrendtartás tan
könyve. Mendelényi L.: A büntetőeljárás gyorsításának módjairól M. J. E. ért. 
I. 1. 1933. Glaser: Handb. d. Strafprozessrechts. 1883. Glaser: Die Lehre v. Beweis. 
1883. Binding: Grdriss d. d. Strafprozessrechts. 1904. Stenglein: Lehrb. d. d. Straf
prozessrechts, 1887. Holtzendorf: Hbuch d. d. Strafprozessrechts. 1887. v. Kries: 
Lehrb. d. d. Strafprozessrechts. 1892. Henschel: D. Vernehmung d. Beschuldigten.
1908. Gleispach: D. deutschösterreichische Strafverfahren. 1919. Stöhr: Psychologie 
d. Aussage. 1909. Wimmer: Gestehen u. Leugnen im Strafprozess ZSt. W. 1930. 538. 
Hellwig: Psychologie u. Vernehmungstechnik. 1927. Lohsing: Öest. Strafprozess- 
recht. 1932. Lohsing: D. Geständniss in Strafsachen. 1908. Beling: D. Reichsstraf
prozessrecht. 1928. Gross: Hbuch f. Untersuchungsrichter. 1914. Saner: Kriminal
soziologie. 1933. Cubain: Instr. pen. 1877. Garraud: Traité d’instruction criminelle.
1909. Dalloz: Dictionnaire de droit. 1933. Harris: Criminal Law. Holdsorth: A 
history of English Law 1921.
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tozatlanul maradt az a fontos feladata, hogy felfedje és lerögzítse a 
bizonyítékokat, vagy legalább a bizonyítékforrásokat, amelyeket az 
ítélőbíró a tényállás megállapításánál felhasználhat. Minden oly irány 
és gyakorlat tehát, amelynek hatása alatt az eljárásjogi (kódexünknek 
megalkotásánál alappillérül állított eszmék valamelyike az előkészítő 
eljárás során módosulást szenvedhet, a bűnper sorsára is le nem kicsi
nyelhető hatással lehet.

Ha az egyes felmerülő aggályokat és azokma|k forrásait vesszük 
szemügyre, megállapíthatjuk, hogy a terhelt kihallgatásánál érvénye
sülő elvek egyrészt sokszor eltérnek attól az iránytól, amely az alap
törvényünk szellemében és szabályozásában kifejezésre jutott, más
részt nem |keresik az összhangot az eljárási jog újabb fejlődése során 
helyeseknek és követendőknek bizonyult tudományos és tapasztalati 
igazságokkal. Amidőn tehát a következőikben ezekre az orvoslást 
igénylő jelenségekre reá kívánunk mutatni, elkerülhetetlen, hogy hi
vatkozzunk oly megállapításokra is, amelyek már évtizedek óta a tudo
mányos köztudatban élnek, de amelyek — talán éppen ezért — foko
zottan is ki vannak téve annak a veszélynek, hogy mint elcsépelt (köz
helyek a figyelem középpontjából, szinte észrevétlenül kikerüljenek.

Az eljárási jog a terheltnek az első lehetőséget kihallgatásával 
adja meg arra, hogy az ellene indított bűnvádi per során ügyfélként 
felléphessen, jogaival éljen, a per menetét befolyásolhassa. A kihall
gatás ezért úgy alaki, mint érdemi szempontból fontos, elengedhetet
len mozzanata már az előkészítő eljárásnak: is. Míg a terhelt vallomását 
értékelni kell abból- a szempontból, hogy van-e helye egyáltalában 
bűnvádi pernek, addig a kihallgatással módot (kell adni mindazokhoz 
az előterjesztésekhez, amelyek a terhelt megítélése szerint a vád meg
döntésének, hiányossága feltárásának eszközei. Meg kell adni a lehe
tőséget, hogy a terhelt a vád alaposságát elismerve, megszerezze ma
gának az eljárási könnyítéseket (vizsgálat mellőzése, közvetlen idézés), 
valamint a beismerésnek kisebb alanyi bűnösségre és megbánásra utaló 
természetéből kifolyóan az enyhébb büntetésre való érdemességet is.

Feltétlenül helyes ezek szerint az az álláspont, amelyet nem csu
pán a kódex alkotói tartottak szemük előtt, hanem, amelyet a modern 
tudomány álláspontjával teljes összhangban Angyal Pál is tanít, hogy 
a terhelt (kihallgatása alkalomadás a nyilatkozásra, a javára szolgáló 
körülmények előadása. (A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. I. 
221., 363. és 367.). Fogalmi ellentétbe kerülnénk tehát mindenkor azzal 
az állásponttal, hogy a kihallgatás célja alkalom biztosítása az ártat
lanság nyilvánvalóvá tételére, ha csak egy lépéssel is továbbmennénik 
a kihallgatás során azon a határon, amelyet a terhelt betartani kíván. 
Ezt az elvet fogadja el a legújabban alkotott perjogi kódex, az olasz 
Codice di procedúra penale is, indokolásában juttatva kifejezésre, hogy 
„il Progetto inantiene al interrogatorio il carattere di mezzo di difesa“ 
(hiv. kiad. 71. old.). Kétségtelen tehát, hogy a kihallgatás a védelem 
intézménye és alkalmazásával a törvényhozók is a materiális védelem 
érvényesülését kívánják előmozdítani. A védelmi jellegnek és különö
sen a vallomástétel jogosítvány, törvényadta igény jellegének a ki
hallgatás lényegében kell érvényre jutnia. Anélkül, hogy a kihallgató 
hatósági személyt az eljárás (komolyságát és méltóságát veszélyeztető 
udvariaskodásokra, a társadalmi érintkezésben szokásos előzékeny
ségre kényszerítené a helyes álláspont, megkívánja azt, hogy a kihall
gatás érzékeltesse a terhelttel, hogy az eljárásban való fizi|kai részvé-
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tel kényszerével ellentétben, a vallomástétel tényére és a vallomás tar
talmára vonatkozó elhatározása egyedül saját megítélése által irá
nyítható.

Mellőzve itt azoknak a szabályoknak részletezését, amelyeknek 
kodifikálását az osztrák Strafprozessordnung mintájára a mi kode- 
xün|k is szükségesnek tartotta a terhelt vallomási szabadságának biz
tosítása érdekében, reá kell mutatnunk arra, hogy kihallgatás tartal
mának helyes körülhatárolása adja meg már is a feltételeit annak, 
hogy a vallomás a materiális védelem zavartalan érvényesülési lehető
ségévé alakuljon. Különböztetni kell ezért az előíkészítő eljárás során 
és a főtárgyaláson történő kihallgatás között. Az előkészítő el
járás kihallgatása a terheltnek a váddal és a kihallgatásig 
megszerzett terhelő és mentő bizonyítékokkal való megismerte
tését és mindezek ismeretében a váddal szemben elfoglalt állás
pontjának kifejthetését célozza. E vallomás keretében meg van 
a lehetőség személyes észleletek (tulajdonképpeni vallomás) elő
adására, mint közvetlenül nem tudott, de egyéb módon bizonyítható 
körülmények megjelölésére, indítványojk és megjegyzések előterjesz
tésére (ügyfélelőadás). A főtárgyaláson való kihallgatás során már 
nincs szükség a vádlottnak a váddal való megismertetésére és a kihall
gató csupán meggyőződést szerez arról, hogy a terhelt a vele már írás
ban közölt vád lényegének megértéséhez szükséges értelmi (képesség
gel rendelkezik-e. A bizonyítékok elébe tartása a vádlottnak pedig 
egyenesen eljárási szabálysértés volna, amellyel a bíró a bizonyító el
járásnak vágna elébe. Helyesen mutat reá Hans Gross, hogy súlyosan 
(kifogásolandó, ha az ítélőbíró túlbuzgóságában a tagadó vádlott elé 
tartja  az előkészítő eljárás terhelő bizonyítékait. E szerzővel együtt 
helyeseljük ily esetben a vádlottnak azt a kívánságát, hogy a bizonyí
ték emlegetése helyett, állítsa őt szembe a bíróság azzal, aki ily bizo
nyítékot szolgáltatott és nekünk is sajnálnunk kell, hogy előfordulhat
nak oly helyzetek, amikor a vádlottal így szembeállított tanúk, nyomo
zati vallomásukat megváltoztatván, a bíró abba a helyzetbe jut, hogy 
a védelemmel szemben el kell ismernie, hogy előlegezett bizonyítékai 
széjjelfoszlottak. A főtárgyaláson való kihallgatásnak nem lehet más 
célja, mint a vádlott által a váddal szemben elfoglalt álláspontnak 
megismerése és alkalomnyújtás a vádlott védekezési tervének ki
fejtésére.

Akik ezzel az állásponttal szemben azt az ellenvetést hozzák fel, 
hogy a bűnvádi eljárás célja az igazság kiderítése, nem pedig a bajba 
jutott bűnöző mentegetődzésének megkönnyítése, azok a cél érdekében 
nem válogatják meg kellően az eszközöket. Sohasem szabad ugyanis 
elfelejtenünk azt, hogy a terhelt nem kötelezhető az igazság felkutatá
sában való részvételre és őszintédén volna oly felfogás, amely szerint 
oly egyéntől, akiről feltesszük, hogy a büntetőtörvénnyel összeütkö
zésbe került, el lehet várni oly fejlett erkölcsi felfogást, hogy az 
igazság érvényesülését saját érdekei fölé helyezze. Másrészt tapaszta
lati igazság, hogy a kihallgatásnál a hatóság részéről érvényesülő ön
fegyelem, kidomborítása annak, hogy az intézmény a terhelt érdekeit 
tartja elsősorban szem előtt, nem kárhoztatja a kihallgatót teljes 
passzivitásra, s a terhelt esetleges hazudozásainak gépies tudomásul
vételére. Ismét Hans Grossra hivatkozva állapíthatjuk meg, hogy még 
az elvetemült gonosztevő leikéhez is közelebb tudunk férkőzni, ha ben
nünk nem az őt minden áron üldöző hatóságot, hanem a védelmére
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szóló szempontokat is megszívlelő igazságkeresőt látja, míg másrészt 
a védekezés ravaszságai, az eljárás eredményének meghiúsítására irá
nyuló célzat sokkal tisztábban nyilvánul meg az akadálytalan védeke
zési lehetőség mellett, amelyet azután a bíró peranyag és tárgyisme
rete kellően ellensúlyozni képes. Ezért nem a perrendi elvnek tulajdo
nítandó, ha a terhelt az őt megillető joggal visszaélve a vád lényegé
től elkalandozik, nyilván komolytalan védekezést terjeszt elő. A bűn- 
perekben kevesebb jártassággal bíró terhelt is természetszerűleg ki fog 
használni minden hézagot, amelyet a kihallgató személy ismereteiben 
feltalál, ide sűríti védelmi ütegeit és innét kiindulva igyekszik a szá
mára jótékony cháosz fellegeit terjeszteni. E mesterkedés lehetőségeit 
azonban már a terhelten kívül álló okokban kell keresni.

Már egymagában a szakszerű és kimerítő alkalomnyújtás abban 
az irányban, hogy a terhelt védekezését előterjeszthesse, a kihallgató 
számára szükségessé teszi, hogy a passzivitás álláspontjából kilépjen. 
Helyesen mondja Glaser, hogy gondoskodni kell arról, hogy a terhelt 
vallomása — a legcsekélyebb irányítás nélkül is — úgy alakuljon, hogy 
„sie womöglich diejenigen Eigenschaften bietet, welche vom Stand
punkt der Kritik von einer Aussage, auf die sich eine Überzeugung 
gründen soll, gefordert werden müssen.“ Az akadálytalan védekezés 
előmozdításával tehát nagyon is összeegyeztethető az, hogy a kihall
gató jelöli meg azokat a lényeges körülményeket, amelyekre a védelem 
nyilatkozata szükséges, megmagyarázza a vád szempontjából lényeges 
és lényegtelen mozzanatokat és korlátot szab a védekezésnek, ha az két
ségtelenül irreleváns részletekre téved. A korlátozással azonban óva
tosan kell élnünk. A legalaposabb igazságügyi hatóság sem ismerheti 
oly pontossággal valamely bűncselekmény részleteit, mint az, aki e bűn- 
cselekmény elkövetésében részt vett. így el kell ismernünk azt is, 
hogy valamely (körülménynek fontosságát a terhelt jobban bírja meg
ítélni, mint a kihallgató és ily körülmény tisztázásnak elmulasztása 
utóbb pótolhatlan hiányosságként jelentkezhetik. A kötelező türelmes- 
ség tehát ritkán fogja gátolni a terheltet legtágabban is értelmezett 
jogának gyajkorlásában. Itt azonban szembekerülhetünk azzal a kér
déssel, hogy ha a terheltnek teljes szabadságot adunk vallomása terje
delmét és tartalmát illetően, meg van-e a lehetősége annak, hogy a 
vallomásban foglalt kijelentések által és így mintegy hatósági segéd
let mellett, esetleg elkövetett bűncselekmények miatt őt felelősségre 
lehessen vonni. Elsősorban is különbséget kell tennünk az általános 
kérdésekre és az ügy érdemére vonatkozó válaszok között. Míg az ér
demre vonatkozóan a terhelt tetszése szerint tagadhatja meg a  vallo
mást, vagy adhat elő a valóságnak meg nem felelő körülményeket (más 
érdeket sértő vallomásért való felelősséget 1. alább), addig az általános 
kérdésekre a válasz megtagadása azzal a hátrányos következmény
nyel járhat, hogy ha a terhelt személyazonosságának megállapítását 
akadályozza, letartóztatását, vagy szabadlábrahelyezésének elrendelé
sét gátló körülményt idéz elő. Valótlan személyi adatoknak bejelentése 
azonban már deliktum (KBTK. 43. <$., esetleg BTK. 400. <$.), sőt az új 
Codice Penale 495. <$. 2. pontja legalább egy évi szabadságvesztésbün
tetéssel sújtja az ily hamis személyi adatokkal takaródzást, mint a 
közveszélyes bűnözők által, előéletűik palástolása végett gyakran alkal
mazott mesterkedést. Elvben tehát megállapíthatjuk, hogy az irány
adó felfogásnak megfelel az az elv, amely szerint a terhelt vallomási 
szabadsága csupán az érdemre vonatkozó előadás tekintetében nyer
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szabad érvényesülést. Ez utóbbi szabadság tekintetében azonban a ki
hallgató feladata lesz gátat szabni annak, hogy a vallomás fel ne hasz- 
náltassék új bűncselekmény elkövetésére. Az anyagi jog keretébe ta r
tozik annak tisztázása, hogy a vallomás keretében tett rágalmazó és 
becsületsértő kijelentéseknek a BV. 17. §-a, mely határig biztosít bün
tetlenséget, tény azonban, hogy a vallomás fel nem használható hamis 
vád, szemérem elleni bűncselekmény, nemzetrágalmazás, hitelrontás 
stb. büntetlen elkövetésére. A (kihallgató személynek és különösen a 
főtárgyalási elnöknek ilyenkor haladék nélkül kell élnie rendfentartó, 
fegyelmezési jogával és gyökerében kell elfojtania a vádlottnajk azt a 
törekvését, hogy gyanúsítást és piszkot árasztó vallomásával a bűnper 
többi szereplőit gyanús színbe hozva, a maga tevékenységét rokonszen
vesebbé tegye. Ezen a ponton megszűnik a védekezési szabadság és ha 
a kihallgatónajk nem állott módjában a bűncselekmény ténye léméit 
magában foglaló kijelentések megtételét megakadályozni, a terheltnek 
azokért felelnie kell.

További kérdés, hogy a terhelt vallomása a bűnper eldöntése 
szempontjából mely figyelmet érdemel, tehát hogy bizonyító erő annak, 
ha egyáltalában, úgy mely mértékben tulajdonítható. Aligha lehet két
séges, hogy mint bármely vallomás, úgy a terhelt vallomása is csak 
úgy gyakorolhat hatást a bűnper sorsára, ha az ítélőbírónak nem lehet 
kétsége abból a szempontból, hogy a vallomás kizárólag a terhelt el
határozásából és minden befolyásolástól menten jött létre.

Bár a kontinentális perjog nem vette át az angol jognak azt a 
szabályát, hogy a terheltet egyenesen figyelmeztetni kell, hogy vallo
mását terhelő bizony ítéklként használhatja fel a bíróság és nem ment 
el odáig sem, hogy a skót jog mintájára az első kihallgatásnak tör
vényszerűségét tanukkal kívánja bizonyíttatni, a tudományos felfogás 
csak helyeselheti azt a kihallgatási módszert, amely a terheltet figyel
mezteti ikijelentéseinek sorsára gyakorolható hatására,, egyes tények 
elismerésének következményeire. Alaposan utal Garraud arra a három
irányú hatásra, amely éppen a nem szokásos bűnözőnél érvényesül ki
hallgatása alkalmával. A jogtudatlanság, a hatósággal szemben való 
elfogódottság és oktalan hiúsági szempontok azok, amelyek a terheltet 
gyakran oly kijelentések megtételére indítják, amelyek kihatásaival 
távolról sincsen tisztában. Az anyagi igazság kiderítésének érdekében 
tehát a kihallgató kötelessége a terheltet saját — nyilvánvaló — téve
déseivel szemben is védeni, ha esetleg le is kell mondania arról, hogy 
terhelttől az eljárás egyéb adataival egyező vallomást nyerjen.

Kiindulva tehát abból, hogy a terhelt vallomása megfontolt, 
egyéni elhatározásának felel meg, nem lehet akadálya annak, hogy e 
vallomást az eljárás egyéb bizonyítékai közé soroljuk. Ily határozott 
állásfoglalástól a hazai irodalom idegenkedik és a terhelt nyilatkozatát 
inkább csak bizonytalanul olyként kívánja számba venni, „mint ahogy 
az ügynek körülményeinél fogva indokoltnak mutatkozik“ (Balogh), 
indiciumnak (Angyal), „a valóság felderítésének hathatós eszközéül“ 
(Balogh-Illés-Vargha) tekintik. Ezzel a felfogásokkal szemben a német 
irodalom határozottan állást foglal a terhelt vallomásának bizonyí
tékká minősítése mellett. (Glaser, v. Kries, Stenglein, Lohsing). 
E tudományos nézet azonban helyesen különböztet a terhelt nyilatko
zatának vallomás és ügyfél nyilatkozati részei között. Míg az előbbi 
részletek a bizonyítékok sorába tartoznak és együttes bírói mérlegelés 
alá vonandók a véghatározatban, addig az utóbbiak csupán a védelem
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indítványaival egyenlő jelentőségű előterjesztéseknek tekinthetők, 
amelyekkel, mint a büntetőigény ténybeli vagy jogi megalapozottsá
gával szemben emelt ellenvetéssel kell foglalkozni.

Az összes bizonyítékokra kötelező szabad mérlegelés megadja a 
veszély nélküli lehetőségét annak, hogy a terhelt vallomását bizonyí
téknak tekinthesse a bíró, annak értékét mindenkor az eljárás egyéb 
bizonyítékaihoz viszonyítva állapítva meg. E felfogás helyességével 
szemben nincsen nagyobb jelentősége annak az ellenvetésnek, hogy a 
terhelttől, mint személyében legjobban érdekelt közreműködőtől meg
bízható vallomást csak a legritkábban várhatunk. Egyáltalán nem rit
kák azok a bűnperek, ahol a sértettnek (szemérem elleni bűncselek
mény) tanúnak (hamis vád veszélye) csaknem ugyanolyan érdeke a 
terhelt elítélése, mint ennek a felmentés. Várhatunk-e elfogulatlan 
vallomást az ily személyektől, elvárhatjuk-e, hogy a terhelt szülője, 
gyermeke a vérségi kötelékről megfeledkezve tegye meg tanulvallomá- 
sát a terhelttel szemben. A törvényhozó ennek dacára sem kíván ily 
személyeket a tanuzástól, bizonyítékszolgáitatástól elzárni és megelé
gedett azzal a megoldással, hogy mindezek a bizonyítékok a bírói mér
legelés olvasztó kemencéjében fognak hasznavehetlen salakká vagy 
értékes tényadattá alakulni. Túlzás nélkül állapíthatjuk meg Gleis- 
pach-al, hogy nem ritkák azok a bűnperek, amelyekben a vádlott val
lomása több hitelt érdemel, mint az igazságszolgáltatás támaszainak 
sorában felvonuló tanuknak kijelentései.

A terhelt vallomásának értékelését illetően különbséget kell 
tenni általánosságban a vallomás rendszerinti tartalma szerint is.

Amidőn a terhelt vallomásáról, mint bizonyítékról szólunk, ki 
kell térni arra az esetre is, amikor a terhelt egészben vagy csak egyes 
kérdésekre a nyilatkozattételt megtagadja. Kötelességszerűen, a ter
helt vallomási szabadságából indulva ki, óvakodnunk kell attól, hogy 
abból a körülményből, hogy a terhelt e jogával egyáltalán vagy bizo
nyos irányban élni nem kíván, terhére bármely hátrányos következte
tést vonjunk. Abban a pillanatban, amikor a terheltre vallomásának 
megtagadásából kifolyóan a legcsekélyebb hátrány is háramolhatik 
cselekményének megítélésével kapcsolatban, a bíró szembehelyezkedik 
a törvénnyel, a védelemnek egyik biztosítéka illuzóriussá válik a gya
korlatban. Hibáztatni kell ezért a Bűnvádi Perrendtartásnak azt a 
rendelkezését is, amely jogot ad a főtárgyalás elnökének a nyilatkoza
tot megtagadó vádlott korábbi vallomásának felolvasására (305. §.). 
E következetlenség annál szembetűnőbb, mert a törvény helyesen gon
doskodik arról, hogy a vallomás megtagadására jogosított tanuk 
korábbi vallomásai, megtagadás esetére semmiképen se legyenek fel
használhatók. Magától értetődik, hogy a kivételes helyzet csak akkor 
illeti meg a terheltet, ha felette ítélkeznek és így a 313. §. 3. és 4. be
kezdésében foglalt szabályozás sem kifogásolható.

Érthető az az idegenkedés, amely a terheltnek a bűnösségét 
tagadó vallomásával, mint bizonyítékkal szemben megnyilvánul. Bár 
íigyelemreméltóan fejti ki v. Kries, hogy az a felfogás, amely szerint 
a terhelt beismerő vallomása bizonyíték, míg tagadása bizonyítéknak 
nem tekinthető, annak kutatásából indul ki, hogy mely bizonyíték 
alapján lehet a terheltet elítélni. Nem is azt a kérdést kell itt eldön
teni, hogy a terheltnek tagadása mennyivel többször bizonyul valót
lannak, mint beismerése, hanem csupán azt kell elismerni, hogy mine- 
műség szempontjából egyenlő természetűnek kell tekinteni a vallo-
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mást, tekintet nélkül arra, hogy az az ügy érdemére mily befolyással 
lehet. Hiszen általában is — amint erre Cubain reámutat — a terhelt 
vallomása sokkal alkalmasabb bűnösségének felderítésére, mint ártat
lanságának igazolására. Ellentétek erősebben nyilvánulnak meg, mint 
a benső összefüggések. A beismerést benső megnyugvás, a tagadást 
gyanú és ellenszenv kiséri. Észszerűtlennek is kell tekinteni ezért azt 
az elméletet, amely szerint a terhelt köteles lévén a kihallgatásra való 
idézésnek eleget tenni, a főtárgyaláson is első érdemi mozzanatként ki
hallgatását szabják elő és mindennek dacára a védekezése csak holmi 
harmadrendű kijelentésnek számít, amit épen hogy csak meghallgat
nak abban a meggyőződésben, hogy úgy sem fogja megmondani az 
igazságot. Végeredményben, tehát egyedül az angol peres eljárás a 
megnyugtató, amely nem csak hogy egyenlő súlyt tulajdonít a terhelt 
mindennemű vallomásának, hanem a védő nélkül levő vádlott még 
védbeszédében is adhat elő tényadatokat, amelyeket, ha meggyőzőek, a 
jury teljes mértékben figyelembe vehet döntésénél. (Best-Glaser). Itt 
tehát tisztán jut érvényesülésre az a helyes elv, hogy bizonyíték 
fogalma alá kell vonni mindazt, ami felhasználható rationális meggyő
ződés keltésére.

Lényegesen nagyobb bizalom fogadja a beismerést, bár ennek 
bizonyíték természete is erősen vitatott. E vita célját veszti, ha figye
lembe vesszük, hogy nincs absolut erejű bizonyíték és így a beismerés 
is csupán a szabad mérlegelés retortáján jut a meggyőződést megala
pozó bizonyítékok sorába. Nem kell tehát attól tartani, hogy a beisme
rés puszta eszközévé és egyik könnyen adódó lehetőségévé válik a 
bűnösség megállapításának és nem kell tartani attól sem, hogy beteges 
képzelődés, börtönaspiránsok kitalálásai bűnösséget kimondó ítéletek 
alapjául szolgálnak.

Ezekkel az amúgy is inkább csak elvi álláspontban kifejezésre 
jutó aggályokkal szemben a valóságban „überwältigend ist die Kraft 
des Geständnisses“. (Glaser). A törvényhozók sem tudják magukat tel
jesen kivonni e hatás alól és inkább csak enyhíteni kívánják azt óva
tosságra intő rendelkezésekkel. (B. P. 139. §.). Nem is tagadható a be
ismerésnek szinte atavistikus hatása, amely még abból a körülményből 
veszi eredetét, hogy a bűnvádi eljárás egyéb bizonyítékai megbízha
tatlanságát átérezve, egyedül a beismerés volt alkalmas a kétségek 
eloszlatására, a bírói lelkiismeret megnyugtatására. Valóban tagadha
tatlan, hogy a beismerés, amely bírói mérlegelés során súlytalannak 
nem találtatik, nem csupán a legnyomatékosabb és legmegnyugtatóbb, 
hanem az egyetlen közvetlen bizonyíték is az alanyi bűnösségnek meg
állapítására, amelyet egyébként csak indiciumok láncolata segítségével 
tudunk kivizsgálni. Hogy a beismerés bizonyító ereje is kétségessé lesz 
abban a pillanatban, amelyben idegen befolyás hatását tünteti fel, az 
közös tulajdonsága minden a bűnperben számbajöhető bizonyítékkal. 
Hogy miként kell óvakodni ily hatás lehetőségének felmerülése ellen, 
arról még alább lesz szó. Most csak azt kívánjuk leszögezni, hogy min
den, még oly megengedett eszközben is érvényesülő t örekvés beis
merő vallomás megszerzésére, az igazságszolgáltatás gyengeségét, 
bizonytalanságát jelenti. Azt a látszatot kelti, hogy a bíró saját ítéleté
ben csak akkor fog megbízni teljesen, ha azt a vádlott is ellátja az 
igazság bélyegével.

Végeredményben tehát megállapíthatjuk, hogy a terhelt nyilat
kozatát, ha a vallomást az ügyfél előadástól elválasztjuk, bizonyíték
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nak tekintjük és jelentőségének megítélése szempontjából a tanúvallo
másra érvényes mérlegelési szabályokat kell alkalmaznunk. Ebből a 
kiindulásból kell megítélni ezért a terhelt vallomásának visszavonását 
is, amikor a két vallomásban bizonyíték áll bizonyítékkal szemben és a 
bíróság feladata eldönteni, hogy a kettő közül melyik érdemel hitelt, 
illetőleg, hogy a későbbi vallomásban előadott megokolás elfogadható-e. 
Tanúvallomás elvei szerint ítélendő meg a vádlott-társ vallomása is, 
amelynek mérlegelésénél azonban a vádlott sorsának a vallomást tevő 
vádlott-társ sorsára való esetleges kihatása beható gonddal vizsgá
landó. (Mittermaier).

E megfontolásokból önként következik az az irányelv is, amelyet 
a terhelt kihallgatásánál mindenkor irányadóul kell venni. A kihall
gatásnak helyes módját akkor találjuk meg legkönnyebben, ha a tanú
kihallgatásra érvényes szabályoknak itt is érvényt szerzünk. Amily 
természetes, hogy a tanúkihallgatásnál óvakodni kell minden lehető
ségtől, amely a tanút igazmondásában befolyásolhatná, annyira ter
mészetesnek kell tartani azt is, hogy a terheltet sem szabad eltéríteni 
akaratától, amidőn az vallomástételre irányuló törvényes jogát gya
korolja. A tanút terhelő vallomási kényszer érvényesítése helyett itt a 
kihallgatónak csak az az igyekezete érvényesülhet, hogy a terheltnek 
módot adva minden lényeges körülmény előadására, vallomásának hű 
képét a döntésben felhasználható módon lerögzítse. Helyteleníteni kell 
tehát minden kihallgatást, amely a kihallgatónak a terhelttel való 
viaskodásává, valóságos szellemi tornává fajul és amelynek során 
órákra nyúló meggyőzési igyekezettel törekszenek a terheltet „sarokba 
szorítani“, mintha ez a bűnösség beigazolásának egyetlen lehetősége 
volna.

Éppen ezzel az európaszerte dívó módszerrel szemben kívántak 
egyes államok törvényes biztosítékokat létesíteni. A francia törvény- 
hozás az orvosszert (1897. X. 8. törv.) abban a rendelkezésben vélte 
megtalálni, hogy a terhelt kihallgatásánál rendszerint meg kell 
engedni a védő jelenlétét. Az 1898. évi angol judicature act pedig a 
terheltet csak akkor engedi vallomásra, ha ez a megfelelő figyelmezte
tés után a tanuk esküjét letenni hajlandó.

A szabályozások egyike sem tekinthető szerencsésnek. El is te
kintve attól, hogy intenzív védői közreműködés igénybevehetése vég
eredményben a vagyonosabb terheltek előjoga, egyébként is a védő 
jelenlétében történő kihallgatás nem csupán a terheltet feszélyezheti, 
hanem a nyomozó eljárásba oly kontradiktorius elemeket visz be, ame
lyek ebben az eljárási szakban — az igazság felderítésének veszélyez
tetése nélkül — következetes érvényesülést nem nyerhetnek. A ter
helt esküre bocsátása pedig legalábbis annyira szaporíthatja a hamis 
eskü számát, mint amennyire biztosítja e vallomások megbízhatóságát. 
Nem hinnők, hogy aki abban a reményben van, hogy súlyos vád alól 
egy valótlan vallomással mentesülhet, nem vállalja e kockázatot, ami
kor köztudomású (Hellwig), hogy mily ijesztő számban tesznek hamis 
vallomást a tanuk, akiknek pedig rendszerint nincsen ily elementáris 
érdekük az eljárás eredményével kapcsolatban.

Ily különleges szabályozás helyett a terhelt kihallgatásának 
megnyugtató, aggályok felmerülését ab ovo kiküszöbölő rendezésének 
legelső és legtermészetesebb módja tételes jogszabályaink rendelkezé
seinek szigorú végrehajtása és a végrehajtásnak a bűnper irataiban 
kétséget kizáró módon való megrögzítése.
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Bűnvádi eljárási törvényeink értelme és szelleme ellenkezik első
sorban azzal, hogy a terheltet úgy kezeljék, mint akinek legalább is 
becsületbeli kötelessége volna beismerő vallomást tenni és e kötelessé
gének nemteljesítése miatt őt méltán érheti szemrehányás. A terhelt 
perbeli helyzetének törvényszerű biztosítása érdekében ezért igen 
óhajtandó a Mendélényi László által ismételten hangoztatott kíván
ságnak figyelembevétele, hogy a terhelt első érdembeli kihallgatása 
lehetőleg bíró által történjék. E kívánság teljesítése különleges nehéz
séggel nem járna. Egyszerűbb ügyekben a nyomozás csak a tényállás 
felderítésére szorítkozik (T. E. 107. §.), itt tehát a terhelt kihallgatását 
az ítélőbíróra lehet bízni. Nagyfontosságú ügyekben az alapos gyanú
val terhelt egyén rendszerint letartóztatásba kerül, mikor is haladék
talanul bíró elé állítandó, mellőzhető tehát korábbi részletes kihall
gatása. Ha pedig ily kihallgatás bíró elé állítás előtt már mellőzhetet
len, feltétlenül nyomozó hatóságnak kell lennie annak, aki a ter
heltet kihallgatás alá veszi és nem engedhető meg a kihallgatás beve
zetéséül a detektívek vagy csendőrjárőr által való kérdezgetés. A 
nyomozóhatóság által való kihallgatásnak pedig oly alaki követelmé
nyek megtartása mellett kell történnie, hogy egyenesen esztelenségnek 
tűnjék fel azután, ha a terhelt azt állítaná, hogy vallomását illetően őt 
befolyásolták. Aligha lehet valaki kétségben afelől, hogy a terheltek
nek szokásszerűen visszatérő és a beismerés önkéntességét vitató 
védekezésnek egyedüli magyarázata célravezetőbb védekezési lehetőség 
hiánya, vagy jobb esetben a felizgatott kedélyek rémlátása idéz elő 
ily védekezést. Ezt a védekezési lehetőséget egyszeriben megszüntetni 
alkalmas a kihallgató hatóságnak a törvény szabályaihoz való leg
gondosabb ragaszkodása. A kihallgatásnak tehát mindenkor a BP. 
3.33. és 134. §§-aira való figyelmeztetéssel kell kezdődnie, amely 
figyelmeztetést részletesen — ne csak a §-ra való sablonos utalással — 
a jegyzőkönyvbe fel kell venni. A kihallgatásnál mindenkor jegyző- 
könyvvezetőt kell alkalmazni, kívüle és a kihallgató hatósági tagon 
kívül a kihallgatás alkalmával senkinek jelen lennie nem szabad, 
különösen pedig nem engedhető meg, hogy a kihallgatás végleges be
fejezése előtt nyomozást végző hatósági közeg a kihallgatás szín
helyén megjelenjék. Fontos vallomás jegyzőkönyvbe foglalása alkal
mából a hatóság mindenkor alkalmazzon hatósági tanukat, akiknek 
megválasztásánál a terhelt kívánsága a lehetőséghez képest figye
lembe veendő. Nyomozást végző személyek hatósági tanúként sohasem 
alkalmazhatók. Mellőzni kell az órákon át megszakítás nélkül tartó és 
különösen az éjjeli órákba nyúló kihallgatásokat. Utóbbiakat nem 
lehet megengedni akkor sem, ha a kihallgatást még a nappali órák
ban kezdték meg. E szabályt csak különös kényszerítő szükség esetére 
lehet félre tenni, amely szükséget a nyomozó hatóságnak éppen úgy 
kellene indokolnia, mint a rendszerint bíró által teljesítendő cselekmé
nyeknek saját hatáskörben való foganatosítását. (L. erről Auer—Men- 
delényi. BP. Komm. V. 272.) A szabály ellenőrizhetése céljából a 
jegyzőkönyvben fel kellene tüntetni a kihallgatás kezdetének és be
fejezésének pontos idejét. A jegyzőkönyvet a terhelt kívánságára alá
írás előtt, átolvasás végett mindig rendelkezésre kell bocsájtani és 
minden — általa kívánt — módosítást nyomban jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. Ezt az intézkedést a jegyzőkönyv tartalmának gyors és 
gépies felolvasása nem pótolhatja. Nem lehet ugyanis mindig elzár
kózni annak az állításnak alaposságától, hogy az izgatott lelkiállapot-
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bán levő terhelt az előtte elhadart jegyzőkönyv tartalmát nem értette 
meg és a vallomását nem tökéletesen visszaadó kitételeket nem állott 
módjában módosíttatni.

Ha ezekkel az óvintézkedésekkel szemben azt az ellenvetést 
emelik, hogy az eredményes nyomozások száma lényegesen meg fog 
csappanni, úgy azt válaszolhatjuk, hogy az eredményes nyomozás 
még nem jelent eredményes bűnvádi eljárást is. Az a beismerés, amely 
nem bírja ki ezeket az óvintézkedéseket, az a főtárgyalás során 
amúgy sem bír különösebb bizonyító erővel és a vádlott előreláthatóan 
meg fogja tagadni nyomozati előadását. Ha tehát az ily vallomásokra 
támaszkodó vádemelések száma csökkenni fog, az az igazságszolgálta
tás tekintélyét hátrányosan nem befolyásolhatja.

Joggal helyezkedhetnék tehát a bíróság arra az álláspontra, hogy 
minden vallomása a terheltnek, amelynek tartalmából a fentebb meg
jelölt követelményeknek megtartása kétségtelenül ki nem tűnik, meg 
nem történtnek, figyelembe nem vehetőnek tekintendő.

Azt, hogy a terhelt bűnösségét beismerje, nem a kihallgató sze
mélynek, hanem a törvényhozónak kellene előmozdítania. Helyes alap- 
gondolatból indul ki ezért az 1803. évi ausztriai és az 1813. évi bajor 
büntetőtörvénykönyv, amely a beismerő vallomásnak — ha felfedező 
jelentőségű — törvényes igényt biztosít a büntetés enyhítésére. A 
beismerésnek e szempontból való jelentőségét irányító következetes
séggel juttatja ugyan kifejezésre legfelsőbb bíróságunk, az alsóbírósá
gok azonban rendszerint sablonos megítélésben, a többi enyhítő körül
ményhez, egyéniesítés nélkül csomagolva, értékelik a beismerést. Az 
ily megítélésnek csekély marad a nevelő, a terheltek magatartását 
irányító hatása. És nem csodálhatjuk, ha a legtöbb terheltben ma is 
ugyanaz a meggyőződés él, amelynek a bitófa alól adott kifejezést 
utolsó szavával egy beismerésben levő bűnöző, a kivégzésében gyönyör
ködőknek kiáltva, hogy „n’avouez jamais“. A BN. I. §, a BN. II. 4. § és 
T. E. 125. § teljes lehetőséget nyújtanak a bíróságnak, hogy a terhel
tekben a beismerésre való hajlandóságot, az őszinteség értékelésének 
meggyőződését kifejlesszék.

A terhelt kihallgatása tehát a bűnvádi eljárás alapelvei érvé
nyesülésének egyik próbaköve. Azokat az alapelveket kell kifejezésre 
juttatni, amelyekről Angyal Pál oly meggyőző erővel bizonyítja, hogy 
mint a „polgári jogbiztonság sine qua non conditióját valósítják meg 
az ártatlanság védelmét“ és amelyek nem mulasztanak el lehetőséget, 
hogy a terheltet „minden elgondolható erőszakosság ellenében meg
védelmezzék.“
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Az istenítéletekről.
Irta: Illés József dr.

egyetemi ny. r. tanár, országgy. képviselő, a M. Tud. Akadémia 1. tagja (Budapest).

Vájjon az istenítéleteknél egy kivételes és sajátszerű intézmény
ről van szó, amelyet a kuriozitások kedvelőjének, a társadalmi és 
lelki aberratiók s a groteszkségek antikváriusának kellene átengedni, 
hogy innét-onnét böngésszen össze egy pár esetet jámbor hallgatók 
rémítgetésére, vagy egy olyan intézménykörről, mely a művelődés 
evolutiójában természetszerű helyet talál s a társadalmi és állami 
élet kiváló és fontos életműködéseit szolgálja!

Azt hiszem jól megfelelünk a felvetett kérdésre, ha megtudjuk 
először:

Vájjon milyen célra szolgáltak az istenítéletek s azután szem
ügyre vesszük adatainkat, vájjon sekélyek-e azok, vagy bőven omla
nak: csinálunk egy kis statisztikát.

Ajz elsővel ezúttal röviden végezünk. Az istenítéletek kétféle 
jogi cél elérésére szolgálnak: a vádlott ártatlanságának, vagy bűnös
ségének kiderítésére, vagy az ismeretlen bűnös kipuhatolására, (bizo
nyítási, vagy inquisitionális eszköz). A\m int látjuk az istenítéletek az 
igazságszolgáltatás fontos szervei.

Az istenítélet szó, nem azl jelenti, amit kifejezni látszik, mert 
az Istenség nem ítél, csak tanúságot tesz az ártatlanság, vagy bűnös
ség mellett s ezután jön az ítélet, s eszerint mentik fel vagy büntetik 
a vádlottat. Az istenítéletek magyar neve megfelel a német „UrtheiV“- 
nak, elterjedtebb angolszász kiejtése „ordái“, vagyis „az ítélet“ és ez 
szakszerű kifejezés. A magyarban a lényeget sokkal jobban adja 
vissza a próba szó.

Az istenítéletek gyakoriságára és használatára fényt vetnek a 
következő adatok. Főforrásunk a Váradi Regestram, melyből azt lát
juk, hogy II. Endre király uralkodásának egy évtizede alatt csak a 
nagyváradi káptalan előtt több, mint 200 istenítélet folyt le. De 
ugyancsak ebből a feltétlenül hiteles forrásunkból értesülünk arról 
is, hogy ugyanakkor Aradon és Egerben is tartottak istenítéleteket, sőt 
oklevelek beszélnek Esztergomról, Kalocsáról meg Óbudáról is. S ha 
kissé visszafelé megyünk időben, találunk egy törvényt Könyves 
Kálmán királyunktól, amely azt rendeli el, hogy istenítéletet ne le
hessen ezentúl minden egyháznál tartani, csak püspöki székesegy
házakban, káptalani egyházakban és a pozsonyi és nyitrai prépost- 
ságban. (Kálmán, I. k. 22. fej.). Ez a tiltó törvény tanúbizonyság 
arra, hogy minden egyháznál űzték azelőtt. De ez a megszorítás még
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tovább utal bennünket oda, ahol még nem volt korlátozó törvény: a 
virágzás korában. Ez valószínűleg Szent László korszaka. Uralkodása 
idejéből fennmaradt törvény intézkedik, hogy tömeges lopások ese
tében, tízes csoportokba kell beosztani a vádlottakat és tízből egy 
hordozza a vasat a többi helyett. (Sz. László, III. k. 1. fej. 2. §). 
Ugyancsak alatta készül a vas- és forróvízpróbának a kiszolgálta
tokat illető tarifája a szabolcsi zsinaton. (Sz. László, I. k. 28. fej.)

S most hagyjuk el a hazai levegőt s feleljünk arra a fontos kér
désre: vájjon volt-e másutt is istenítélet, nemcsak nálunk?

Ha végignézzük a történelemben szereplő népek fejlődését az 
ó-kortól egészen az új-korig és elővesszük a most már bőven rendel
kezésünkre álló etnographiai és ethnológiai adatokat, azt fogjuk 
látni, hogy az istenítélet minden népnél megjelent a fejlődés nagy 
processusában, hogy nem volt nép az industól kezdve a germánig, 
s nincs nép a ma élő vad és félvad törzsek közt az ausztráliaitól az 
eszkimóig, amelynek társadalmi és állami életében szerepet ne ját
szott volna.

Antikvárius különlegesség-e egy intézmény, mely annyi száza
don át, annyi népnél fenn tudta magát tartani s mely uralkodott s 
részben uralkodik is az élet fontos terén? S amely annyira áthatotta 
egész életünket, hogy még ma is kísért az élő, művelt nyelv meg 
nem figyelt, fel nem tűnő kifejezéseinél. Akkor, midőn azt mondja 
a magyar ember, hogy valaminek igazságáért „tűzbe tenné a kezét“ 
tűzpróbát, mikor pedig azt mondja, hogy „mérget venne rá“ méreg
próbát ajánl. Az a francia is tűzpróbáról beszél, ki azt tartja, hogy 
„il faut maintenir jusque’au feu“. Sőt az a német tudós, aki csalha
tatlannak tartja magát és így kiált fel: „Wenn ich nicht die Wahrheit 
sage, das mir das Brod im Halse stecken bleibe“ a régi germán kenyér
próbát eleveniti fel.

S hogy ez az intézmény a kedvező feltételek mellett milyen 
buja tenyészésnek indult, hogy alkalmazkodott külsőségeiben a kü
lönböző népek gondolkozásához, lelki berendezéséhez, hogy változott 
a különböző éghajlatok befolyásai alatt s hogyan tartotta meg mégis 
a trópusoknál és az északi sark-vidéken lényegét: észlelhetjük a 
reánk maradt s előttünk fekvő számos adatokból. Foglaljuk össze a 
főbb típusokat.

1. A hulla-próba, más néven „tetemrehívás“. Ki ne ismerné 
Arany János balladáját? A költői ihlet és fantázia ez a remeke tel
jesen s történelmi hűséggel festi le ennek a próbának, egyes részle
teit s nem csak külsőségeit adja vissza, de lényegére is fényt vet.

A vádlottat vagy a gyanúsítottakat a tetem elé hozzák és 
ha valamelyik jelenlétében a seb vérzése megindul, vagy a halott 
szája habzik, a tetem színe megváltozik, akkor az illető bűnössége 
meg van állapítva. A vádlott a próbánál esküt vagy átkot mond 
magára s néha ez alatt ujját a sebbe teszi, vagy a tetemet érinti.

Már a Niebelung-ének beszél róla s részletesen szabályozzák a 
XVI. és XVII. századbeli „Landesordnung“-ok. Shakespeare III. Ri- 
chárdbau tesz célzást reá, hisz az ő idejében Skócia főbírája „apoló
giát“ ír róla. Németországban és nálunk is még a múlt században 
virágzik. Ausztráliában még ma is nagy szerepet játszik. Megtalál
juk pontos leírását. A tetemet a „Tírkatti“-ra (ami annyit jelent, 
mint „Tudó“) helyezik, így nevezik ők a Szent Mihály lovát, külön
féle kérdéseket intéznek Kuinyóhoz, mint pl.: ki sértette meg a ha-
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lottat, ismeri-e őt? Ez-e, vagy az? Ha megmozdul a Tírkatti, ezt fele
letnek veszik: a mozgásokat Kuinyó okozta.

2. A második az állat-próbák csoportja. A gyanús egyént elviszik 
a szent folyó partjának egy részéhez, ahol a szent állatok: fókák, 
krokodilok tanyáznak. Ott kell végig sétálnia; ha sértetlen marad, 
ártatlan, ellenkezőleg bűnös. Dahomeyben a szent kígyó előtt kell 
megjelenni. Az is az állat-próba egy sajátos válfaja, melyet Nubiá- 
ban találunk a birtokper eldöntésénél. Az állító fél egy lábát elte
meti a föld alá; ha megkímélik a hangyák úgy a vitás föld az övé. 
A benszülöttek szörnyen csodálkoznak azon, hogy a hódító angolok 
nem vetik magokat alá ennek a szerintök kényelmes és biztos pró
bának.

3. A következő nagyobb csoportot a méreg-próbák neve alatt 
foglalhatjuk össze. Ennél a próbánál rendszerint növényi mérget 
kevernek por alakjában az ételbe vagy italba, melyet a vádlottnak 
meg kell enni vagy inni, s aszerint, amint rosszul lesz attól vagy 
nem, dől el bűnössége vagy ártatlansága. Nagy, halált okozó adagok
ban, nem adják a mérget. Így találjuk ezt még ma is az ashantik- 
nál és még számos élő vad népnél. A régi indiai jog is ismeri, amint 
az indus törvénykönyvek tanúságot tesznek róla.

Igen régi próba és ide tartozik az, mely abban állott, hogy oly 
vizet adtak inni a vádlottnak, melyben előbb egy fétist megfürösztöttek.

Az indiai rizspróba is a méregpróbák közös típusából hajtott ki. 
A gyanúsítottnak bizonyos mennyiségű hántatlan rizst kell megenni, 
amelyet előbb oly vízben nedvesítenek meg, amelyben egy istenség képét 
fürösztötték. Ezt a rizst régebben méreggel vagy oly izgató anyaggal 
kenték be, amely a lenyelést nehezíti. Ha a rizs megakad a vádlott 
torkán, akkor bűnös, ha nem, akkor ártatlan.

Ennek a próbának átalakulása a germánoknál a kenyérpróba, 
melynél egy darab száraz árpakenyeret és meghatározott mennyiségű 
kiszárított sajtot kellett a vádlottnak lenyelni. A próba alatt oly átkozó- 
dást mondott az illető magára, amelynek értelmében, ha nem mond 
igazat, fulladjon meg. (Innét: „dass mir das Brod im Halse stecken 
bleibe.“)

A Sz. ostya próbája a kenyérpróba átalakulása a keresztény kor
ban. Az áldozásban áll összekötve oly esküvel, mely rögtönös halált kér 
az áldozó fejére.

4. Elérkeztünk a legelterjedtebb próbatípushoz: a két elem, a 
tűz és víz próbáihoz.

Az igazi tűzpróba az, midőn a vádlott két égő máglyán volt 
köteles átmenni, gyakran viasszal itatott ruhában.

Ezen csoporton belül is a legelterjedtebb, a tüzesvas próbája. Ez 
abból áll, hogy a gyanúsított egy pár fontos vasdarabot, melyet egé
szen izzóra tüzesítettek, csupasz kézzel volt köteles néhány (6—9) 
lépésre vinni.

A középkorban a IX—XIII. századokban virágzott; a Váradi 
Regestrum folyton erről a próbáról beszél.

Előszeretettel alkalmazták a női hűtlenség kiderítésére. Gyakran 
királynőknek is kellett állani. (így Mária Augusztának, III. Ottó felesé
gének, Vastag Károly feleségének.) Ma is dívik Malabárban. Teljesen 
azonos a pápuáknál szokásos tüzesszénpróba. Az ekevas próbájánál a 
tüzes ekevason sétált csupasz lábbal a próbáraszorított.
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A forró víznél az üstből, mikor javában forrt a víz, a beledobott 
követ, gyűrűt vagy más tárgyat kellett kivenni. Ugyanígy a forró 
olajnál. A forró ólom ítéletnél cseppenként folyékony ólmot öntenek 
a vádlott tenyerébe, mely némileg valamivel (pl. fadarabokkal) van 
befedve (pápuáknál). Igen gyakran előfordul afrikai műveletlen 
népeknél tüzes tárgyaknak a nyelv alá tétele is.

Minden tűzpróbánál az volt elhatározó, hogy a vádlott megégette 
magát, vagy sem, aszerint bűnös vagy ártatlan.

A vízpróbók közül a hidegvízpróba a legsajátságosabb. A vádlott 
kezét-lábát összekötötték; és pedig a balkezét, jobblábához, jobbkezét 
ballábához. S a helyi viszonyokhoz képest valamely tó mély vizébe 
vagy folyó örvénylő sodrába dobták. Ha a víz felszínére került, akkor 
bűnös volt a vádlott, ha ott maradt a vízben, ártatlan. A középkorban 
a boszorkánysággal, megrontással, bűbájossággal vádoltak próbája volt. 
(Boszorkányfürdő.)

Tengermelléki népeknél (pápua) dívik a hidegvízpróbának az a 
faja, amely szerint mindkét fél a vádlott és vádló a tengerbe ugranak, 
s aki közülük tovább tartja ki a víz alatt, az a nyertes. Ez a próba 
sokszor nem sikerült, mert ezek a népek kitűnő úszók lévén, a felek 
mindketten kibírják a víz alatt, ilyenkor a bírónak kell utánok kül
deni: a próba eredménytelen.

Madagaszkárban a vizet a vádlott orrába töltik, s ha vádlott 
prüszköl, bűnös, ha nem, ártatlan.

5. A sors számos alakja szerepel, mint istenítélet. Különféle 
variációval jelenik meg igen sok helyütt az, amelyet mint az ős germá
noknál meglevőt ír le Tacitus Germániájában. Eszerint vesszőket kü
lönböző jegyekkel látnak el, ezeket egy csomóba rejtik, azután a pap 
vagy más valaki, pl. ártatlan gyermek kihúz belőlük egyet, az ezen 
levő jelek voltak a határozók.

A kereszténykorban az egyik vesszőt kereszttel jelölték meg s 
a jeltelen másikkal az oltárra rejtették; a keresztes vessző az ártat
lanság mellett szólott. Az eljárás különben ugyanaz volt, mint 
előbb. A biblia is beszél ilyes sorspróbákról. Amidőn Jónás pró
féta a háborgó tengeren van, a nagy veszedelemben, társaival együtt 
sorsvetés útján kérdést intéz az istenséghez, hogy kire haragszik és 
ki a bűnös közülök. A sors Jónásra esik; s társai a tengerbe dobják, 
hogy kiengeszteljék az Isten haragját.

Az amerikai párbaj a sorspróbának és a párbajnak összekap
csolódása.

6. És ez átvezet bennünket magához a párbajhoz, mint isten
ítélethez,

A páros viaskodás mibenlétét meghatározni, azt hiszem, fe
lesleges. Az volt, ami ma.

Bégen azonban a bíró állapította meg a párbaj módozatait 
(határidő, alkalmas hely, fegyverek, stb.). Rendszerint megsebzésig, 
vagy ha lóháton küzdöttek a nyeregből kivetésig, vagy lefegyverzé
sig vívták. Csak súlyosabb esetekben (pl. hazaárulás) ment életre- 
halálra.

A legtöbb germán törzsnél karddal vagy buzogánnyal és gya
log küzdöttek, csak a nyugati gotoknál lóháton és lándzsával.

A párbajnál vesztes, természetesen a legyőzött. A keresztény
ség felvételénél a párbaj kiküszöbölésére hozták be a keresztpróbát. 
A vádlót és a vádlottat keresztekhez állították kiterjesztett karok-
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kai. A próba alatt evangéliumolvasás, könyörgések, stb. folytak; 
vesztes, aki hamarább leeresztette karját.

7. Istenítélet végül az eskü. Kétféle alakban látjuk. Az egyik 
szerint a vádló ünnepélyes felhívása az istenséghez átkozódásokkal 
összekötve a vádlott büntetésének kieszközlése végett. A másikban 
maga a vádlott hivatkozik az istenségre, hogy tegyen tanúságot ár
tatlansága mellett. (Tisztító eskü.)

Pogány népeknél szokásos a fegyverre esküdni, a keresztény
ség hozta be a mártírok, a szentek sírjára, reliqui áira vagy az evan
géliumra tett esküt.

Ezzel befejeztük a főbb típusok szemléjét.
Láttuk magunk előtt az istenítéletek főfajait. A történelem és 

ethnographia bőven szolgáltatta az adatokat a különböző korokból és 
különféle népek életéből.

Látjuk, hogy az intézmény erős virágzásnak indul; nem 
satnya hajtásokat hoz, hanem erőteljes életet él s mint az emberi, 
társadalmi életnek fontos tényezője, az igazságosság megvalósítója, 
peres viták elintézője szerepel.

Azt kérdezzük talán mindnyájan: hogyan lehetséges ez?
Az a világ, mely az istenítéleteket létrehozta, kifejlesztette, 

nem a mi világunk. Egy más világ ez. Ha az istenítéleteket meg akar
juk érteni, ismernünk kell ezt a világot. Ez a világ is, mint a miénk, 
két főtényezőből áll: az egyénből s a társadalomból.

Vizsgáljuk hát előbb az istenítéletek világának egyik tényező
jét: a primitív embert.

A primitív ember kultuszának céljai elérésére szolgálnak az ál
dozatok, amelyek kezdetben ugyanazon ételekből, italokból, vadászati 
eszközökből állanak, amelyekkel a vadember szükségleteit kielégíti. 
Mert hogyan lehet a természetfeletti lények kegyét megnyerni? 
Annak nyújtásával, ami a földön az embereknek kedves és hasznos.

így keresi fel a műveletlen ember minden nagyobb, életbevá
góbb kérdésben isteneit, házi tűzhelyének jó szellemeit. Nemcsak se
gítségüket kéri, hanem tanácsukat is.

És ezzel elérkeztünk az orákulumok (auspiciumok, jóslások, ba- 
bonaságok) keletkezéséhez. A szellemekhez intézett kérdésekre adott 
feleletet magyarázzák különféle jelekből, természetesen mindig a saját 
értelmi képességüknek megfelelőleg.

Amint a műveletlen ember istenéhez fordult életének nagy és 
fontos eseteiben: ha kétségében nem tudta magát elhatározni arra, 
hogy harcba vagy vadászatra induljon: nem természetes-e, hogy ugyan
azt tette, ha egy bűntett követtetett el, akár nem volt bizonyíték 
a vádlott bűnössége mellett, akár ismeretlen volt a tettes, vagy ha 
vitás volt az enyém s tied kérdése? Hiszen csak ez az egyetlen, már 
kipróbált rend állott rendelkezésére. Így lett az orákulumból isten
ítélet.

Hogy tényleg így volt, azt bizonyítja az az általunk utólag meg
állapítható tény is, hogy az összes istenítéleti főtípusok előfordulnak 
mint orákulumok, sőt ugyanannál a népnél, hol az egyik, hol a másik 
célra szolgálnak.

íme a vallásos kultusztól kiindulva, lépésről-lépesre eljutottunk 
az orákulumokon át az istenítéletekhez.

Mert az istenítéleteknél az orákulumok egy fajával állunk szem
ben: a külömbség az, hogy az előbbiek jogi természetű kérdés megöl-
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dására szolgálnak: még pedig kétféle irányban, az ismeretlen bűnös 
kipuhatolására vagy a vádlott bűnösségének, vagy ártatlanságának 
bizonyítására.

Az istenítéletek a jelzett kapcsolatnál fogva követik a vallás fej
lődését, a parallel evolúciónak megfelelőleg látjuk, hogy a természeti 
tárgyakban levő elemeknek, továbbá élő lényeknek (tűz, víz, állat, 
növény, stb.) imádása magával hozza az istenség közvetlen megnyilat
kozását az illető természeti tárgyban, jelenségben.

Midőn az istenek boldogabb és távolabb, az embernek hozzá nem 
férhető helyeket (Olimpusz) keresnek fel, az istenítéletekben is az 
istenség közvetve, küldöttei (az elemek, stb.) által nyilatkozik. Végül 
az istenítéletek úgy szerepelnek, mint csodák: az istenség a természet 
ura, s meghatározza törvényeit s a próbáknál meg is változtathatja.

És most nézzük, hogyan jelennek meg az egyes istenítéletek a 
most jellemzett naiv, durva hit korszakában; hogyan magyarázza a 
primitív öntudat a fő próbatípusokat.

A tetemrehívás összefügg a halottak kultuszával. A hit az, hogy 
a meghalt vezeti az ő megbosszulóit olyképpen, hogy megnyilatkozik 
különféle jelekkel (a seb vérzése, stb.) s így elárulja gyilkosát. Ez 
az egész hit azon alapul, hogy a műveletlen ember nem látja az élet
nek végleges szünetelését ezen a földön s ennek megfelelőleg nem is 
választja el a meghalt lelkét testétől, mert ezt a dualizmust egyálta
lán nem ismeri.

Az áUatpróbák az állatkultusznak felelnek meg. A primitív hit 
szerint a szent kígyó stb., amint tanácsadó az élet fontos és kétes 
kérdései közt s úgy szerepel, mint orákulum: azonképpen tesz tanúsá
got az ártatlan vagy bűnös ellen is.

A növény- vagy méregpróbákat, melyek a növénytisztelettel 
függnek össze, az a hit táplálja, mely szerint a méreg által előidézett 
hatások, elváltozások nem egyebek, mint a növényben rejtőző s ételek 
és italok alakjában az élők testébe költözött hatalmas szellemek meg
nyilatkozásai. A megszállás (possessio) gondolata az, amely itt szere
pel. A rizs-, kenyérpróbánál mindenütt a szellemnek a testbe költözé
sével s általa a bűnösség vagy ártatlanság megnyilvánulásával állunk 
szemközt.

A tűz- és vízpróbák az elemek, a természeti erők tiszteletével 
együtt tűnnek fel. A durva hit szerint a tűzben egy öntudatos lény 
lakik, mely mindent megesz, ami hatáskörébe kerül. Később a jóté
kony, áldásos tisztító és pusztító szent tűz istene tesz tanúságot.

— „Ó világnak teremtője! Legszentebb! Mi legyen a büntetése 
annak, aki tudva hazudik s megsérti a kénköves lángú, aranyos vizet, 
mely megmondja az igazat Rashnu s a hazugságot Mithra kérdésére?“ 
így kiált fel a Zenda Vesta egyik helyén a tűzimádó parzi.

Ugyanígy szól a hindu költő a Vedában: „Ó Agni, hogyan egye
sülnek minden tüzek te benned, akitől eredtek?“ Itt már a fejlődés 
magasabb fokán a tűz istene abstrahálva jelenik meg; nem minden 
tűz lakhelye a felsőbb lénynek, hanem csak alsóbbrendű megbízottai 
szerepelnek.

A hidegvízpróbának alapja az a hit, hogy a tiszta elem, a víz, 
nem fogadja be a bűnöst, a tisztátalant. Ezt a felfogást világítja meg 
ez átkozódásoknak gyakori alakja: „Ne fogadjon be téged a föld, a víz 
s a levegő!“ A babonás hit még mindig regél a bűnös emberről, kit a 
folyó vize sem tart meg, hanem kihány a partra.
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A hidegvízpróba említett válfajának, a prüszkölési próbának 
alapgondolata nem is olyan nevetséges, mint aminőnek első pillanatra 
látszik. A megszállás gondolatán épül fel. A primitív ember ugyanis 
minden reflexmozgást (prüszkölés, ásítás, köhögés) a testbe került 
szellem nyilvánulásának gondol.

A sorsnál is az istenség akarata jut kifejezésre. Az a hit játssza 
a főszerepet, hogy az istenség vezeti a sorshúzó kezét s így közvetle
nül befoly az eredmény létrehozásába.

A párbaj eredetileg nem istenítélet. Ősrégi intézmény, mely a 
magánharcból veszi eredetét, vagyis abból az állapotból, midőn min
denkinek annyi joga van, amennyit a folytonos harcban tud magának 
fegyverével biztosítani.

Később orákulum gyanánt is szolgál, a legkülönfélébb kétes 
esetek eldöntésénél használják. A párbaj istenítéletté lesz akkor, 
midőn a hit elterjed, hogy az istenség ünnepélyes felhívások és rítusok 
következtében a küzdelem eredményébe befoly, az ártatlant győze
lemre segítve.

Az eskü két alapformája közül az elsőnél, midőn a vádló eskü
szik, az a hit, hogy az ismeretlen bűnös vagy gyanúsított megbünte
tését el lehet érni esküvésekkel s erőteljes káromlásokkal.

A másiknál, midőn a vádlott maga hívja fel az istenséget esküvel 
ártatlansága mellett tanuságtételre, az, a primitív népeknél igen erős 
hit áll a háttérben, hogy a hamis esküvőt azonnal s közvetlenül meg
bünteti az istenség.

íme tehát láttuk az elmúlt világ egyik főtényezőjét, az embert 
és lelki világát, s az ebből fakadó hitet. Megvizsgáltuk az istenítéle
tek keletkezéséhez szükséges primitív öntudatot, mely a keletkezés 
okainak egész csomópontjait foglalja magába.

Nézzük most a másik tényezőt: a primitív társadalmat.
Ma magunk körül látunk többnyire sok millióból álló nemzete

ket, amelyeknek társadalma bizonyos nagyobb földterületet tart uralma 
alatt, mint állam. Ha vissza akarunk itt is térni a kezdetek kezdetére, 
leszállani a fejlődés alacsony fokára, akkor el kell hagyni gondola
taink köréből a sok milliót s a meghatározott nagyobb földterületet.

A primitív társadalom kevés egyénből álló, egyik helyről a má
sikra vándorló embercsoport: olyan, mint minőről a Biblia beszél, pl. 
a Jákob nemzetsége. S ez az egyik alak: az egy családból természet
szerűleg kinőtt nagy család (patriarchalis familia), vagy olyan, mint 
aminő volt a magyarság, mielőtt ide bevándorolt volna (törzs).

Akár az egyik, akár a másik alakot véve, nézzük, hogyan kény
szerítik a primitív életviszonyok az embereket az istenítéletek hasz
nálására.

Ha a csoporton, vagy családon belül történik egy bűntett, pl. 
gyilkosság, vagy lopás, ha ismerős a bűnös és rajtakapták, vagy be
ismerte bűnét, nincs semmi nehézség, s épp úgy, mint ma, végrehajt
ják az illetőn a büntetést.

Egészen másként áll a dolog, ha a bűnös nem ismerte be bűnét s 
nem is kapták rajta: ilyenkor nem volt más, mint a sértett fél puszta 
vádja, mellyel szemben a sértő tagadott mindent.

Nekünk élő vagy írott bizonyság kell. Vájjon tehették-e ezt a 
kezdetleges társadalomban1? Az írott bizonyságról szó sem lehet azon 
egyszerű oknál fogva, mert vagy nem tudtak írni, vagy az írás
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tudatlanság oly nagy volt, hogy az a bizonyításnál ritkaságánál alig 
jöhetett számba. Maradnak a tanuk.

Ezek szerepelhettek ott is, de csak akkor, ha a vádló és vádlott 
ugyanezen egy nemzetséghez, vagy csoporthoz tartoztak: mert ellen
kező esetben nem lehetett kapni tanút sem. Az ugyanis, aki tanúsko
dott egy más nemzetségbeli. családbeli ellen, ki volt szolgáltatva az 
ellenfél s hozzátarozói hosszújának.

Végül hagytuk azonban a legfontosabb esetet: mi történik, ha 
tehát nincs tanú (már akár azért, mert nem lehet kapni az előbb 
említett okból, akár mert tényleg nincs), csak bizonyos jelek vannak, 
gyanúokok, amelyeket indiciumnak hívunk.

Mert meg kell jól jegyznünk, hogy bizonyos gyanúokok, legye
nek azok szubjektivek vagy objektívek, többnyire voltak, különösen 
kissé fejlettebb korban. így látjuk pl., hogy a gyanú primitív korban 
rendszerint azokra esik, akik a megsértettél, vagy családjával, nemzet
ségével valaminő ellenségeskedésben állottak.

Az ilyen kétes esetben az élet követeli az eldöntést; kihez for
dulhat máshoz a primitív ember, mint az istenséghez, mely őt minden 
fontos kétségében vezeti. Feleljen a kérdésre ő, tegyen tanúságot ő. 
íme így vezet el bennünket az életviszonyok kényszere az istenség akara
tának megszólalására alkalmas eszközökhöz: az oraculumokhoz. Az 
oraculumok pedig azáltal, hogy így az igazságszolgáltatás fontos szer
vévé, bizonyítási eszközzé válnak s úgy a vagyon, az enyém, tied, 
mint a bűntettek kérdéseiben szerepelnek, istenítéletekké válnak.

Csak ráutalok, hogy természetesen a vázolt társadalmi viszonyok 
közt akkor is az oraculumokhoz, istenítéletekhez kellett folyamodni, ha 
a tettes ismeretlen volt és utána kellett kutatni. Ilyenkor is az istenség 
tanúságát, útmutatását kellett igénybe venni.

így állott elő az istenítéletek két főcsoportja: a vádlott (tettes) 
jelenlétét és közreműködését feltételezők s ezek voltak a bizonyítási 
eszközök és azok, amelyeknél a vádlott nélkülözhető volt s ezek voltak 
a kutatási eszközök.

íme az istenítéletek világának embere és társadalma.
A primitív ember öntudata egyik előfeltétele az istenítéleteknek; 

a primitív társadalom szervezetlensége másik előfeltétele az isten~ 
ítéleteknek. Ez a keletkezés magyarázata, mely magában foglalja a 
számtalan okoknak két főcsoportját.

Nem teljes és nem kielégítő magyarázat mégsem; hogy miért? 
Reájövünk később, miután még megkíséreljük az istenítéletek fenn
maradásának és elenyészésének magyarázatát.

Mi lehet az oka annak, hogy a művelődés előhaladása, a társa
dalmi élet fejlődése mellett az istenítéletek mégis fennmaradnak. 
Megváltozik, bővül az emberi értelem köre, a hit tisztább alakot ölt; 
a társadalmi élet nyugodtabb, biztosabb, tágultabb lesz. A népek lete
lepednek, társadalmi életüket célszerűbben szervezik s vezetőik, az 
uralkodó osztályok tudása folyton tágul. Az istenítéletek pedig fenn
maradnak még sokáig. Sőt azt látjuk, hogy ez az intézménykor, ahon
nét az istenítéletek kinőttek, jelentőségében mindjobban veszít; az 
oraculumok lesülyednek a pusztán vallási, erkölcsi térre, a társadalmi 
babonaságok, ceremóniák közé s ott élnek a sötétben, a mélyben, 
mint a tengerfenék csodás növény-állat szörnyei, sokáig, igen sokáig! 
Alakjuk alig kivehető, titokzatos, folyton változó s ha véletlenül a
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napvilágra, a tenger színére kerülnek, szétfoszlik puha testük, mintha 
nem is volnának más, mint hab, puszta, merő hab.

És hogy az istenítéletek magukban fennmaradnak fejlettebb 
korban, egy optikai csalódásra nyújtanak alkalmat. Mert az egész 
környező világ lesülyedt, úgy tetszik, mintha az intézmény emelkedett 
volna. A sivatag közepén álló, hófödte hegyóriás mégegyszer olyan 
nagynak látszik, mint amilyen valóságban. Az istenítéletek azonban 
fennmaradnak, mert a társadalom életének egy rendkívül fontos mű
ködésénél találnak helyet: az igazságszolgáltatás szervezetébe illesz
kednek. Ez a fontos funkció védi őket sokáig az elpusztulástól.

Az emberek érdekeinek összeütközéseit meg kell oldani jól, vagy 
rosszul, de mindenesetre valahogy: az emberek tetteinek bizonyítékait 
az élet igen sokszor elfeledi, eltakarja s az ő lelkűkbe, öntudatokba 
zárja, melybe férkőzni a többiek nem tudnak. Ilyenkor fordulnak a 
magasabb, mindenható és mindentudó hatalomhoz, az ismeretlenhez, 
a sorshoz, mely elvágja a csomót.

Az istenítéletek rövidebb, vagy hosszabb fennmaradásának oka 
a társadalom különleges szervezetében rejlik: tovább maradnak a 
papi (teokratikus) szervezetben(India), hamarább elenyésznek, ahol a 
laikus elem jut uralomra s képes a jogot megvédeni természetfölötti 
segítség nélkül (Kóma).

Az istenítéletek azonban nem maradhatnak fent változatlanul, 
maguk is kezdenek átalakulni. A hit tisztul, az erkölcsök szelídülnek, 
a tapasztalati ismeretek bővülnek s mindezen tényezők kezdik for
málni az istenítéleteket. így veszik körül a próbákat különböző cere
móniákkal, formalitásokkal, amelyek arra hivatvák, hogy enyhítsék 
azoknak szigorúságát kegyetlenségét. Amiig arányban tünedezïk a 
hit, oly arányban süllyednek puszta alakiságokká; amily arányban 
nyomulnak előtérbe a változott társadalmi viszonyok következtében a 
többi észszerűbb s célszerűbb bizonyítási módok, oly arányban helyező
dik a súlypont utóbbiakra.

A tetemrehívás már nem próba többé, midőn keresik az emberek 
a tetemen észlelhető fizikai jelenségeknek természetes magyarázatát. 
Midőn azt hiszik, hogy az emberi tudás előtt ismeretlen és természetes 
módon indul meg a tetem vérfolyása.

Az állatpróbáknál már nem a vádlott teszi ki magát a veszély
nek, hanem helyette más.

Itt, s látni fogjuk a többi próbáknál is, a helyettesítés gondola
tával, a hivatásos kiállókkal találkozunk, mely az elenyészés egyik 
biztos előjele.

A méregpróbáknál az átalakulás egyik végső stádiuma, midőn 
nem a vádlottnak, de már nem is embereknek, adják be a mérget, ha
nem állatoknak (pl. kutyának, tyúknak, kakasnak).

A tüzpróbáknál igen szépen lehet megfigyelni Indiában az át
alakulást. Kezdetben csak egy fikuszlevélbe burkolták a kezet, később 
mind többe, elannyira, hogy valóságos csoda lett volna, ha az így 
bepólyázott kéznek valami baja történt volna.

A forróvízpróbánál azt olvassuk az egyik germán jogkönyvben, 
hogy a víznek nem is kell olyan nagyon forrónak lenni.

Azt hiszem, hogy egy eklatáns enyhítési formával találkozunk a 
hidegvízpróbánál, midőn nem az az elhatározó, hogy az ártatlan elme
rüljön s a bűnös fennússzon, hanem ennek megfordítottja. Nem elfo- 
gadhatóbb-e, hogy az ártatlan megmenekül s a bűnös elpusztul? (így
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egy XIV. századbeli „Weisthum“). Enyhítés, midőn a vádlottat köte
lekkel tartják, hogy hele ne fulladjon a vízbe.

Végül érdekes, hogy vannak átalakulási esetek, ahol a helyette
sítésre már nem is kell élő lény, hanem pl. elegendő az illető nevét 
felírni valamely anyagra s azt dobni helyette a vízbe.

A párbajnál az átalakulás részint olyképen történik, hogy csak 
súlyos esetekben, csak királyi, vagy hűbérúri engedély alapján van 
helye, részint folytonos kivételek osztogatásával csak bizonyos szemé
lyek használhatják. (így különösen kivonja magát a városokban élő 
polgárság.) Természetesen itt is megjelennek a helyettesek, a viado
rok; kezdetben csak a harcképtelen személyek: nők, gyermekek, testü
letek stb., később mindenki helyett, aki megfizette őket. Amint meg
csappan a hit, hogy a párbajban az istenség közvetlenül megnyilat
kozik ,amint látják most már, hogy nem mindig az igaz ügy jut 
diadalra, kezd az istenítélet leszorulni az igazságszolgáltatás teréről s 
odakerül, ahova a többi istenítélet, lesz társadalmi babona, lova
glás párbaj.

Hanyatlásában megszűnik még babona is lenni, ismét vissza
kapja legősibb alakját, ami volt, mielőtt istenítéletté vált volna: lesz 
a nyers erő küzdelme, küzdelem a létért a maga legállatiasabb, leg
vadabb formájában. Nincs többé naiv hit az istenség segítségében, 
nincs többé őszinte bizalom az igaz ügy győzelmében, mindez lefoszlott 
róla s így nincs semmiféle igazolása, mint az, — vájjon igazolásnak 
vesszük-e? — „Én élni akarok s téged elpusztítlak, ha utamba 
kerülsz!“

Nézzük, hogyan alakul át az eskü? Kezdetben az a hit uralkodik, 
hogy a hamis esküvőt azonnal megbünteti az isten. Később oda módo
sul, hogy a büntetés a jövőben áll be: az ítéletet tehát csak időlegesen 
mondják ki, s megváltoztatják, amint a vádlottat eléri a szerencsét
lenség, amelyet ő fejére könyörgött. (így a szamojédeknél.) Végül az 
eskü elegendő, hogy tisztázza végleg a vádlottat, de a nép tovább hisz 
a hamis esküvő büntetésében s épp ez az erős hit lehet a biztosítéka 
az esküvő igazmondásának.

A modern eskü, mely a peres eljárásban még mindig kiváló 
szerepet játszik, alakjában még mindig fenntartotta istenítéleti jelle
gét. Még mindig a Mindentudó és Mindenhatóra való hivatkozás és 
annak tanuságtételre való felhívása. Bár nem szabad elfelejteni, hogy 
a hamis eskü ma büntetendő cselekmény s így az eskü következményei 
ma már más gondolattal kapcsolódnak. Természetes, hogy itt is volt 
Jielye a helyettesítésnek. A rajzolt dekadens kor végre megnyitja a 
csalásnak útját. Lett légyen az jó- vagy rosszhiszemű. Jóhiszemű oly 
értelemben, hogy a próbák vezetői saját legjobb belátásuk és meggyő
ződésük szerint mondják ki az ítéletet s nem a tényleges eredmények 
szerint.

Amint azonban a hit megcsappan, vagy átalakul, a régi, most 
már üressé váló formákba leülepednek az emberi természet gonosz és 
erkölcstelen indulatai, megtölti azokat mindaz a szenny, ami az em
beri lélek legmélyén lakozik. A hókuszpókuszok csiak arra valók, hogy 
tévedésben tartsák még egy ideig a naivokat. A csalás mindaddig 
találhat magának teret, míg az új hit szét nem töri az elavult formá
kat s nem alkot magának újakat. Végül a dekadens korban helyező
dik: a súlypont a többi bizonyítási eszközökre. Látjuk pl. a Váradi 
Regestrumban, hogy a próbát többnyire megelőzi a tanuk kihall



268 Illés József

gatása, az eskütársak esküvése, sőt okiratok fölmutatása s csak az 
ilyen előzetes eljárás, tárgyalás után, ha még fontos kételyek marad
tak fenn, jön a próba. S maguknál a próbáknál mindjobban érvénye
sülnek azok a mozzanatok, amelyek ugyan előbb is szerepet játszhat
tak, mind hallani fogjuk, de nem ily jelentőséggel. T. i. a vádlott 
magaviseletének s magatartásának megfigyelése, a lelki kényszer 
útján vallomás kikényszerítése. Szóval a próbából psychikai mozza
natokból szőtt közvetett bizonyítás lesz, mely a modern igazságszolgál
tatásban igen fontos szerepet játszik.

A primitív bit elpárolog, a tiszta vallásosság és az ismeretek 
kizárják a természetfeletti beavatkozás lehetőségét, az emberek job
ban berendezett társaságban élnek. És a primitív istenek alkonyával 
elkövetkezik az istenítéletek alkonya. Felettök is elhangzanak a nagy 
Dante dallamos, de nem kevésbbé kegyetlen igéi: „Vostre cose tutte 
hanno la morte, Si come voi. . . “ (Minden dolgotokban bennrejlik a 
halál, úgymint ti magatokban.) így múlnak el Európában s nálunk is 
a XIII. század végén s a XIV. század elején a próbák, mint igazság
szolgáltatási eszközök (mint társadalmiak tovább élnek) csak kettő 
marad fenn: a párbaj és eskü. A perdöntő párbaj a XIV. századtól 
a XVI. végéig lassankint Európaszerte átalakul lovagias párbajjá, 
nálunk 1540-ben találkozunk utolsó nyomaival.

Marad hát csak az eskü, amelynek kiküszöbölésére már a mo
dern perjogokban megindult az áramlat.

És most kérdezzük, vájjon megértettük-e teljesen az isten
ítéleteket?

Azt hiszem, még a végső magyarázattal tartozom. Hiszen már 
előbb, midőn az istenítéletek keletkezéseinek okait fejtegettem s két 
nagy csoportba foglaltam a primitiv ember öntudatát s a primitiv tá r
sadalom szervezetét kiindulási pontul állítva: megmondtam, hogy amit 
addig nyújtottam, még nem teljes és nem kielégítő magyarázat.

Igaz, hogy a műveletlen ember nem látja a dolgoknak helyes 
összefüggését, mert tapasztalatai igen korlátoltak, de valaminő össze
függést mégis lát. Ahhoz, hogy a naiv embernek valaminő hite kelet
kezzék, szükséges, hogy a körülötte lévő világban valaminő változások 
történjenek, amelyek őt bizonyos magyarázatra kényszerítik. Az 
ötletes, véletlen magyarázatoknak némileg mégis csak tapasztalati 
tényeken kellett alapulniok: különben alig sűrűsödhettek volna össze 
hitté, belső meggyőződéssé; a szeszélyesen összetalálkozó körülmények 
oly végtelen kevés valószínűséggel ismétlődhetnek ugyanazon ered
mény létrehozásában, hogy éppen nem alkalmasak valaminő hit 
fenntartására.

Amit a véletlen szeszélye a vadember egyszerű leikébe dobott, 
annak minden nyomát rövid idő alatt más benyomások elmoshat
ták volna.

Semmiféle durva bit, mely erre a névre érdemes, létre nem 
jöhet a puszta véletlen egy fuvallata alatt és semmiféle képtelen gon
dolat nem gyakorolhat bármily gyönge agyvelőre is oly nyomást, 
hogy meggyőződéssé alakuljon át, hacsak nem állandóan ismétlődik, 
ami a külső természetben is gyakori megfelelő változást, megjelenést 
tételez fel. Azt hiszem, eljutottunk annak megállapításához, hogy a 
primitív hitnek is a természeti tünemények, tapasztalati tények által 
bizonyos mérvig igazolva kell lenni.
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Amit itt az emberi élet nagy jelenségének, a hitnek keletkezé
sére nézve mintegy csak jeleztem, csakugyan illik-e az istenítéletekbe 
vetett hitre is? Vájjon volt-e valaminő szerepe a tapasztalati tények
nek a próbáknál is?

így azon hit keletkezéséhez, hogy a holttetem megnyilatkozik a 
bűnös ellen, szükséges, hogy a hullán levő sebek vérzése, a tetem színé
nek elváltozása stb. bizonyos összefüggésben álljon a bűnös lelep
lezésével.

Lehetett-e ennek a különös összefüggésnek valaminő természetes 
alapja? Igen valószínű, sőt bizonyos, hogy az áldozat véres tetemének 
közvetlen szemlélete igen sok esetben bírta nyilatkozatra a megzavart 
lelkiismeretet, bármily vad volt is az.

(Gondoljunk vissza annak a hitnek erősségére, mely a halált 
nem tartja végleges megszűnésnek stb.).

S vájjon nem természetes-e, hogy leginkább akkor árulta el ma
gát a bűnös, ha egészen véletlenül azok a sebek természetes okoknál 
fogva a bomlás fiziológiai processzusának megfelelően felfakadtak? 
Ezek az esetek természetesen ismétlődtek s megerősítették az össze
függésbe vetett hitet. Mint már említettük, itt a bűn tárgyával való 
szembesítésnek még ma is hathatós eszközével állunk szemben.

Az állatpróbáknál ugyanazon természeti tüneményt látjuk a hit 
igazolásául, ismételten kiemelem, nem mindig, de az esetek egy bizo
nyos többségében, amit ma is megbámulunk az ál'latszelidítőknél. Arra- 
nézve, hogy a vadállat kit bánt és kit nem, ha eltekintünk sok más 
eg3 éb körülménytől, bizonyos, hogy az esetek nem csekély számánál 
frntos körülmény az illető viselkedése. A tiszta öntudatú ember iste
nébe vetett hitében határozottan, nyugodtan, sőt nem egyszer bizonyos 
imponáló erővel lépett fel; a bűnös előre is a büntetéstől félve, hatá
rozatlanul, kapkodva, mintegy ingerelve támadásra az állatot.

A méregpróbáknál, vagyis izgató italokkal vagy ételekkel tett 
próbáknál kétségtelen, hogy az izgatás következtében, mely néha 
bódultságot, beszédességet, szóval öntudatbeli zavarokat idéz elő, igen 
sokszor előállhatott, hogy a gyanúba fogott elárulta magát. A rizspró
bánál azt nézték, vájjon reszket-e az illető ajka; tehát a magaviselet 
szolgált irányadóul.

De az utólagos igazolásról sem szabad megfeledkeznünk. Nem 
érhette-e a gyanúba vett, de próbát kiállott egyént betegség, amelynek 
következtében ő ezt vallásos felfogásában úgy tekintette, mint bünte
tést és bevallott mindent, hogy kiengesztelje az Istent.

A sorsnál az első kiindulás nem igen lehetett egyéb, mint a meg
oldásra kényszerítő helyzetnek valaminő eldöntése. Itt tehát csak az 
előbb említett utólagos igazolás esetei játszhattak szerepet a hit meg
erősítésénél.

A párbaj eredete egészen más, a hit igazolása itt főként utólagos 
lehet; bár itt sem szabad elfelejteni, hogy a primitív hit világában 
szerepet játszhattak a bűnösségnek vagy ártatlanságnak tudata, mint 
a küzdő felek lelki s így testi fegyelmezettségét, kitartását erősítő s 
gyengítő tényezők.

A keresztpróbánál (s egyáltalán a türelmi próbáknál) világos, 
hogy a felek kitartása, energiája lesz kipróbálva.

Ha minden körülményt is egyenlőnek veszünk, vájjon nincs-e 
mégis a vádlott egy körülménnyel hátrányosabb helyzetben: nála
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van a bűnösség tudata, mely a lelki erők egyensúlyára folytonosan 
zavarólag, tompítólag hat.

Annál az eskünél, amely igazi istenítélet, t. i., ahol él a tudat, 
hogy a hamis esküvőt azonnal megbünteti az istenség, a következő 
módon igazolhatja a hitet a való élet. Nem egy esetben a lelki paroxiz- 
musig felizgatott primitív embernél éppen eklatáns esetekben az eskü 
után beállhat a halál valamely hirtelen és az idegrendszerrel közvet
len összefüggésben álló esete. Erre még ma is nyerünk bizonyságokat; 
így halljuk, hogy a Fidsi-szigetbelieknél oly nagy az istenek bosszújá
tól való rettegés, hogy a bűnös vagy gyanúba fogott ennek következ
tében elpusztul. (Ugyanazt halljuk a Sandwich-szigetbeliekről.) Az 
ünnepélyes esküvések, káromlások, átkozódások nemcsak a félvad em
bert hozzák kimondhatatlan lelki szorongásba, de a középkori babonás 
embert is. Némely vad népnél már az előkészületek elegendők arra, 
hogy a rémülettel eltöltött bűnös valljon. Itt tehát és mindazon isten
ítéleteknél a lélekre való hatás lehető volt: a lelki kényszer működött, 
mely beismerési esetekkel erősítette meg az istenítéletek helyességébe 
vetett hitet.

A próbákat körülvevő ceremóniák is arra valók (kérelem a fel
fedezésre, bosszú, fogadalom, tor, stb.)

Utoljára hagytam szándékosan a tűzpróbák csoportját, amely 
egyike a legfontosabbaknak, mert legelterjedettebb.

Lehet-e abban hinni, bárminő korlátolt emberi öntudatnak, hogy 
a tűz nem éget mindig, ha a valóságban, az egyes esetekben mégis 
mindig arról győződik meg, hogy a tűz az emberi testet megégeti! A 
primitív embert sem csalják az érzékei annyira, hogy a fájdalmas és 
romboló hatásokat meg ne tudja különböztetni; s mégis a tűzpróbák 
hite szerint, amint hallottuk, az ártatlant a tűz nem égeti meg.

Hogy a műveletlen ember azt hihesse, miszerint a tűz nem min
dig éget, ahhoz szükséges, hogy erre esetei, tapasztalatai legyenek, 
amely keletkeztetője s folytonos megerősítője lesz hitének. Kell, hogy 
a tűz ne mindig égessen. Hát lehetséges-e ez? Azt hiszem, igen.

Már most azonban kénytelen vagyok kijelenteni, hogy csak a 
keletkezés legelső fázisában lehet szó tulajdonképpen erről a jelen
ségről.

Ha ujjúnkat gyorsan végig visszük a gyertya lángján, lia tenye
rünkbe ügyes, határozott mozdulattal parazsat veszünk, nem égetjük 
meg magunkat. Aki volt vaskohóban, láthatta, hogy a vezető a folyé
kony vastömegbe csupasz karját belenyujtja és sértetlenül vonja 
vissza. A tűzkóklerek számos mutatványa is ilyen és nem puszta szem
fényvesztés.

A magyarázat fizikai s a következő. A kéz felületén (mond
hatnék az egész testen is) levő rendes nedvesség pár másodpercig 
megvédi a kezet: ugyanis a hő behatása alatt gőzzé válik s 
mint gőzköpenyeg vonja be azt. Lehettek tehát ily esetek.

De más oldalról meg azt kérdezhetjük, vájjon, ha keletkezett is 
valaminő égési seb, annak látta-e a primitív ember, akinek sebészeti 
ismeretei is igen elemiek lehettek. Az ily alkalommal keletkezett 
pirosságot, hólyaghúzást vagy még egy kisebbfokú pörköt, egyszóval 
az egész seb legártatlanabb jeleit, ahol még vér nem látszott, nem is 
nézték sebnek; csak a durva, nagy különbségeket láthatták, hiszen 
különben is edzve voltak a nagyobb sebekhez — a folytonos harcban 
sebeket osztva és kapva — jobban, mint a mai ember.
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Hogy azonban a most leírt jelenségek előálljanak és a próbára 
tett tényleg ártatlan is legyen: a mondottakat figyelembe véve, oly 
véletlen és számos körülmény összetalálkozásától függ, hogy gyakori
sága igen valószínű. Ezek az esetek a tűzpróbák további fenntartá
sára ritkaságuknál fogva sem alkalmasak s különösen nem igazolhat
ják azoknak igen nagy elterjedettségét.

De úgy találom, hogy hiteles jogtörténeti forrásaink (az etno
lógiaiakkal együtt) tulajdonképpen nem is az égésre utalnak minket, 
hanem, amint később igyekszem kimutatni, az égési seb gyógyulására. 
A tűzpróbák egész szertartása arra a kérdésre adandó felelet előkészí
tésére szolgál: hogyan gyógyul a seb, ami természetesen annak súlyos
ságával- vagy könnyűségével is összefüggésben áll.

Előre bocsátom, hogy nem akarok sem többet, sem kevesebbet 
valószínűvé tenni, mint hogy lehettek oly, és pedig nem ritka ese
tek, amidőn a tűzokozta seb könnyebb volt s gyorsabban gyógyult, 
ha a vádlott tényleg ártatlan volt; s ez megfordítva állott a bűnösségre.

Szükséges, hogy az ártatlanság és a próba kedvező kimenetele 
sok esetben (nem mondom mindig) együtt járjon, mert ha csak kevés 
alkalommal van összefüggésben, sőt eklatáns esetekben a bűnösség
hez kapcsolódik, akkor ismét nem sokáig tarthatja fenn magát az 
ilyen hit.

Leírásomban a legbiztosabb nyomokon akarok indulni s azért 
veszem a tüzesvas-próbát a már keresztény Európában s itt tüzetesen 
felhasználom a mi történelmünkből a Váradi Regestrum idevágó 
adatait.

Megjegyzem azonban, hogy a vadnépek életéből (Malabár), 
Indiából s az ős germánokról kapott hiteles leírások kiegészítik és 
megegyeznek a most nyújtandó adatokkal, csak az egészet pogány val
lásos világításba helyezik.

A yádlott három nappal előbb megjelenik a próbát kiszolgáltató 
egyház belőtt. Itt a jobb kezét bepakolják és lepecsételik az egyház 
hiteles pecsétjével.

S ettől kezdve folytonos őrizet s felügyelet alatt van. (A Váradi 
Regestrum több esetében fordul elő, hogy a pecsétet feltörve találják 
s azért már nem is bocsátják próbára a vádlottat, tehát szigorú az 
ellenőrzés). És elkezdődnek a lelki gyakorlatok, a böjtölés, gyóntatás, 
áldoztatás, stb.

Mindezeknek hatása alatt a vádlott lelki világa kényszerítő 
szükséggel olykép alakul át, hogy minden érzés, minden gondolat el 
lesz nyomva, kivévén két csoportot, mely mesterségesen kiemelkedik 
és uralkodni kezd az egész lélek felett. Az egyik a saját ártatlanságá
nak vagy bűnösségének tudata; a másik az istenség közbelépésébe 
vetett erős hit, akár segítőleg csodatévő módon, akár sujtólag. Min
den eltűnik leikéből, csak az marad meg, hogy az ártatlant nem égeti 
meg a tüzes vas, csak a bűnöst.

Beáll a hittől eltöltött léleknek ekstatikus állapota (felhevülése, 
átszellemiilése), az idegrendszernek végső feszültsége. Ebben a két 
oldalról szuggerált, t. i. az ártatlanság vagy bűnösség tudatára és az 
istenség közbelépésére irányzott lelkiállapotban áll a vádlott a próba 
elé. A ceremóniák, melyekben a folytonos vallatás és utalás a bekö- 
vetkezendőkre nagy szerepet játszik, ha lehet, még fokozzák az előbb 
jellemzett lelkiállapotot.

Nézzük az ártatlant.



272 Illés József

Az igaztalanul gyanúsított ékstatikus lázban, prosternáltan nyúl 
a nem több, mint 1—3 fontos izzó vas után s teszi meg a kívánt 6—9 
lépést. A Váradi Regestrum számos esete tesz tanúságot az ártatlan 
ilyen külsőleg is imponáló fellépéséről, midőn megállapítja, hogy a 
vádlók még az utolsó pillanatban, közvetlenül a vas felvétele előtt, 
visszalépnek, kijelentve, hogy jogtalanul (iniuste) vagy tudatlanul 
vádolták az illetőt!

Minő erős hit élt azokban az emberekben s minő hatalmas be
nyomást kellett tenni a vádlott magatartásának!

Határozottság ömlik el a fellépésben, az izzó vas megragadásá
ban; gyorsaság az egész szertartás véghezvitelében s mind ezt kíséri 
az ilyen állapotnak rendes jelensége: a fizikai értelemben vett érzés- 
telenség.

A vádlott kezét a ceremónia befejezte után bekötözik s lepecsé
telik a köteléket. Ismét ellenőrzés alatt van. Beállott a reactio: a tel
jes apathia. Lelke nyugodt, teljes egyensúlyban van, nem érzett sem
mit, tehát nem sebesült meg. Három nap múlva a köteléket felbont
ják; s most vigyázzunk, mit mondanak írott bizonyságaink, hiteles 
forrásaink? Azt mondják középkori latin nyelven: „iustificatus est“ 
vagy „mundatus est“, néha „conbustus est“. Mit jelentenek ezek a szók? 
Annyit, mint „ig a zo lódo ttJegyezzük meg, hogy ezek a szók nem rej
tenek magukba semmiféle fiziológiai jelentést és hogy stereotipe min
dig ezeket használják. Tehát nem azt halljuk, amit talán vártunk, hogy 
„a vádlott nem égett meg“.

Nem színezem ki az előbbi jelenet ellenkápét, csak röviden jel
zem, mi történik a bűnös lelkében és testében. A bűnös leikébe az 
az előzetes kikészítés alatt vétkességének, bűnének tudata és az elma
radhatatlan isteni (a próbánál) és azután emberi büntetés bekövetke
zése edződik be. Lelkiismereti furdalásai közt folyton megjelenik a 
tüzes vas képe s érzi annak égetését s látja a bitót, a testcsonkító és 
fenyítő büntetések számtalan reá várakozó fajait.

Ez a vádlott félelmében határozatlanul kapkod, tétovázik a vas 
megragadásánál. A Váradi Regestrum ismét számos esettel erősíti 
meg ezt a lelkiállapotot, a nagy félelmet, midőn beszámol azokról, 
akiknek az utolsó pillanatban, a vas felvétele előtt, sikerült bemene
külni a templomba, amely mint asylum, menedékhely, az erősebb bün
tetéstől megvédte őket, vagy midőn a vádlottak akkor ismerik be 
bűneiket !

Igyekszik valamiképpen a vas érintését elkerülni s ennek követ
keztében hosszabb ideig fogja azt tartani kezében.* Egész figyelme a 
vas égetésére irányul: hát érezni is fogja a beálló égetést az első pil
lanattól fogva. A próba után bekövetkező lelki nyugtalanság (bünte
téstől való félelem, az égetés tudata) folytán izgékony lesz. Vizsgál- 
gatja sebét, hogy gyógyul-e már; a hegedő seb a folytonos próbálga
tások következtében ismét és ismét felszakad. Végre a köteléket fel
bontják s mit mondanak most a feljegyzések? Mindig és kivétel nél
kül azt: conbustus est“, tehát „megégett“. Mert ennek a latin szónak 
határozott, technikus értelemben vett fiziológiai jelentése van.

Igyekeztem csoportosítani a lehetőség s valószínűség határai 
közt mindazon psychikai és fizikai feltételeket, amelyeknek összetalál-

* A Váradi Kegestrum 332. sz. esete érdekesen erősíti meg állításomat. A 
bűnös az Ür testét a szájából a kezébe csempészte („posuit corpus domini de ore 
in manum.“). Azt hitte, hogy így meg lesz védve az égéstől; rajtacsípték s elítélték.
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kozása természetes eredményként adja azt, hogy az esetek egy bizo
nyos nagy többségében ártatlanság és kisebb sérülés, gyorsabb gyó
gyulás, bűnösség és nagyobb sérülés, lassúbb gyógyulás együtt járnak.

Psychikai és fizikai mozzanatok szövődnek össze és hozzák létre 
a kívánt eredményt.

A rajzolt lélektani jelenségeknek igazsága mellett tanúságot 
tesz az ideggyógyászat (psychiatria) ; a tüzes tárgy és az élő test közti 
viszonyról, s így a sebek keletkezéséről már hallottuk a fizika taní
tását, végül a sebek gyógyulásáról mondottakat megerősíti a modem 
sebészet.

A most nyújtott végső magyarázatnál, mely a hitnek természeti 
tünemények által való igazolását igyekezett bemutatni, kerültük a 
jelenségeknek műszavakkal való megjelölését. Pedig itt oly jelensé
gekkel állunk szemben, amelyekkel egy tapasztalati alapon nyugvó, 
kísérleti tudomány már évtizedek óta foglalkozik: ezek a jelenségek 
főleg a suggestió neve körül csoportosulnak.

A suggestió magyarázatából alig tudunk ma még többet, mint 
amennyit a lelki élet általános jelenségeinél még azelőtt megfigyel
tünk, a suggestió tapasztalati tényeinek azonban egész tömegét ismer
jük. Kétségtelen, hogy a mi eddig az istenítéletekről szóló magyaráza
tainkat a suggestió ismert tényeinek egész sorozata megerősíti s ezek 
a már említett ekstatikus, apathikus lelkiállapotok s kísérő jelenségei 
(érzéstelenség, stb.)

Vagyis a lelki suggestió közvetve belejátszik az egész tüne
ménybe s a léleknek erősen suggerált állapota nélkül a már megálla
pított összefüggését ' ártatlanságnak és külső fizikai hatásnak nem 
tudnánk megérteni. A  suggestió állapota az alap, amelyhez kapcsolód
nak a többi fizikai élettani jelenségek.

Felvetem végül az utolsó kérdést: vájjon a suggestió közvetlen 
hatásairól is nem lehetne-e itt szó? Ép a mi szűkebb tudományos körünk 
dicsekedhetik a suggestió tudományos kísérletei terén oly esettel, ille
tőleg esetekkel, melyek a tudományos világban ismertek. Jendrássik 
tanár tette ezen kísérleteket s mutatta be a tudományos világnak.**

Egyszerű bemondásra, suggerálásra képes volt az illető szuggerált 
testén könnyebb és súlyosabb, sőt igen súlyos (3 hétig tartó) égési 
sebeket előidézni.

Ha a kísérletező odaérintett a suggerált karjához egy tárgyat 
(pl. gyújtó dobozt, gyűrűt, stb.) s azt mondta: Megérintettelek egy 
izzó fémmel itt és itt! Az előállott égési seb ugyan olyan nagy és ép 
oly alakú, mint az illető tárgy. Tehát minden külső fizikai beavatko
zás nélkül létre jött, egyszerűen az idegrendszer hatása folytán ugyanaz 
a külső eredmény. Az egyik égési seb olyan mint a másik, a kémiai 
elemzés nem tud valaminő különbséget feltüntetni.

Renault, a kiváló psychiater, számos kétségbevonhatatlan, mert 
a legszigorúbban ellenőrzött, esetet közöl, amelyeknél sebek minden 
külső beavatkozás nélkül, tisztán szuggesztív úton, tehát puszta, merő 
hittel meggyógyultak.

Vájjon nem lehet-e a tapasztalati tények ezen két csoportját 
összefűzni? Vájjon közvetlen szuggesztív úton nem gyógyulhattak-e 
külsőleg, fizikai behatással keletkezett égési sebek? Vájjon nem 
lehető-e ez abban a primitív világban, ahol a suggestióra legalkalma-

•• A su g g e stió ró l. K ü lö n le n y o m á t az „Orvosi Hetilap“ 1888. év fo ly am áró l.
18
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sabb lelkiállapot, a histeria, nagyobb és súlyos fajai oly gyakran és 
sűrűén jelentkeztek? S ha mindezekre megtudunk felelni, nem tünnek-e 
el szemeink elől a véres próbák, a dermesztő istenítéletek nagy „absur- 
dum“-ának utolsó foszlányai is?
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Elévülhetetlen érdeme régi idők nagy orvosainak, hogy koruk 
felfogásával, társadalmi előítéletekkel, vallási tételekkel, sőt tiltó tör
vényes rendelkezésekkel is szembe szállva, súlyos küzdelmeikkel és 
áldozatok árán el tudták ismertetni a boncolások végzésének szüksé
gességét. Forduló pontot jelentett ez az orvostudományban és ezzel az 
egész társadalomban. A boncolásokból fakadó megismerése az ember 
szervezetének, szilárdította meg a gyógyítás addig ingatag alapjait és 
adott módot |később arra is, hogy az orvostudomány — törvényes ren
delkezések által szabályozott területen — a közegészségügy, az igazság
szolgáltatás, majd a társadalombiztosítás területén is — az államnak, 
társadalomnak szolgálatára lehessen.

Az ókor nagy orvosai, Hyppokratesz (Kr. e. 460—377.), Galenus 
(Kr. u. 130—201.), akik a természet jelenségeinek megfigyelésével bámu
latot érdemlő következtetésekhez jutottak, boncolást nem végeztéik, az 
emberi test szerkezetét nem ismerték. Nem ismerték a vérereket, nem 
tudták az idegeik és az inak közötti különbséget, a gondolkodás és érzé
sek központját a szívbe helyezték és az agyat mirigynek tartották, 
amelynek az a rendeltetése, hogy a szívből felszálló, túlságosan meleg 
gőzöket lehűtse.

Sokáig nem javult a helyzet azontúl sem, sőt rosszabbodott, amennyi
ben Vili. Bonifác pápa 1300-ban egyházi átokkal sújtotta azokat, akik 
a holttestet késsel merik érinteni. Amennyire tájékozódásunk terjed, 
először Velence tanácsa engedte meg 1308-ban kivégzett gonosztevő 
holttestének boncolását. A nápolyi egyetemen minden ötesztendőben 
egy, a pisai egyetemen minden esztendőben egy kivégzett gonosztevő 
holttestét lehetett boncolni. Bolognában, aki egyszer látott boncolást, 
ötesztendőn belül újabb boncolást meg nem nézhetett.

A tudomány felszabadításának érdeme főleg Vesalius belga 
orvosé, aki az önfeláldozás készségével, egész fiatalságát oda adta a 
tudománynak s kitéve magát nemcsak a fertőzés veszélyének, de ember
társai megalázásának és üldözésének is, temetőkből és vesztőhelyekről 
szerzett halottak boncolása alapján elkészítette kétkötetes nagy anató
miáját: De corporis humani fabrica, 1543.

Az emberi test szerkezetének megismerése adott módot működé
sének tanulmányozására és ezen az úton jutott el Harvey angol orvos 
(1578—1658-ig) a vérkeringés felismeréséhez, ami az orvostudomány 
másik alapvető szakmájának, az élettannak, tehát annak a tudomány-

18*
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nak adta meg ki fejlődési alapját, amely az ép, egészséges szervezet és 
egyes résziéi, rendes életkörülmények között mutatkozó működését tár
gyalja.

A kutatók tudás utáni vágyát természetesen nem elégíthette ki 
az, amit a holttest durva felbontása — az ú. n. leíró bonctan keretében 
— szolgáltatott. Sejtették, hogy azontúl is, mit szabadszemmel látni 
lehet, vannak az élőszervezetnek szabadszemmel nem látható apró 
részei. A sejtés bizonyossággá vált akkor, amikor Malpigbi (1626—1694.) 
a nagyítóüveget (microscopium) felfedezte. Kiderült, hogy az ember 
teste — amely egyetlen sejtből — a kb. Vio milliméter nagyságú petesejt
ből fejlődik, sejtek milliardjaiból áll, ezek meglétele és épsége alapja 
az egész test épségének, rendes alkotásuk és egybehangzó együtt
működésük alapja az egészségnek.

Az idők folyamán a leíró bonctannak, tehát az ép szervezet egyes 
részeivel foglalkozó tudománynak területén, újabb és újabb szakmák 
fejlődtek. Kifejlődött a tájbonctan. amely a test valamely meghatáro
zott helyének egymás mögött következő részeit ismerteti, a szövettan, 
amely a szervezet szabadszemmel nem látható részeit kutatja, a fejlő
déstan, amely a boncolás durva és a szövettan finomabb eszközeivel a 
szervezet kialakulásának törvényeit keresi, az összehasonlító bonctan, 
amely az ép emberi és az ép állati szervezetet állítja szembe egymással, 
leíró-, tájbonctani, szövettani és fejlődéstani alapon.

További lépés volt a fejlődés menetében — az ép szervezet meg
ismerése után — a külső behatások, betegségek által károsított, tehát 
„a kórok“ által megtámadott és „kórossá“ vált szervezet és egyes részei 
működésének, állapotának, szabad-szemmel és nagyítóval végzett vizs
gálata. Kifejlődtek az élettan társaként jelentkező kórélettan, vagy 
kórtan mellett a bonctan különböző szakmáinak megfelelő, kóros jel
zővel felruházott tudományszakmák, nevezetesen a ikórbonctan és a 
hozzá kapcsolódó kórszövettan.

Mindezek a fennebb említett boncolásiam tudományszakok vég
eredményben a betegségek felismerésének és megszüntetéséneik célját, 
tehát tulajdonképpen egyéneket érdeklő célokat szolgálnak s a társa
dalom és állam szempontjából a kórtani jelzővel felruházott szakmáik
nak is legfeljebb csak egészségügyi jelentőségük van, amennyiben a 
társadalmat fertőzőbetegségek képében fenyegető veszedelmek elhárí
tására adnak módot. Velük szemben állanak a boncolással foglalkozó 
olyan szakmák, amelyek működése elsősorban állami és társadalmi 
jelentőségű azért, mert törvények által megszabott határok között a 
közigazgatásnak (és a bele tartozó közegészségügynek), az igazságszol
gáltatásnak és a társadalombiztosításnak vannak segítségükre. Ezek
nek, az orvostudomány többi szakmáitól való (különválását nemcsak a 
cél különbözősége, nemcsak a jogi keret, hanem az alkalmazott esz- 
zök alkalmazásánaik különleges módja is indokolja. A törvényszéki 
orvosi boncolást, épp úgy temészetesen a közigazgatás, illetve a társada
lombiztosítás terén végzett boncolást is a bonctan és kórbonctan alap
ismereteinek felhasználásával végezzük ugyan, de ezeknek a boncolá
soknak sikeres elvégzéséhez egészen különleges, csak külön tanulással 
és gyakorlattal megszerezhető ismeretek szükségesek.

A kórbonctani nem érdekli a halál közvetlen okának kérdése, azt 
nem is kutatja. A törvényszéki orvosi boncolás alkalmával ez az első 
és főkérdés, amelyet a szakértőknek meg kell válaszolniuk. A törvény
széki orvosnak feladata a halál bekövetkezésének sejtett, vagy meg-
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állapítottnak látszó eíózmények|kel való összefüggését, vagy annak 
hiányát kutatni; sokszor egyenesen a boncolás eredményéből kell az 
előzményeket megszerkeszteni. Ha több előzmény szerepel, ha egymás 
mellett több külső behatás, több betegség, illetve, ha egy külső behatás 
mellett még betegség is szóban forog, (kötelessége azok súlyát külön - 
külön egyeztetéssel mérlegelni; meg kell jelölnie a sértést előidéző külső 
behatást, annak eszközét, hatása körülményeit; lényeges kérdése a tör
vényszéki orvosi boncolásnak, hogy az elhalt tájékozódó-, cselekvő- 
képessége valamely tény létesülése idején (pl. elgázoltatás) meg volt-e, 
illetve hogyan alakult a külső behatás elszenvedése után; meg kell 
világítania a törvényszéki orvosnak a halált megelőző eseményeket, 
(küzdelmet, közösülést; ismeretlen halottak boncolásakor meg kell hatá
roznia az elhalt nemét, életkorát, foglalkozását és fel kell kutatnia külö
nös ismertető jeleit stb. és még sok mindent, ami a kórbonctant nem 
érdekli.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy az az indokolás, amely hajlandó 
bármely orvost igénybevenni boncolás teljesítésére azon az alapon, 
hogy minden orvos boncolással kezdi tanulmányait, tehát a boncolás
hoz ért, egyáltalában nem helytálló. Hogy e tekintetben még a művelt
ség legmagasabb fokán álló egyének is mennyire tájékozatlanok, tapasz
talhattam annak idején Kolozsvárt, amikor a kormány egyik tagjának 
bemutattuk az „Anatómia“ épületét, amelyben a leíró- és tájbonctan, a 
szövet- és fejlődéstan, a kórbonctan és kórszövettan, valamint a tör
vényszéki orvostan is el voltak helyezve. Búcsúzáskor látogatónk cso
dálkozásának adott kifejezést, hogy amikor a földszinten jobbra vezet
tük, azt mondtuk, hogy ott boncolnak, amikor balra vezettük, 
ugyanazt mondtuk s ezt a kijelentést ismételtük meg kétszer, amikor 
az emeleten jobbra, illetve balra vezettük. Kérdése az volt, hogy szük
séges-e, hogy olyan sok helyen boncoljanak, amit persze mi feltétlenül 
szükségesnek mondottunk.

Lényeges különbség van a törvényszéki orvosi boncolás és a kór
boncolás között abban is, hogy utóbbi főleg a halott belső részeinek 
áliapota iránt érdeklődik, nem törődik annak ruházatával, s testének 
külső kinézésével is csak akkor, ha azon betegség jelenségei látszanak, 
viszont a törvényszéki boncoláskor többnyire éppen a ruházat és a 
halott külső vizsgálata döntő fontosságú nemcsak a személyazonosság 
kérdésének megválaszolása szempontjából, hanem azért is, mert a tet
tesre következtetést engedő nyomok rendszerint a halott külső részein 
találhatók fel s a sértés keletkezése körülményeit is (lövés távolsága, 
szerepelő lőfegyver minősége) csak a ruházat, illetve a holttest külsejé
nek vizsgálata döntheti el. Lényegesen különböző kellékei vannak a 
kórboncolás és a törvényszéki boncolás jegyzőkönyvének is. Előbbinek 
az a szabálya, hogy csak azt kell leírni, amit a boncoló érzékszerveivel 
mint meglévőt meg tud állapítani; az utóbbinak nagyjelentőségű sza
bálya, hogy azt is meg kell említeni, hogy valami — ami jelen lehetne 
és fontos volna — nincsen jelen. Nagyon hiányos volna az elgázolt 
emberre vonatkozó jegyzőkönyv, ha nem említené meg, hogy annak 
belső részein szeszszagot nem lehetett érezni, ha nem volna megemlítve, 
hogy a sérülések alatt vérbeszűrődéseik, tehát az életben való keletke
zésnek bizonyító jelei nincsenek, ha a lövési sérülés leírásából 
kimaradna annak megemlítése, hogy a bemeneti nyílás körül égés, 
füst vagy egyéb jele a közelről történt lövésnek nem volt feltalálható. 
Ezeken felül a bírósági jegyzőkönyvnek sokszor — a vizsgálat helyes-



278 Kenyeres Balázs

eógének ellenőriztetése érdekében — meg kell említenie azt az eljárást 
is, amellyel egyes megállapításaihoz hozzájutott. Egyebek között meg 
(kell említenie pl., hogy az újszülöttek élve születése tüdőpróbája 
miképpen végeztetett, mert, különben előállhat a gyanúsítás, hogy a 
következtetés helytelen vizsgálatból fakadt.

Hogy külön törvényes igényeknek megfelelő — tehát hatósági 
boncolást először mikor végeztek, nem tudjuk. Egészen bizonyos, hogy 
ez csak későn történt, egyrészt, mert a régi idők jogélete főként a vád- 
rendszeren épülve fel, a tárgyi bizonyítást kötelezővé nem tette s így 
az orvostudománnyal szemben igényléssel nem lépett fel, másrészt, 
mert az orvostudomány csak későn érte el fejlődésének azt a fokát, 
amelyen az igényt kielégíthette. A kereslet és kínálat kölcsönhatása, 
amely a törvényszéki orvostant kifejlesztette, csak későn állott elő. 
Hogy tetemrehívásokat a régi időkben is rendeztek, tudjuk. Eégi népek 
törvénykönyveiből az is nyilvánvaló, hogy bírák halottszemléiket foga
natosítottak, s hogy ehhez aránylag korán orvosokat is vettek igénybe. 
Rómában Julius Caesar holttestéhez odaállították Antistius rabszolga 
orvost azzal a megbízással, mondja meg, hogy a 23 szúrás közül melyik 
idézte elő a halált. II. Inocentius pápa is elrendelte 1209-ben emberölés 
esetében az elhalt orvosi megvizsgálását. Boncolás azonban még a 
Karolina megalkotását (1532.) közvetlenül követő időben sem történt 
annak dacára, hogy ez a törvény egyes meghatározott esetekben az 
orvosi vélemények beszerzését kötelezővé tette. Nem is lehetett ez más
ként abban az időben, amikor még a gyógyítás érdekében sem végeztek 
rendszeresen boncolásokat. Hivatalos boncolásra vonatjkozó megbízható 
értesüléseink tulajdonképpen csak a 17. századtól kezdve vannak.

Ma minden fejlett állam részletes szabályokkal külön intézkedik 
a hatósági boncolások foganatosítása tekintetében, egyebek között köte
lezővé téve a bűnügyi gyakorlatban a boncolás elrendelését minden 
olyan esetben, amikor bűntett vagy vétség gyanúja forog fenn. Már 
1808-ban egy osztrák kormányrendelet kimondotta, hogy: minden eset
ben, midőn bírói halottszemle szükséges, kivétel és kifogás nélkül az min
dig boncolás legyen (Kämmerer und Schmidt, Verordnung f. d. Leichen
wesen, 1882). Ugyanezen az alapon áll a magyar büntetőperrendtartás, 
amely indokolásában (kimondja, hogy „néha a halálok felől boncolás 
nélkül is biztos tájékozódás szerezhető, s egy nagy vasúti szerencsét
lenség, épületösszeomlás következtében meghalt, vagy gyújtogatás 
következtében elégett, vagy darabokra vagdalt egyénen a halál oka 
nem kétséges, mindazonáltal a szabálytól, hacsak a holttestboncolás 
lehetősége nincs kizárva, annál kevésbbé szabad eltérni, mert nem egy
szer fordult elő, hogy a tanuk látni vélték, hogy valaki agyonlőtt egy 
személyt és csak a boncolás derítette fel, hogy az a lövés idején már 
nem volt életben.“

A tétel, amely a boncolás foganatosítását követeli, természetesen 
helyes és szükséges, viszont az indokolásnak az a megjegyzése, hogy 
vasúti szerencsétlenség, épületösszeomlás, elégés, vagy feldarabolás 
esetében a halál oka nem kétséges, egyáltalában nem helytálló. Bár
mennyire valószínűnek is látszik, hogy a hálókocsi romjai közül 
kihúzott, megcsonkított ember a vasúti szerencsétlenség folytán halt 
meg, ezt bizonyossággal csak a boncolás döntheti el, mert megtörténhet, 
hogy a hálókocsiban utazót gutaütés, vagy szívhűd és öli meg a vasúti 
szerencsétlenség bekövetkezése előtt. Már pedig mindaddig, amíg az 
összefüggés a vasúti összeütközés és a halál beállta között bizonyítva
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nincsen, az igazsággal ellentétben állana a szerencsétlenség okozója 
felelősségének vagy (kártérítési kötelezettségének megállapítása. Szám
talan esetet említhetek, amelyekben a meggyilkolt ember holtteste 
körül gyújtogatással tüzet élesztettek azért, hogy a gyilkosságot lep
lezzék. Számtalan esetet említhetek olyant is, amelyekben a meggyil
kolt ember holttestét — ugyanezzel a célzattal — vonattal elgázoltatták. 
A holttest feldarabolásának is rendesen az eltüntetés, a leplezés a célja 
s feldarabolás esetében egyenesen kétséges a halál oka és külön aprólé
kos vizsgálattal kutatandó. Igaza van Hans Gross-nak, amikor azt 
mondja, hogy számtalan esetet értékeltek volna marasztaló ítélettel a 
bíróságok, ha a halott felboncolása az igazságot kiderítette volna. Bon
colás hiányában azok elkallódtak. Több esetben állapíthattam meg 
magam is boncolással, olyan esetekben, amelyekben külső behatás sze
repe kizártnak látszott, az öngyilkosságot, de az alattomos módon 
végrehajtott gyilkosságot is. Néhány héttel ezelőtt is hosszú idő óta 
betegeskedő szívbajos nő holttestének hirtelen halál címén végzett 
rendőri boncolása alkalmával, heresóval történt mérgezést állapítottunk 
meg és mérgezést bizonyíthattunk szülészeti klinikán, ismeretlen, de 
látszólag természetes okból elhalt párnapos csecsemő holttestének rend
őri boncolása útján is. Sűrűn előfordul, hogy a  boncolás a foganatosí
tása előtt megállapított ténykörülményekkel, érdektelennek tartott 
tanuk megbízhatónak látszott vallomásával ellenkező megállapítások
hoz jut, természetes halált bizonyítva, erőszakos halál gyanúja eseté
ben, illetve külső behatásnak szerepét derítve fel természetes okokból 
bekövetkezettnek látszó halál eseteiben. Mindkét eshetőség bizonyítá
sára példák tömege áll rendelkezésemre. Egy napon végzett két rendőri 
boncolás egyikében az volt a gyanú, hogy a régen rozoga kazán fűtőjét 
a kiáramló széngáz ölte meg. A gyártulajdonos gondatlansága meg
állapítottnak látszott azzal, hogy ismételt sürgetés dacára a szükséges 
javítási munkálatokat el nem végeztette. Meg volt állapítva a széngáz 
kiömlése is s ennek dacára a boncolás szívbajjal kapcsolatos természe
tes okokból bekövetkezett hirtelen halált állapított meg, a vegyi vizsgá
lat pedig a holttestben széngáznak még csak a nyomát sem találta fel. 
A másik esetben az elhaltat villamos pótkocsi ütötte el, a tanuk vallo
mása szerint azért, mert a kalauz túlságos korán adott jelt az indulásra 
s a boncolás kiderítette, hogy az elvágódást gutaütés okozta. Kórház 
elmegyógyászati osztálya egyik betegnek halálát azzal a gyanúval 
jelentette be, hogy az elhalttal az ápoló dulakodott, dulakodás közben 
hasára rátérdelt s ezzel okozta a halált előidéző hashártyagyulladást. 
A boncolás megállapította, hogy az elhalt nyitott pengéjű kis zsebkést 
nyelt el, amely gyomrát (keresztül fúrva okozta a halált eredményező 
hashártyagyulladást. Édesapa rossz úton járó, átdorbézolt éjszaka után 
hazatért leányát, alaposan elverte; a leány ágynak dőlt és fokozódó 
Tosszullét mellett aznap este meghalt, az összes tanuk meggyőződése 
szerint apjának bántalmazása következtében. A boncolás arzénmérge
zést állapított meg s a gyomorban levő méregpor nagy mennyisége bizo
nyította, hogy az csak az elhalt akaratából kerülhetett oda.

Még inkább előtérbe kerül az igazság meghamisítása, az 
elhalt hozzátartozóinak, mint érdekelt tanuknak szándékos félrevezetése 
folytán. Sokszor titkolják a családtagok az öngyilkosságot 
azért, mert azt bevallani szégyellik, még inkább titkolják persze 
a felelősségrevonás veszedelmével járó ölést. A számító ravaszság 
kiáltó példái azok az esetek, amelyekben a gyilkos idegen ember vélet



280 Kenyeres Balázs

lenül előkerült, pl. vízből kifogott holttestében, eltüntetett áldozatát 
ismerte fel. Hazánkban fordult elő eset, amelyben a tettes meggyilkolt 
áldozatára ráadta saját ruháit azért, hogy saját halálát bizonyítva, 
biztosítótársaságokat megcsaljon. Évekkel ezelőtt a st jágoi német 
követség titkára, Beckert, azért, hogy sikkasztásai leplezésével megszök
hessen, meggyilkolta a követség szolgáját, reárakta a halottra saját 
tárgyait és a helyszínét felgyújtotta. A gyilkosságot csak a boncolás 
derítette ki, annak megállapításával, hogy a szenesedett halott nem 
azonos az eltűnt titkárral, mert minden foga meg volt, Becker pedig 
5 fogát kihúzatta.

A boncolás foganatosításának persze nemcsak a bűnügyi nyomo
zásokkal kapcsolatban a megtorlás biztosítása szempontjából van nagy 
jelentősége, hanem a bűncselekmények megelőzése szempontjából is. 
Knézen, Hódmezővásárhelyen, a szolnoki törvényszék területén elő
fordult tömeges mérgezések bizonyára nem állottak volna elő, ha az 
első áldozatok halálokát megfelelő körülmények között végzett bonco
lás az igazságnak megfelelően tisztázta volna. Nagy jelentősége lenne 
a boncolások foganatosításának akkor, ha a halottégetés eszméje — 
amely nálunk is mindinkább követelőén jelentkezik anélkül, hogy 
követelőzését komoly indokok támogatnák — megvalósulna. Az, aki 
életében egyszer látta azokat a jelenségeket, amelyek a holttesten 
magas hő hatására lefolynak addig, amíg az elhamvadás bekövetkezik, 
annál kegyeletsértőbbnek a földben végbemenő feloszlást sem tart
hatja. Felvilágosodott, komolyan gondolkozó ember azt, hogy az év
ezredes hagyományok által szentesített elföldelés, amely visszaadja az 
anyaföldnek folytatólagos feldolgozásra azt a szerves anyagot, amelyet 
tőle az ember teste elvett — miért kevésbé jó, mint a megégetés, amely 
a szerves anyagot egyszerre és végleg megsemmisíti, emellett a bűn
tények nyomát is eltünteti — igazán el nem képzelheti.

Alighanem ebben a követelésben is az a romboló szellem nyilat
kozik, amely a vallást, hagyományokat és mindent támadva ösztöa- 
szerűen igyekszik a bűnösök fejéről is elhárítani az igazság pallosát. 
Az elhárítás egészen biztos, mert a megégett halott maradványain sem 
mérgezést, sem egyéb külső behatást bizonyítani nem lehet. Mind
ezekért, tekintettel arra, hogy sem tanúvallomásokkal, sem egyéb bizo
nyítékokkal a halál okát meghatározni nem lehet, kívánatos volna a 
halottégetés engedélyezését, a halottboncolásának kötelezettségével 
összekapcsolni. Hogy a boncolás ellen miért tiltakoznak éppen a halott
égetés követelői, megint csak érthetetlen, illetve csak ösztönök szerepé
nek feltételezésével fejthető meg. Ha fájó érzéseket vált is ki az érző 
ember lelkében az a tudat, hogy annak holttestét, akihez a szeretet 
szálai fűzték, idegen környezetben, idegen emberek késsel és más esz
közökkel részekre bontják, kegyeletsértő az a vizsgálat, amelyet az 
igazság kiderítése érdekében komoly emberek végeznek, azzal a tudat
tal, hogy a kihűlt tetemben egy embertársuk fekszik előttük, aki örült 
és szenvedett életében, akit mások szerettek s aki maga is másokkal 
szemben jótékony szeretettel volt eltelve — soha sem lehet. Különben 
csodálatos és jellemző a. gyarló emberre, hogy a kegyelet érzése milyen 
könnyen háttérbe szorul, ha egyéb érzelmek kerülnek előtérbe. Napról- 
napra látjuk, hogy azok, akik a boncolás mellőzése érdekében fárad
ságot nem ismerve, végigjárják az összes fórumokat, egyszerre egész 
ellentétes utakra térnek, ha értesülnek arról, hogy a boncolás fogana
tosításától függ valamely vélt igazuk, valamely követelésük érvénye-
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síthetése. Nagy haladást jelentene a társadalomban a boncolásokkal 
széniben fennálló idegenkedés megszűnése egyrészt közegészségügyi 
szempontokból azért, mert sokszor ragályos bajok járványokként rob- 
banak ki azért, mert az első megbetegedések okát alapos orvosi vizsgá
lat nem tisztázta, másrészt az igazságszolgáltatás szempontjából, mert 
számtalanszor megtörténik, hogy bűncselekmények elföldeltetnek, ami 
pedig, amint a tapasztalat bizonyítja, alkalmas arra, hogy bűncselek
mények is járványokként robbanjanak ki. Az ellenszenv megszűnte
tésére kell törekedni a társadalom irányítóinak, elsősorban azoknak 
a jogászoknak és orvosoknak, akiknek erre módjuk és alkalmuk van. 
Ez a körülmény kötelezett engem arra, hogy amikor mint az igazság
szolgáltatás mellé szegődött orvos, szeretve tisztelt jogászbarátomnak 
emlékkönyvébe ragaszkodásomnak sorait lefektettem, a boncolások 
fontos kérdésének tárgyalásába — a fennebbieket is beleszőjem a 
helyzet javításának akaratával.

Elterjedt a közönség körében — a boncolások számának csökken
tésére alkalmas — az a tévhit is, hogy a rothadó halott az élőket és így 
a boncolás végzőit is nagyobbfokú veszedelmekkel fenyegeti. Megnyilvá
nult ez a felfogás régi halottvizsgálati utasításoknak abban a rendelke
zésében, hogy a megbízott orvosok csak akkor utasíthatják el a bonco
lásra vonatkozó megbízást, ha annak teljesítése reájuk nézve közvetle
nül veszélyes. Az újabb utasítások nemcsak mellőzik ezt a rendeljkezést, 
de egyenesen kimondják, hogy a rothadás a megbízás teljesítése meg
tagadásának nem lehet indoka. Ez az álláspont orvosi alapon helyes. 
Tényleg veszedelmes pl. az Orbánéban, hashártyagyulladásban, lépfené- 
ben és hasonló más fertőzéses betegségben elhalt ember holtteste s 
azok időről-időre a boncolást végző orvosok közül meg is követelik a 
maguk áldozatait, de veszedelmességük a feloszlás előrehaladásával 
fokozatosan csökken, mert a fertőző csírákat (baktériumokat) a rotha
dás előrehaladása elpusztítja. Nagyobbfokú feloszlásban levő holttest 
nem veszedelmesebb, mint bármely más, hasonló állapotban levő 
szerves anyag.

Egy másik általánosan elterjedt indokolatlan hite a közönség
nek, amelyet jogászok körében is többször feltaláltam, hogy a boncolás 
a halál okának kérdését nehézség nélkül, könnyen meg tudja válaszolni 
s a legnagyobb mértékben meglepett annak idején Kolozsvárt az igaz
ságszolgáltatás együk legmagasabb tagjának, az igenlő feleletet úgy
szólva magába foglaló az a kérdése, hogy a boncolás alkalmával 
úgy eb ár csak azt a testrészt kell megvizsgálni, amelyből a halál 
kiindult. Jó volna, ha így lenne, de, sajnos, nincs így. A halál ugyanis 
nem egyéb, mint az élet megszűnése; ez bekövetkezik, ha vagy az agy
nak. vagy a szívnék, vagy a tüdőknek működése megszűnik. Azt, hogy 
mind a három működés megszűnt, látjuk a halotton, az azonban, hogy 
melyik szűnt meg előbb, a holttestbe beleírva nincsen, sőt rendszerint 
azt sem látjuk, hogy milyen ok idézte elő a megszűnést. Ugyanolyan 
fajta betegségben, pl. szívbajban szenvedő emberek közül az egyik 
betegsége (következtében meghal, amikor még baja csekélyfokú, a 
másik tovább hurcolja életét akkor is, ha annak foka az előbbiét meg
haladja. Számos fajtája a természetes és erőszakos halálnak hasonló 
boncolási leletet ad. Megtaláljuk a betegséget, bizonyíthatjuk a külső 
behatást, de hogy éppen az idézte elő a halált, a halott el nem árulja, 
legfeljebb csak annyit mond, hogy az elhaltnak a halál előidézésére 
alkalmas betegsége volt, vagy ilyen külső behatást elszenvedett. Ez
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persze nem azt jelenti, hogy a kellő tudással rendelkező szakértő bizto
san ne tájékozódhatna. A tudomány mai fejlettsége az esetek többségé
ben az igazságnak megfelelő határozott véleményezést lehetővé teszi, 
de ennek három előfeltétele van, az egyik a vizsgálat alapossága, a 
másik a szakértő megalapozott tudása és gyakorlottsága, a harmadik, 
hogy az esetleg szükséges kiegészítő adatok, megbízhatóan, értékesít
hető formában rendelkezésre álljanak.

A vizsgálat alapossága megköveteli a holttest minden egyes fon
tos részének megvizsgálását. Ez indokolja a halottvizsgálati utasítások
nak azt a (kötelező rendelkezését, hogy a test három főüregét minden 
esetben meg kell nyitni. Egy bizonyos szervbe csak akkor helyezhetjük 
a halál okát, ha minden más részét a holttestnek nemleges eredmény
nyel megvizsgáltuk. A tudás alaposságának jelentőségét, illetve az ala
pos tudás hiányosságának veszedelmességét bizonyítják a boncolások 
körül előforduló hibák és tévedések, amelyek gyakorisága külön felül
vizsgáló orvosi testületeknek, minálunk az igazságügyi orvosi tanács
nak a felállítását és a törvényszéki orvosi vizsga rendszeresítését 
tették szükségessé.

Minthogy ezeken a vizsgákon éppen a boncolások körüli tájé- 
kozódottság alkotja szigorú vizsgálás tárgyát s a vizsgát megelőzően a 
jelöltek a törvényszéki orvostani intézet gazdag anyagát külön tan
folyamon okulás céljából igénybe szokták venni: a kellő ismeretek 
megszerezhetése és annak ellenőrzése biztosítva van. Ez persze még 
nem elegendő s a kezdő törvényszéki orvos a gyors felismerés és a ren
delkezésre álló adatok összevető mérlegelésének képességét, a körül
mények általi befolyásolás elleni védekezésnek, a gyors és határozott 
nyilatkozásnak készségét csak az életben szerezheti meg. Ezért volna 
nagy jelentőségű, hogy a törvényszéknek egész szakértői munkája a 
megbízott törvényszéki orvos számára biztosíttassék és ezért káros az 
igazságszolgáltatás szempontjából az a minduntalan újból jelentkező, s 
ma a takarékosság idejében még megerősödő törekvés, amely a vidé
ken működő törvényszéki orvosokat a székhelyen kívül teljesített 
boncolásoknál mellőzi.

Rendkívül nagy fontossága van annak is, hogy a szakértőként 
igénybevett orvos az orvosilag értékesíthető összes adatokat meg
kapja. Sokszor ilyen kiegészítő adatok nélkül, megbízható módon még 
a halál okát illetőleg sem lehet nyilatkozni, még kevésbbé a bűnössé
get megállapító körülményeket illetőleg. Azt, hogy a halált veszettség, 
derme, valamely meghatározott anyaggal való mérgezés okozta, csak 
az életben észlelt tüneteknek a boncolás adataival való egyeztetése után 
lehet meghatározni. Orvosi gondatlanság gyanúja eseteiben csak a 
gyanúsított ténykedésének részletes ismerete mellett lehet nyilatkozni. 
Sokszor okvetlenül szükséges a véleményezéshez a vegyi vizsgálat, 
górcsövi és egyéb vizsgálatok eredménye is. Különösen fontos erősza
kos halál eseteiben a helyszíni szemle adatainak értékesíthetése. Ha a 
felakasztva talált halottat levetkőztetve fektetik a boncolóasztalra, jó
formán semmit sem mondhatunk, viszont ha azt a helyszínen, eredeti 
függő helyzetében találjuk, a felfüggesztés módjából, vagy pl. abból, 
hogy sülyedéses hullafoltképződés mutatkozik olyan helyeken (pl. a 
háton), amelyeken függő helyzet mellett létre nem jöhetett, feltétlen 
bizonyossággal megállapíthatjuk az idegen kéz szerepét.

Az újabb időkben, amikor nemcsak halmozott tapasztalatok, ha
nem kísérletes vizsgálatok is beigazolták a tanúvallomások megbíz-
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hatósága iránti kétségek indokoltságát, a tárgyi bizonyítékok erősen 
előtérbe kerültek. Ezen a téren különösen a legutóbb letelt két évtized 
alatt buzgó munkásság indult meg. Sok helyen külön intézetek, labo
ratóriumok keletkeztek a tárgyi bizonyítékok felkutatása és értékesí
tésére. Ezek kivált okmányok vizsgálata, hamisítások felderítése, az 
újjhegylenyomatok értékesítése terén fényes eredményeket is hoztak. 
Ezenfelül rendőrségek, csendőrségek keretében külön osztályok ala
kultak, amelyek a természettudományi vizsgálatokhoz szükséges 
összes eszközökkel felszerelve, előkészültek a tárgyi bizonyítékok érté
kesítésére. Nagyobb városok rendőrségénél külön — a helyszínelésnél 
felhasználható berendezésekkel jól felszerelt — automobilok állanak a 
gyanús halálesetek nyomozására alakított bizottságok (Mordauto, 
Mordkomission) rendelkezésére.

Mindezek mellett nálunk a rendészeti hatóságok felsőbbségeinek 
belátása gondoskodott arról, hogy a természettudományi tárgyi bizo
nyítás bevonassék a nyomozásokban résztvevő közegek — tisztek és 
legénység — kiképezésének keretei közé, tág teret engedve a tanfolya
mokon a törvényszéki orvostan képviselőinek. Igaz lelki örömmel lát
tam azt a bámulatos buzgalmat és érdeklődést, amellyel a tanfolyamok 
hallgatói az orvostermészettudományi elméleti és gyakorlati előadáso
kon résztvettek, azt a megértést, amely nemcsak a vizsgákkal kapcsola
tos írásbeli dolgozatokban és szóbeli feleletekben, de az ismeretek 
gyakorlati alkalmazásában és a Csendőrségi Lapokban megjelent köz
leményekben is megnyilvánult. Nem a hazafias önérzet, de a külföldi 
viszonyokat ismerő szigorú bíráló meggyőződésével mondhatom, hogy 
a magyar rendőrség, csendőrség, a bűnügyi gyakorlat terén legalább is 
egyenrangú, még nálunknál szerencsésebb nemzetek rendőrsége és 
csendőrségével is, valamint azt is, hogy a Csendőrségi Lapok a bennük 
megjelenő oktató, irányító közleményekkel és tanulságos nyomozások
kal — szerénységgel szólva — legalábbis egyenrangú a külföldi 
hasonló szakfolyóiratokkal.

A legfényesebb, a társadalom legmesszebbmenő háláját megérdemlő 
eredményekkel bizonyították legújabban is rátermettségüket a Matuska 
által elkövetett merénylet, Éder József hidegkúti gyilkossága ügyében, 
Lukács Béla kispesti vendéglős meggyilkolásának ügyében, a Froreich- 
iigyben azok a magyar rendészeti hatóságok, amelyek a dicsőséget szeré
nyen, hivalkodás nélkül könyvelve el s nem törődve azokkal a sokszor 
sértő, lekicsinylő támadásokkal, megjegyzésekkel, amelyekben — ha 
rögtön eredményt nem tudnak felmutatni, — az a sajtó és az a közvé
lemény részesíti, amelynek fogalma sincsen a bűnügyek tisztázásának 
sokszor emberfeletti nehézségeiről. Megnyugvással láttam egyrészt az 
igazságügyi orvosi tanács elé kerülő esetek egyrészében, másrészt a 
Csendőrségi Lapok közleményeiben azt a megfontolást, tervszerűséget, 
józanságot és értelmességet, amely a magyar nemzet szerény tagjainak, 
csendőrjárőröknek munkájában megnyilvánul, s nehéz körülmények 
között szolgálja az igazságot, akárhányszor szakértők megfelelő segít
sége nélkül, sőt akárhányszor szakértők meg nem felelő közreműkö
dése ellenére is.

Sajnos azonban, a legnagyobb buzgalomnak is meg van — halálesetek 
körüli nyomozásban — a maga természetes határa. A rendőrség alkal
mazottainak legjobb igyekezete sem biztosíthatja annak a segítségnek 
teljes kihasználását, amelyet a természettudományok halálesetek tisz
tázására nyújtanak, azért nem, mert a helyszínén a halotton, a bűn-
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jeleken és a gyanúsítotton jelentkező tárgyi bizonyítékok szoros össze
függésben állanak egymással, úgyhogy azokat felkutatni és egybe
vetéssel értékesíteni csak az tudja, aki a természettudományok emlőjén 
nőtt fel. Ma is áll az, amit a halálesetek tisztázását illetőleg ismételten 
hangoztattam, hogy az igazságszolgáltatás sokkal kevesebbet kap az 
orvostermészettudományoktól, mint amennyit joggal igényelhetne s 
mint, amennyit azok kellő kihasználásuk esetén nyújthatnának. Úgy 
a halálesetekkel összefüggő tárgyi bizonyítékokra vonatkozó tudomá
nyos vizsgálatok, mint azok eredményeinek gyakorlati alkalmazása 
egyenesen a törvényszéki orvosok kezébe kívánkozik. Ma még a tör
vényszéki orvos tan — megfelelő kereslet hiányában — erre a fontos 
szerepre nincsen kiművelve, de ilyen irányban való fejlesztése 
annyival is inkább fontos, mert a korszellem — a bűnös megmentésé
nek törekvésével — kikezdte az igazságszolgáltatást is s ez ellen a vesze
delem ellen védelmet elsősorban a tárgyi bizonyítás ügyének erősítése 
adhat. Ha a törvényszéki orvostannak ilyen irányban való céltudatos 
és tervszerű rendszeres igénybevétele biztosíttatnék, rövid idő alatt 
megmutatná a sokszor lekicsinyelt, megszólásban is részesülő orvos- 
tudomány, hogy milyen nagy, ma még nem is sejtett hasznára 
lehetne az igazságnak. Különösen fontos volna, hogy törvényszéki 
orvosok kísérhessék végig közreműködésükkel a felmerülő ügyeket 
kezdettől végig, a nyomozástól a főtárgyalásig. A mai rendszer, amely 
a nyomozás körüli fontos, sőt mondhatjuk döntő fontosságú orvosi 
munkát — amely az ügyek sorsát rendszerint végérvényesen eldönti — 
a rendőrségnek esetről-esetre igénybe vett orvosaira bízza, annak 
dacára, hogy a helyzet javult azáltal, hogy a rendőrorvosok köteleztet- 
tek a törvényszéki orvosi képesítő vizsga letevésére, nem kielégítő, fő
ként azért, mert a különböző időben, különböző egyének által gyűjtött 
orvosi anyag egyeztetés melletti kihasználását nem biztosítja. Hogy 
ennek a körülménynek milyen nagy jelentősége van, tapasztalhatjuk 
az automobil általi elgázolásoknak nagyon gyakran elénk kerülő esetei
ben. Néhány hónappal ezelőtt szakértőtársam, Minich Károly tanár 
közösen végzett boncoláskor automobil által agyongázolt rendőr 
koponyatörésének szélén, félköralakban elhelyeződött finom recézetet 
észlelt, amely nyilvánvalóan recés felületű, kemény tárgy nyomása 
folytán keletkezett. Sajnos, tapasztalat hiányában nem volt módunk 
a szereplő jármű minőségének megjelölésére, ami pedig nagyon fontos 
lett volna, mert a tettes az elgázolás után autójával elmenekült. Egé
szen bizonyos, hogy abban az esetben, ha alkalmunk lett volna a meg
előzően sűrűn előfordult esetekben a járműnek a sérülésekkel való 
összehasonlítására — a jármű fajtájának megjelölésével — irányítást 
adhattunk volna az ismeretlen tettes felkutatására. A helyszínének, a 
járműnek, a halottnak megvizsgálásán felül megfelelően berendezett 
intézetben vizsgálat tárgyát alkothatná a kocsivezető lelkiállapota, 
vérének szesztartalma stb., s így megszülethetne az elgázolások esetei
ben felmerülő összes kérdésekre kiterjedő olyan tanulmány, amely 
későbbi esetek elintézésében nagy haszonnal lenne értékesíthető. 
Ugyanez áll a másfajta esetek egész tömegére. Ezen a téren gyökeres 
változást csak akkor lehetne várni, ha legalábbis az egyetemekkel ren
delkező városokban a halálesetek körül felmerülő összes teendők, tehát 
a helyszíni vizsgálat, a halottszemle, bűnjelek és a gyanúsított vizsgá
lata a törvényszéki orvostani intézetek személyzetére bízatnának. 
Addig is, amíg ez megtörténne, két döntő fontosságú kívánalmat kel-
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lene a halálesetek körüli nyomozásban megvalósítani. Az egyik, hogy 
az ezzel kapcsolatos halottszemle a későbbi törvényszéki orvosi bonco
lás eredményességét ne veszélyeztesse, a másik, hogy a szemle mindazt, 
ami a halotton feltalálható, de később eltűnik, vagy változik, megbíz
ható módon rögzítse.

Azok, akik a nyomozásban résztvesznek, tartsák szem előtt, hogy 
eljárásuknak fő célja az ügyész tájékoztatása a tekintetben, hogy bűn- 
cselekmény alapos gyanúja fennforog-e; az eset lefolyása összes rész
leteinek tisztázása, a későbbi eljárás feladata. Mindent tisztázni a hely
színén nagyon sokszor nem is lehet s az erre irányuló indokolatlan 
kísérletek az esetet elronthatják. Ha a halottat levetkőztetik, lehulla
nak róla azok az idegen tárgyak, ruhafoszlányok, hajszálak, amelyek 
esetleg a tettesről kerültek reá; ha lemossák, eltűnnek azok a vér
nyomok, amelyek folyásának irányából a sérülés keletkezése idején 
fennállott helyzetet lehet, meghatározni, eltűnnek a lövés távolságának 
meghatározására értékesíthető nyomok és egyebek. Végzetes hiba 
— amely a múltban, sajnos, nem egyszer előfordult, — ha a nyomozás 
során a halott száját kitöltő dugaszt, rongyot, papírt eltávolítják, ha 
a nyakra reászoruló zsineget leveszik, ami nemcsak felesleges, mert a 
helyszínén értékesíthető adatot amúgy sem szolgáltat, de káros is, mert 
sokszor még a halál okának a boncolás alkalmával való meghatározását 
is lehetetlenné teszi. Épp így súlyos károk származhatnak a nyomozás 
folyamán elkövetett mulasztásból, ha a változásnak alávetett jelensé
gek annak során fel nem vétetnek. Különösen gyakran el szokott ma
radni azoknak az adatoknak összegyűjtése, amelyek a halál idejét 
megjelölik, így a hullafoltok kialakulásának, a halottmerevség kifejlő
désének foka, a test lehűlésének mértéke, a vérnyomokon mutatkozó 
száradási jelenségek stb.

Ha ezek a nyomozás alkalmával nem határoztatnak meg, érté
kesíthetőségük lehetősége megszűnik, mert a boncolásig eltelő, több
nyire hosszú idő alatt, úgy a hullafoltok, mint a hullamerevség teljesen 
kifejlődik, a halott minden része kihűl és ekkor már a halál óta eltelt 
időre való következtetés lehetősége megszűnik.

Tapasztalataim alapján határozottan állíthatom és előfordult 
esetek nagy számával bizonyíthatom, hogy az orvosi közreműködés, ha 
azt arra rátermett, kellő tudással és ösztönszerü érdeklődéssel rendel
kező egyén adja meg, már a nyomozás alkalmával — anélkül, hogy a 
boncolás eredményességét károsítaná, — nemcsak a természetes és 
erőszakos halál lehetőségét, utóbbi esetben a gyilkosságot és öngyil
kosságot, az elhalt vagy idegen egyén gondatlanságát, a balesetet vagy 
a véletlent megállapíthatja, de megválaszolhatja azoknak a kérdések
nek nagy részét is, amelyeket jelzőszavakban összefoglalva, úgy a 
helyszínén teljesített halottszemle, mint a boncolás, a bűnjel és a 
gyanúsított vizsgálata alkalmával a vizsgálat végezőinek maguk elé 
kell állítaniok: „Ki, mit, miként, mivel, mikor, hol, miért és kivel“.

Azoknak a tárgyi bizonyítékoknak tudományos kidolgozására 
és az életben való alkalmazására, amelyek a fennebbi kérdések meg
válaszolására módot adnak, a törvényszéki orvostani intézetek nem
csak alkalmasak, de egyenesen kizárólag hivatottak is. Ha megadatnék 
neki' a mód arra, hogy a halálesetek tisztázásakor szóba jöhető összes 
adatok gyűjtésében és értékesítésében résztvegyenek, felírhatnák 
homlokzatukra, hogy: Ez az a hely, ahol a halottak a tudomány támo
gatásával hűséges szolgái élő társaiknak a jog és igazság jegyében.



Aktuális kérdések a büntetőeljárási 
elévülés tanában.

Irta: Kováts Andor dr.
egyetemi ny. r. tanár (Debrecen).

A címben jelzett tárgykört két okból választottam a jelen érte
kezés tartalmául; az egyik ok az, hogy a büntetőjogi elévülés kérdé
seivel immár évtizedek óta foglalkozom1 s így a büntetőjognak ez a 
területe fokozottan kedves előttem; a másik ok pedig az, hogy lelki örö
mömre szolgál rámutatni arra, mikép Angyal Pál az anyagi büntető
jogot feldolgozó tankönyvében,1 2 annak már első kiadásától kezdve a 
legutóbbiig, az elévülés vitatottabb kérdéseiben mindenkor a leghelye
sebb álláspontot foglalta el, nem egyszer a kort megelőzve is! Úgyhogy 
e tekintetben is méltán lehet az ő tanításai iránt köszönettel adózni.

I. Az első kérdés, amellyel most foglalkozni óhajtok, az eljárási 
elévülés félbeszakításának miként leendő szabályozása tekintetében az 
európai törvényelőkészítő munkálatokban mutatkozó reformmozgalom.

Ezt a mozgalmat örömmel kell üdvözölnünk. Örömmel kell üdvö
zölnünk azért, mert az eljárási elévülés félbeszakításának jogintéz
ménye úgy, ahogyan az manapság még a btk.-ek legnagyobb részében 
foglaltatik, magával az elévülés alapgondolatával tulajdonkép teljes 
ellentétben áll. Tudjuk, hogy a félbeszakítás — némely bizonytalan 
nyomoktól eltekintve — a római jogban s a régi francia jogban is 
ismeretlen volt s csak az inquisitorius rendszer virágkorában, főleg a 
német jogban, kezdett kifejlődni. Azóta azonban annyira befészkelte 
magát az elévülési tanba, hogy minden elvi helytelenségének is dacára, 
szinte minden XIX. századbeli btk.-ben megtalálható.3

Könnyen magyarázható már most, hogy az irodalomban régtől 
fogva felhangzott egy-egy támadás az eljárási elévülés félbeszakítha- 
tósága ellen. Annál is inkább, mert a btk.-eknek a félbeszakítást lehe
tővé tévő §-aival kapcsolatban Európaszerte fel-felbukkant a bűn
üldöző hatóságoknál bizonyos sajátságos túlbuzgóság, amelytől elra
gadtatva e hatóságok abba a meggyőződésbe keveredtek, hogy nekik 
a félbeszakítási §-okat egyenesen kötelességük kihasználni s így a

1 Bevezető tanulmányok a büntetőjogi elévülés tanába. Budapest, 1915. 
256 1. A büntetőjogi elévülés dogmatikája. Szeged, 1922. 176 1. Az újabb büntető
tervezetek és az eljárási elévülés félbeszakítása. Debrecen, 1925. 31 1. L’interru- 
zione délia prescrizione in diritto penale. Roma, 1930 7 1. — Egyes folyóiratbeli 
cikkeimre, a szükség szerint, a szöveg további folyamán utalok.

2 Eddig öt kiadás. Első kiadás Pécs, 1904—1906, ötödik kiadás Budapest, 1931.
3 Az elévülés félbeszakíthatóságának helytelen voltáról bővebben 1. A bün

tetőjogi elévülés dogmatikája c. művem 156. és köv. 1.
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bűncselekmények elévülésének útját állani; e felfogás következtében 
azután csak azért tettek meg bizonyos, az ügyállás szerint egyébként 
mivel sem indokolt intézkedéseket, hogy általuk az elévülést félbe
szakítsák, azaz újrakezdessék („mesterséges“ félbeszakítás, „künst
liche“, „papierne“ Unterbrechung). Ily körülmények közt tehát bizo
nyára igazat kell adnunk Lammasch-nak, aki ezt az egész félbeszakí- 
tási taktikát már 1898-ban, a 24. német jogászgyűlésen alattomosnak 
és álnoknak nevezte.

A félbeszakítás elleni említett irodalmi támadásoknak, amelyek
nek ismertetését, sajnos, mellőznöm kell, a XX. század elején Európa 
több országában megindult azon kodifikációs mozgalmakban is, melyek 
az érvényes btk.-eket mindenfelé újakkal óhajtották már kicserélni, 
megvolt a maguk visszhangja. Minthogy pedig az irodalmi kritikák 
két csoportba oszlottak, nevezetesen voltak köztük türelmesebbek 
(amelyek megelégedtek volna a félbeszakíthatósági rendszer bizonyos 
kikorrigálásával) és türelmetlenebbek (amelyek a félbeszakítás teljes tör
lését követelték), a törvényelőkészítő munkálatokban is ugyancsak e 
kétféle állásponttal találkozunk: vannak, amelyek megelégszenek a 
félbeszakíthatóság korlátozásával s vannak, amelyek a félbeszakítási 
rendszert teljesen elejtik.4

Azon tervezetek közül, amelyek egyelőre beérik a félbeszakítás
nak csak bizonyos korlátozásával, említendők a svájci tervezetek már 
Stooss 1894-i tervezetétől (ez az 1893-as ú. n. Stooss-féle első tervezetnek 
volt némi átdolgozása) kezdve, az 1909-es német Vorentwurf, az 1909-es 
osztrák Vorentwurf, majd az 1912-es osztrák Regierungsentwurf, az 
1921-es Ferri-féle olasz tervezet, az 1921-es, majd az 1926-os cseh
szlovák tervezet. A félbeszakítást szintén korlátozta, de az 1921-es 
tervezetnél sokkal kevésbbé a már a fascista kormányrendszer által 
kibocsátott előzetes tervezet (Progetto preliminare, 1927.), majd a vég
leges tervezet (Progetto definitivo, 1929) is (160. art.), melyek rendel
kezéseit — némi enyhítéssel ugyan — maga az 1930-i btk. is (160. art.) 
átvette. (Az olasz kodifikációban tehát e kérdésnél is kiütközött az a 
bizonyos ellentét, amely a fascista felfogást a háború előtti olasz bün
tetőjogi iskoláktól elválasztja. A magam részéről azonban azon a véle
ményen vagyok, hogy a társadalom ama bizonyos fokozottabb védel
mét, amelyet a fascizmus — különben igen helyesen — vall egyik fő
céljának, az elévülés félbeszakíthatóságának e kiterjesztése mivel sem 
szolgálja!)

Az elévülés félbeszakíthatóságának — habár korlátozott mértékben, 
de mégiscsak — helyet adó e törvénytervezetek irányzatával szemben 
akkor állott be a félbeszakítás teljes törlését követelő mozgalom javára 
jelentős fordulat, midőn Kahl—Liszt—Liliental—Goldschmidt híres 
Gegenentwurf-juk 105. §-ába ezt a tételt is belevették: „Eine Unter
brechung der Verjährung findet nicht statt.“ Ennek hatása alapján 
azután a félbeszakítás már a Strafrechtskommission tervezetéből, majd 
az 1919-es Vorentwurfból, az 1925-ös Amtlicher Entwurfból s a Reichs
rat 1927-es tervezetéből is kimaradt. Mindez utóbb említett tervezetek 
azonban még mindig nem tudták túltenni magukat azon, hogy a félbe
szakíthatóság hagyományainak ne tegyenek bizonyos engedményt.

4 Mindé kérdésekről bővebben 1. Az újabb büntetőtörvénytervezetek és az 
eljárási elévülés félbeszakítása és L’interruzione délia preserizione in dritto penale 
c. műveimet. Utóbbiról magyar kivonat Az elévülés félbeszakítása az olasz btk.- 
tervezetben címmel a Jogállamban, 1930. évf. 301. 1.
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Állott pedig ez abban, hogy egy olyan új rendelkezést vetlek föl, amely 
felhatalmazta volna a bíróságot arra, hogy szükség esetén az elévülés 
határidejét meghosszabbíthassa! Úgyhogy az a következmény, amelyet 
eddig a félbeszakítással lehetett elérni, nevezetesen az elévülési idő 
kitolása, még mindig veszélyeztette volna az elévülés alapgondolatának 
érvényesülését. Szerencsére azonban az a másik felfogás, amely szerint 
az elévülési idő kitolása — akár félbeszakítással, akár meghosszabbí
tással éressék is el — az egész elévülési intézmény alapeszméjével ellen
tétes, mind szélesebb körökben talált elfogadásra s így túlerőre az az 
irányzat emelkedett, amely az elévülési idő bármely úton-módon való 
kitolását a jövendő büntetőtörvénykönyvéből kigyomlálni kivánta. 
(Ebben nagyrésze van Hippel-nek, aki ismételten rámutatott arra, hogy 
elég volt abból az értelmetlenségből, melynél fogva a törvény egyfelől 
elismerte ugyan az elévülést, másfelől azonban módot nyújtott annak 
meghiúsítására is s így egyik kezével visszavette, amit a másikkal 
adott.5) így jutottunk el azután ahhoz az örvendetes eseményhez, hogy 
amidőn végre a Reichsrat 1927-es tervezetének tárgyalásához maga a 
Reichstag is hozzáfoghatott, a tervezetnek a birodalmigyűlésen meg
indult bizottsági tárgyalása során az egész félbeszakíthatóság, a korábbi 
tervezetek által pótszerül még becsempészni próbált meghosszabbítás
sal együtt, töröltetett!6

A magam részéről a kérdés ilyetén rendezését, amely tehát így 
az egész eddigi félbeszakítási mesterkedésnek véget vet, mindenkép 
helyesnek és követendőnek tartom. Vagyis: igaza van Angyal Pálnak, 
aki már tankönyvében is az elévülés félbeszakításának lehető korláto
zása értelmében tanít, 1913-ban közzétett tervezetében pedig — egyedül 
az akkori tervezet-készítők (Angyal Pál, Bernolák, Edvi Illés, Finkey) 
közül — ekkép formulázta a maga tételét: „Az elévülés félbeszakításá
nak nincs helye.“ (Angyal-tervezet, 140. §).

A merőben helytelen félbeszakítási rendszernek a külföldön újabban észlel
hető örvendetes e térvesztésével szemben hazai joggyakorlatunkban még mindig 
feltünedeznek az ellenkező értelmű, tehát a félbeszakításnak kedvező irányzat 
nyomai. Így néhány évvel ezelőtt két oly kúriai határozat akadt, amelyek nem 
kisebb dolgot mondottak ki, mint hogy:

1. a tettes vagy vétkes ellen irányuló beadvány iktatása az elévülést 
félbeszakítja (l),7

5 Hippel, Deutsches Strafrecht, II. B. Berlin, 1930. 564. 1.
* Az „erste Lesung“ alkalmával. Az „erste Lesung“-ot az 1924-i („ I I I .  

Wahlperiode“) birodalmigyűlés által kiküldött 32. bizottság Kahl elnöklete alatt 
1927 júl. 6—1928 márc. 2-ig hatvankét ülésben, majd az 1928-i („ IV . Wahlperiode“) 
birodalmigyűlés által kiküldött 21. bizottság, ugyancsak Kahl elnöklete alatt, 1928 
júl. 12—1930 febr. 21-ig — és pedig az 1928 márc. 31-i törvény (Gesetz zur Fort
führung der Strafrechtsreform) értelmében az előző birodalmi gyűlés bizottsági 
tárgyalásaihoz kapcsolódólag — további százhuszonkét ülésben ejtette meg. Annak 
a lehetőségét, hogy az így a cselekmény elkövetésével azonnal meginduló elévülés 
magának a folyamatba tett büntetőpernek során is be ne állhasson, akkép aka
dályozza meg a Reichstagsausschuss munkálata, hogy a Hauptverfahren tarta
mára, így is azonban legfeljebb két esztendeig, ha pedig perorvoslat is érvénye
sítteti, legfeljebb három esztendeig, az elévülés nyugvását rendeli el. Ez ellen 
természetesen nem lehet kifogást emelni. A Reichstagsausschuss munkálatának 
szövegét 1. Kohlrausch, Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs nach 
den Beschlüssen des Deutschen Reichstagsausschusses und den Deutschen und öster
reichischen Strafrechtskonferenzen. Berlin, 1930. Sajnos, hogy legutóbb a német 
tervezet sorsa ismét kátyúba került, minthogy az előretört nemzeti szocialisták
nak sok kifogásuk van ellene, többek közt 1. Radbruch, Strafrechtsreform und 
Nationalsozializmus. Neue Freie Presse, 1933 jan. 15-i és jan. 22-i sz.

7 B. I I . 2547/928. Grill-féle Üj Döntvénytár, X X I I .  k. (Budapest, 1930) 178 1.
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2. az elévülést semmis bírói intézkedés is félbeszakítja (!).8
E határozatok még mindig abban az eszmekörben mozognak, hogy a 

félbeszakítás olyan cél, amelyet lehetőleg minden eszközzel elő kell mozdítani. 
Épp ezért e határozatokban a Kúria 76. döntvényének szelleméhez képest, mely 
annak idején igen helyesen mondotta ki, hogy csupán az elévülés megszakítása 
céljából a körözés elrendelése nem ismételhető, visszafejlődést kell látnunk. A cél 
ugyanis nem az, hogy különböző álokoskodásokkal nagynehezen kisüthessük vala
mely aktusra, hogy annak is megvolt a félbeszakító ereje s így azután elérhes
sük az elévülési idő in infinitum való kitolását. Az ilyesmi, mint ugyancsak An
gyal Pál mondja, mindig contra legem történik, mert a törvény igazi akarata 
az, hogy a valóban nem érvényesített büntetőjogi igény bizonyos idő elmúltával 
igenis hadd enyésszen el.

II. Egy ugyancsak az elévülés tanába vágó másik kérdést nem a 
külföldi törvényelőkészítő munka, hanem a hazai joggyakorlat vetett 
fel az utóbbi években. Ez is olyan tartalom, hogy megérdemli a vele 
való közelebbi foglalkozást, sőt állásfoglalást is igényel.

A Kúriának az 1927. év folyamán hozott 94. büntető teljesülési 
döntvényében kifejezésre juttatott tételt értem. Amely döntvény t. i. 
eképen szól:

A m. kir. Kúria az 59. büntető teljesülési döntvényét megváltoz
tatja s kimondja, hogy a Btk. 66. és 92. §-ának alkalmazásával jegy- 
ház avagy börtön helyett fogházbüntetéssel, valamint az öt évi és 
ennél hosszabb tartamú államfogház helyett öt évnél rövidebb tartamú 
államfogházzal büntetendő cselekmények esetén az elévülés a Btk. 
106. §-ában a bűntettekre vonatkozóan meghatározott időtartam, eltel
tével zárja ki a bűnvádi eljárást.

A Kúriának e döntvényével összefüggésben azt a kérdést akarom 
felvetni, vájjon az az álláspont, amelyet a döntvény képvisel, 
helyes-e? Helyes volt-e, hogy a Kúria a vétséggé lekorrekcionalizált 
bűntett elévülését eddig oly értelemben szabályozott 59. büntető teljes
ülési döntvényt, hogy az ily cselekmény a vétségi elévülési idő alá 
esik, hatályon kívül helyezte s azzal egészen ellenkező értelemben azt 
mondta ki, hogy az ily cselekményekre a korrekcionalizáció dacára is 
az eredeti bűntetti elévülési időtartam irányadó?

A kérdés tudvalevőleg nem friss keletű. Az 59. döntvény ellen 
már 1914-ben megindult a harc, a Kúriának egyik büntető tanácsa 
ugyanis már ekkor előterjesztést tett a Kúria elnökéhez egy az 59. 
döntvényt megváltoztatandó büntető teljesülés összehivása iránt. 
A vállalkozás azonban nem vezetett sikerre, mert az összehivott tel- 
iesülés 1915 íebr. 13-án az 59. döntvény megváltoztatásához nem 
járult hozzá s így a Kúria azt hatályában továbbra is fenntartotta.

Л Kúrián az 59. döntvény körül akkoriban lejátszódó esemé
nyeket a jogi szaksajtó is élénk figyelemmel kísérte.®

Amidőn pedig a Kúria teljesülésében az elhatározás megtörtént 
és pedig akkép, hogy az 59. döntvény megváltoztatására irányult 
igyekvés meghiúsult, a szakirodalom állásfoglalása megoszlott; voltak, 
akik örömmel üdvözölték a döntvény hatályban maradását (így

9 B. TI. 4289/928. Grill-féle Üj Döntvénytár, XXIII. k. (Budapest, 1931) 151. 1.
3 L. e sorok írójától: Kell-e revideálni az 59. döntvényt! Bűnügyi Szemle, 

1915. évf. 317. 1. Vargha Ferenc, A korrekcionalizált vétség elévülése. Jogállam, 
1915. évf. 317. 1. Doleschall Alfréd, Az 59. büntetői döntvény körül. Jogtudományi 
Közlöny, 1915. évf. 12—14. sz. Szeghő Ignác, Korrekcionalizáció és elévülés. Ügy
védek Lapja. 1915. évf. 8—9. sz. Az ideszögellő összes kérdésekkel behatóan foglal
koztam A büntetőjogi elévülés dogmatikája c. művemben, 27. s köv. 1.
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Vargha Ferenc és e sorok írója is), mások ellenben elhibázottnak 
minősítették a Kúria állásfoglalását. (így Dolescball és Szegbő Ignác.) 
Magán a Kúrián ellenben — úgy látszott legalább — megszűnt 
az ellenáramlat, legfelsőbb bíróságunk ugyanis az 1915-től 1927-ig való 
időközben ismételten hozott egyes konkrét ügyekben oly határoza
tokat, amelyek az 59. döntvény elvi alapján állanak. A nélkül, hogy 
e tekintetben teljességre tartanék számot, felsorolom a következő 
határozatokat:

a) Ha az elsőbíróság a bűntettet vétséggé minősítette s a vádlott 
terhére az ítélet perorvoslattal megtámadva nem lett, a cselekmény 
immár a vétségi eljárási elévülési idő alá esik. Ha tehát az eleve volta- 
kép bűntettel vádlott ellen, bár ez az ítélet ellen perorvoslattal élt s így 
az ítélet a maga egészében még nem vált jogerőssé, három év alatt meg
felelő intézkedés nem történik, a cselekmény elévülése beáll. (B. I. 
2986/918. és B. III. 3561/918. Ügyvédek Lapja 1919. évf. 4. sz.)

b) A  korrekcionalizáció nem változtatja meg ugyan a cselekmény 
jogi természetét s így a cselekménynek jogi természetéből folyó követ
kezmények a cselekmény törvényi (bűntetti) minősége alapján állapí- 
tandók meg, de a büntetése vétségi büntetés és a cselekmény jogi ter
mészetéből nem-folyó következmények (elévülés, esetleges jogvesztés idő
tartama) mindig a bírói minősítés (= vétség) szerint igazodnak. Ezért 
a Kúria, midőn az ítélőtábla börtönbüntetés helyett fogházbüntetést 
szabott ki, de a hivatalvesztést és a politikai jogok gyakorlatának fel
függesztését öt évi időtartamban állapította meg, az alsóbírósági íté
letnek ezt a részét megsemmisítette s a szóbanforgó mellékbüntetést 
három évi időtartamban állapította meg. (B. I. 5795/925. Ügyvédek 
Lapja jogesetgyüjteménye, 1926. évf. 1. 1.)

c) A bűntettből lefokozott vétség a Btk. 106. §-ának utolsó be
kezdése szerint évül el. B. I. 2329/925. Jogállam, 1926. évf. 469. 1.

Mindazonáltal igazi nyugvópontra a kérdés mégsem jutott. A 
Kúria II. büntető tanácsa, a B. II. 8095/925 .sz. bűnügy intézése során 
ismét arra az elhatározásra jutott, hogy az 59. döntvény tovább fenn 
már nem tartható s újabb előterjesztést tett egy a döntvényt megváltoz
tatandó teljesülés összehívása iránt. Ez az újabb teljesülés azután 1927 
jan. 28-án — a koronaügyész ellentétes véleményének figyelmen kívül 
hagyásával (a koronaügyészséget Finkey képviselte)10 — az 59. döntvényt 
most már valóban megváltoztatta s az említett új 94. döntvény meg
hozatalával kimondotta, hogy a bűntetti büntetés helyett adott esetben 
a Btk. 66. és 92. §-ainak alkalmazásával vétségi büntetéssel büntetendő 
cselekmények esetén az elévülés nem a vétségekre, hanem a bűntet
tekre vonatkozóan megbatározott időtartam elteltével következik be.

Nézzük ezek után, mire alapította a Kúria a régi döntvénytől 
való eltérés szükségét?

Az e tekintetben a döntvény indokolásában felhozott érvek két 
csoportba oszlanak. Indokol nevezetesen a Kúria

I. egyfelől azzal, hogy kimutatni igyekszik, mikép az 59. dönt
vénynek már az annak idején való indokolása is tele volt tévedésekkel 
s így, tévesek lévén az indokok, eljött az ideje, hogy maga a döntvény 
is elmúljék,

10 Finkeynek teljesülési felszólalását A korrekcionalizált vétség elévülési 
ideje címmel közölte a Jogállam, 1927. évf. 110. 1.
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II. másfelől azzal, hogy a Btk. rendelkezéseiből az 59. döntvény 
javára más indokok sem hüvelyezhetők ki s így arra sincs mód, hogy 
az eddig bár hibásan indokolt elv azért tartassák továbbra is hatály
ban, mert azt, mint a törvény valódi akaratának megfelelőt helyesen 
is lehet indokolni.

Szerintem azonban a dolgok éppenséggel nem úgy állanak, mint 
azt az új döntvény indokolása előadja! Amiből szükségszerüleg folyik 
azután természetesen azon következmény is, hogy a 94. döntvényt, 
mint hibás alapépítményen nyugvót, minél előbb el kell takarítani.

Hogy mindezek mennyire így vannak, erről meggyőződhetünk, 
ha a következőkben sorra vesszük az új döntvény indokolásában felso
rakoztatott érveket.11

Az indokolásnak a fent mondottak szerinti I. csoportba tartozó 
érvei körülbelül ezek:

a) Tévesen indokol az 59. döntvény — állítja az új érvelés — 
amidőn azt mondja, hogy a vétséggé minősített bűntettre minden 
irányban csak a vétségre fennálló büntető szabályok alkalmazhatók, 
mert hisz ez ellentétben áll a Btk. 1. §-ának első bekezdésével, amely 
kizárja, hogy azt a cselekményt, amelyet a törvény bűntettnek nyíl
vánít, a bíró bármi okból is másként minősíthesse; de mutatja 
az 59. döntvény említett értelmű kijelentésének fogyatkozását már 
maga az is, hogy ezt az elvet a bírói gyakorlat nem minden irányban 
fogadta el, mert az állandó bírói gyakorlat szerint a kísérletre, a 
magánindítványra, a jogvesztési mellékbüntetésekre vonatkozó kér
dések a mellékbüntetések tartamának kivételével az 59. döntvény óta 
is a bűntettekre vonatkozó törvényi rendelkezések szerint oldat
nak meg.

Feleletünk:
Éppenséggel nem lehet azt mondani, hogy a Btk. 1. §-ának első 

bekezdését joggyakorlatunk és az elmélet is akkép magyarázná, mint 
ezt az új döntvény teszi, nevezetesen mintha ez a törvényhely kizárná, 
hogy a cselekményt, amelyet a törvény bűntettnek minősít, a bíró 
bármi okból is másnak minősíthesse. Communis opinio ugyanis, hogy 
olyankor, midőn az ab ovo bűntettre a Btk. 66., 72., 92. §-ainak alkalma
zásával vétségi büntetést szabnak ki, magát a cselekményt is vétségnek 
kell minősíteni; ugyanez áll olyankor, midőn egy tulajdonképeni bűn- 
tetti cselekményt fiatalkorú egyén követ el.12

Hogy viszont a bírói gyakorlat és az elmélet a korrekcionalizáció 
hatályát akkép értelmezi, miszerint az a cselekmény jogi természetéből 
folyó következményeket (kísérlet büntetendősége, indítványi jelleg 
síb.) nem befolyásolja, ez a körülmény az 59. döntvénynek az elévülés 
tekintetébeni szabályozását nem érintheti s így azt „fogyatékos“-sá 
nem teszi, mert a joggyakorlatban is elfogadott, az elmélet által pedig 
teljesen kidolgozott, jól bevált és kijegecesedett elv az, hogy korrekcio-

11 A 94. dötvény alábbi cáfolatában kénytelen voltam bizonyos rövidségre 
szorítkozni. Az itt felhozottakon kívül utalok különösen a Finkey említett teljes
ülési felszólalásában s a Kayser Béla cikkében (A Kúria 94. büntető döntvénye 
és a korrekcionalizáció. Magyar Jogi Szemle, 1928. évf. 21. 1.) felhozott részletekre.

12 Idevonatkozólag 1. Angyal Pálnak és Finkeynek, akiknek a korrekciona
lizáció területének helyes kimérése elsősorban köszönhető, anyagi büntetőjogi 
tankönyveikben foglalt közismert kifejtéseiket.
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nalizáció esetén a jellegkövetkezmények ugyan a bűncselekménynek 
változatlan büntetti minősége nyomán igazodnak, a súly következmé
nyek (köztük az elévülési idő is) ellenben a vétségi súlyhoz fűződnek.

b) Az 59. döntvény tulajdonkép a 2. döntvényen alapult — 
mondja tovább az új érvelés; miután pedig a 2. döntvényt a 90. 
döntvény már megváltoztatta, szükségszerűleg meg kell változtatni az 
azon alapult 59. döntvényt is.

Feleletünk:
A 2. és az 59. döntvény között egy oly szoros kapcsolat, mint azt 

az új indokolás felteszi, egyáltalán nincs. Igaz, hogy az 59. döntvény 
indokolása utal a 2. döntvényre, ebből azonban még nem következik 
az, hogy a két teljesülési határozat közt bizonyos életre-halálra szóló 
összefüggés állana fenn; ilyen kapcsolat fennálltáról ugyanis csak 
akkor lehetne szólni, ha a két döntvény érdemi rendelkezései közt 
volna ez megállapítható. Ami azonban nincs így. Mert azzal, hogy 
a súlyos testi sértés bűntettére korrekcionalizáltatása esetén pénzbün
tetést is szabjunk-e vagy sem (amely kérdés felett a 2. és a 90. dönt
vény vitáztak), az alkalmazandó elévülési szabály kérdése (amiről az 
59. döntvényben van szó), semmi összefüggésben nincs.

Sőt nem érintheti az 59. döntvény sorsát a 90. döntvény indoko
lásának azon részlete sem, amelyben az mondatik, hogy a 2. döntvény
től azért kellett eltérni, mert ebben azon kijelentés foglaltatik, hogy 
„az átváltoztató ítélet folytán a cselekmény minden következményei
vel együtt vétséggé válik s úgy tekintendő, mintha elkövetésének pilla
natától fogva vétséget képezett volna“, amely tétel azonban — álla
pítja meg a 90. döntvény, de magunk is — nem igaz. Nem érintheti ne
vezetesen az 59. döntvény sorsát mindez egyszerűen azért, mert az 
59. döntvényt meghozatala (1886) óta a folyton tökéletesbbülő joggya
korlat és elmélet mindig úgy értelmezte, hogy belőle éppenséggel nem 
következik az, mintha a korrekcionalizációnak a tettet is átalakító 
hatálya volna, hanem csak annyi, hogy a korrekcionalizáció folytán 
az illető cselekmény csupán a büntetési súlyhoz fűződő következmé
nyek tekintetében kezelendő vétségként, ellenben tárgyi jellegét meg 
nem változtatja.

c) Téves végül — fejezi be az I. csoportba vágó érvelést a 94. 
döntvény indokolása — az 59. döntvény rendelkezése azért is, mert 
magának a Btk. 106. §-ának szövegével is nyilt ellentétben van, e § 
szavai szerint ugyanis az elévülés megállapításának nyilván a törvény
ben meghatározott büntetési tételek szerint kell igazodnia.

Feleletünk:
A 106. § szövegének olyan szószerinti értelmezése, aminővel a 

94. döntvény indokolásában találkozunk, vagyis mintha az elévülésre 
a 106. § az abstrakt büntetést tartaná irányadónak, már régóta meg 
nem állóul van kimutatva.13

Térjünk át ezek után a 94. döntvény indokolásának a fent mon
dottak szerinti II. csoportbeli érveire. Ezeknek az érveknek, mint je-

13 b. Heil Fausztin, Az enyhítő körülmények befolyása a bűnváci elévü
lésére. A Jog, 1885. évf., 192. 1., továbbá Fayer kifejtéseit büntetőjogi kézikönyvében 
s Vargha Ferenc id. cikkét.
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leztem, az a lényegük, hogy az is hiábavaló kísérletezés volna, ha valaki 
az 59. döntvénybeli szabályt a döntvény saját tévesnek bizonyult indo
kolásán kívül a Btk. szelleméből levezethető más okokkal próbálná alá
támasztani, sőt egy ily próbálkozás inkább azt eredményezi, hogy a dönt
vénynek a Btk. további számos rendelkezésével való ellentétére jövünk 
rá. így nevezetesen:

a) Ellentétben van — mondja a 94. döntvény indokolása — a Btk. 
1. §-ának első bekezdésével, amelyből minden kételyt kizáróan követ
kezik, hogy „amit egyszer a törvény . ..  bűntettnek vagy vétségnek 
nyilvánít, azt a törvényt alkalmazni köteles bíró...  megváltoztatni
nincs jogosítva . . .  még kivételesen sem............ Némelyek úgy vélik,
hogy a Btk. 20. §-ának második bekezdésében van ily kivételes rendel
kezés és pedig annak abban a kitételében, hogy a fogházbüntetés kizá
rólag vétségekre alkalmazandó...  Ezzel a vélekedéssel szemben azon
ban határozott tény az, hogy...  ez a feltevés. . .  kiemelten világos 
módon...  a Btk. 20. §-ában kifejezve nincs, amiről pedig a törvény 
nem szól, azt a bíró tetszésszerint bele nem képzelheti. . . “

Feleletünk:
A döntvény indokolásának ezen részének eleje (ahol neveze

tesen a Btk. 1. §-ának első bekezdésére történik utalás) túlajdonkép 
az I. a.) alatti érv ismétlése. Hogy merőben téves, fentebb már kimu
tattuk. Ami azon további kifejtést illeti, hogy a 20. §. ama rendelke
zése, amely szerint a fogházbüntetés kizárólag vétségekre alkalma
zandó, nem világos, erre nézve csak azt jegyzem meg, hogy a korrek- 
cionalizáció egész rendszere, úgy, amint ez a hazai büntetőjogban 
kifejlődött és bevált (a nélkül, hogy ebből a trichotomiának bárminő 
baja származott volna!) éppen a 20. e „nem világos“ rendelkezésén 
épült fel! Már pedig ez aligha történhetett volna meg, ha a bírói gya
korlat s az elmélet is a 20. §-t annyira homályosnak tartotta volna.

b) Ellentétben van továbbá az 59. döntvénybeli elv — mondja 
tovább a 94. döntvény indokolása — a Btk. 92., 66. és 72. §-aival is, 
mert ezek a §-ok csak arra adnak a bírónak felhatalmazást, hogy a 
büntetést fokozza le enyhébb nemre, de arra már nem, hogy az illető 
§-ok adta felhatalmazáson túlmenve, a kérdéses büntetendő cselek
ménynek a törvényes tényálladék szerint adódó jogi természetét is meg
változtathassa (denaturizálhassa).

Feleletünk:
A bűntetti büntetésnek az említett §-ok alkalmazásával történő 

esetleges lefokozásának valóban magunk sem tulajdonítunk „dena- 
turizáló“ hatályt s a bírónak nem is kell, ha a 92., 66., 72. §-okat neta
lán alkalmazza, a cselekményt denaturizálnia. ő mindössze azt teszi, 
hogy adott esetben a bűntetti büntetés helyett vétségi büntetést szab 14

14 Itt megjegyzem, hogy a 94. döntvénynek úgylátszik az az álláspontja, 
hogy a bűntett akkor is bűntettnek nevezendő az ítéletben, ha a jelen esetben 
a 92-, 66., 72. §-ok alkalmazásával vétségi büntetést kapott. A döntvény azonban 
ennek nyílt kimondásától tartózkodik, amin különben annál kevésbbé csodálko
zom, mert így kénytelen volna a korrekcionalizáció egész tanának felborítására 
vállalkozni s nyílt ellentétbe kerülne a Bp. 8. §-ának második bekezdésével is, 
mely nyilván kimondja, hogy a 92. § alkalmazása esetén a bűntett — természe
tesen csak esetleg — „vétséggé változtatandó át."
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s ennek következtében a 20. §-hoz képest vétségnek is minősíti a kér
déses cselekményt,14 annak alaptermészetét azonban mindezzel nem 
változtatja meg (aminthogy ezt nem is volna képes megtenni). De ha 
mindez így van, akkor a 92., 66. és 72. §-ok értelmével az 59. döntvény
ben elv nincs is ellentétben.

c) Ellentétet lát végül a 94. döntvény az 59. döntvénybeli elv s 
a perjogi formák közt is, mert hisz elévülés esetén a vádlottnak ahhoz 
van „kétségtelen joga, hogy az ő bűnössége kérdését a bíró ne is 
érintse, hanem megállapítván a törvényben előírt idő elteltét, minden 
további nélkül szüntesse meg vele szemben az eljárást.“ Ezzel a kité
tellel az új döntvény indokolása nyílván arra akart célozni, hogy az 
elévülésnek a büntetőeljárást kizáró oki mivoltával összeegyeztethe
tetlen, ha a bíróság előbb, legalább „hallgatólagosan“ a bűnösséget s 
„képletesen“ a büntetést is kimondja, mindennek utána azonban a 
vádlottat elévülés címén mégis felmenti. A „kétarcúság“ e kifogását 
idézett cikkében már Doleschall felhozta s képtelenségnek minősítette 
azt, hogy a bíróság elsőbbed bűnösnek találhassa a vádlottat a bűn
tettből átformált vétségben s „a következő lélekzetvétellel“ őt elévülés 
címén mégis felmentse.

Feleletünk:
Ennek az ellenvetésnek sincs igaza! Ami nevezetesen azt a kifo

gást illeti, hogy az elévülésnek az eljárást kizáró hatályával jövünk 
összeütközésbe, ha addig hagyjuk elfejlődni a dolgokat, hogy a bíró 
már — ha csak „hallgatólagosan“ és „képletesen“ is — a bűnösség 
és a büntetés megállapításának kérdéseivel foglalkozzék: ez a 
kifogás azért esik el, mert a törvény azon rendelkezését, hogy az 
elévülés az eljárást kizárja, szószerint venni nem lehet. Hiszen az 
elévülés konstatálásához bizonyos terjedelmű eljárásra okvetlen szük
ség van; szükség van akkor is, ha az abstrakt büntetést vesszük irány
adónak az elévülési idő kiszámítására. De különben is: a Btk.-nek azt 
a kifejezését, hogy az elévülés „az eljárást kizárja“, nem perjogi, 
hanem anyagi jogi értelemben kell felfogni, tehát azon jelentésben, 
melyet a törvényhozó az anyagi jog szempontjából kívánt neki tulaj
donítani, azaz hogy az eljárás kizárása útján a büntethetőség kizárása 
éressék el! Nem megállóbb az említett „kétarcúsági“ kifogás sem: 
a bíróság ugyanis az ítéletben egészen „egyarcúlag“ csupán felmentést 
fog hirdetni; azt pedig, hogy ehhez az eredményhez mikép jutott 
(nevezetesen a kiszabandóul talált büntetésnek megfelelő elévülési 
időnek közben bekövetkezett letelte miatt), csak az indokolásban kell 
kifejtenie. így azután a „kétarcúság“ mivel sem lesz nagyobbfokú, 
mintha valamely beszámíthatóságot kizáró ok fennforgása okából a 
bíróság felmentést hirdet ugyan, az indokolásban azonban kénytelen 
megállapítani, hogy a vádlott a cselekményt tulajdonkép igenis 
elkövette.

Nem mulaszthatom el különben még azt sem, hogy rámutassak 
arra az ellentétre, mely egyfelől a 94. döntvényből kivehető irányzat, 
másfelől legújabb törvényeink büntetőjogi rendelkezéseinek szelleme 
közt kétségtelenül megállapítható. Így a Te, amidőn p. o. megengedi a 
büntetés felfüggesztését bűntettek esetén is, sőt vétségek- vagy kihá
gásoknál az ítélethozatal teljes mellőzését is, nyilvánvalóan bizonyos 
enyhébb elbánást hoz be az oly bűntettesekkel szemben, akikkel szem-
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ben ez az enyhébb kezelés indokoltnak látszik. Nos, ezzel a szellemmel 
a 94. döntvény irányzata nyilván nem egyeztethető össze.

Mindenkép jól mondja tehát Angyal Pál e kérdésben is — anyagi 
jogi tankönyve utolsó kiadásában. — „Az elévülési idő tárgyában 
helyes a Kúria 59. döntvénye s helytelen az azt megváltoztató 94. 
döntvény.15 *

III. Azon további újabban felmerült kérdés végre, amellyel ez 
alkalommal még foglalkozni óhajtok, abban áll: vájjon elévülés címén 
kérhető-e újralel vétel? Azon az alapon tehát, hogy a cselekmény akkor, 
amidőn az alapperben a vádlottat miatta elítélték, tulajdonkép már el 
volt évülve?

Idevonatkozólag a Kúria előtt legutóbb egy akként alakult jog
eset fordult elő, hogy az elévülésnek még az alapperbeli ítélet előtti 
beállta bizonyítására az alsóbírói újrafelvételi eljárás rendjén olyan új 
ténykörülményekre terjesztetett ki a bizonyítás, melyek az alapeljárás
ban egyáltalában nem érvényesíttettek; mire azután a vádlott elévülés 
címen valóban fel is mentetett. Az ítélőtáblának a felmentést helyben
hagyó ítélete ellen a főügyész semmisségi panasszal élt azzal az indo
kolással, hogy az újrafelvételi eljárás során felhozott új tények a tulaj- 
donképeni tényállás megváltoztatására nem, csupán az elévülés be
következésének megállapítására nyújtanak alapot, elévülés címén 
azonban az alapperben — bár tévesen — elítéltet újraf el vétel segítsé
gével felmenteni nem szabad, mert az elévülés csak „jogi indok“, már 
pedig csupán „jogi indok“ alapján újrafelvételnek nincs helye! A sem
misségi panasz a Kúria elé kerülvén, a Kúriának állást kellett foglalni 
a főügyész által felvetett kérdésben: vájjon megálló felfogás-e az, 
melyszerint jogi indok alapján újrafelvételnek nincs helye?

Nos, a Kúria érdemben magáévá tette az említett értelmű fő
ügyészi álláspontot! Kimondotta ugyanis, hogy „a főügyész által fel
hozott indok a törvénynek általában megfelel, mert csupán jogi indok 
alapján, figyelemmel a Bp. 446. §-ának rendelkezésére valóban nincsen 
helye újrafelvételnek, hanem az alapeljárásban esetleg elkövetett tör
vénysértést a Bp. a 441. és 442. §-okban a jogegység érdekében hasz
nált perorvoslat alapján hozott jogegységi határozattal rendeli orvo
solni !“le

Igaz ugyan, hogy a Kúria a konkrét esetben a semmisségi 
panaszt ezen elvi álláspontja dacára is elutasította, (aminek tehát a 
konkrét esetben az elévülés címén felmentő alsóbírói ítéletek jog
erőre emelkedése lett a következménye), ezt azonban az indokolás 
szerint csak azért tette, mert „az elévülés beálltának bizonyítására az 
újrafelvételi eljárás rendjén olyan ténykörülményekre terjesztetett ki 
a bizonyítás, melyek az alapeljárásban egyáltalán nem érvényesít
tettek, az újrafelvételnek (tehát) a Bp. 446. §. 3. pontja alapján a jelen 
esetben helye volt.“

15 A 94. döntvénynek igen alapos, minden tekintetben megálló — elítélő 
— kritikáját adta Kayser Béla (id. cikk). Ugyancsak a döntvény ellen foglalt 
állást Degré Miklós (Az 1927. év büntető igazságszolgáltatása. Jogállam, 1928. évf. 
218. 1.) s Kepes Bernât (A Kúria 94. büntető teljesülési döntvénye ellen. Jogtudo
mányi Közlöny, 1927. évf 110. 1.). Túlnyomórészt elítélő Léderer Aladár is (A kor- 
rekcionalizáció tórveszteségének problémája. Magyar Jogi Szemle, 1928. évf. 
296. 1.). A 94. döntvény mellett: Markovits Ferenc, Egy két gondolat az eljárási 
elévülésről stb. U. o. 90. 1. Helyteleníti a 94. döntvényt új tankönyvében Irk 
Albert is. (A magyar anyagi büntetőjog.'Pécs, 1928. 134. 1.)

«  B. I. 3697/1932. Jogi Hírlap, 1933. évf. 1. sz.
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Ami tehát azt jelenti, hogy tulajdonkép maga a Kúria is azt 
tartja, mikép a Bp. 446. §. 3. pontjának — a többi pontoknak a jelen
legi kérdéshez nincs vonatkozásuk — valóban az az értelme, hogy 
újrafelvételnek csak új ténybeli indok alapján van helye, jogi indok 
alapján ellenben nincs, kivéve mégis az ily eseteket, midőn — mint a 
jelen esetben is — a jogi indok alátámasztására olyan új ténykörül
ményekre terjesztetik ki a bizonyitás, melyek az alapeljárásban egy
általában nem érvényesíttettek s így az új raf el vétel a Bp. 446. §. 3. 
pontja alá valamikép mégiscsak odavonható. Amiből tehát viceversa 
következik, hogy oly puszta jogi indok alapján, mely ily ténybeli 
bizonyitással élni nem kíván, mert arra szüksége nincs is, lévén a 
jogi helyzet egészen tiszta, új raf elvételnek hely nem adható!

Vizsgáljuk meg, hogy ezek a nézetek elfogadhatóak-e?
Bevallom, hogy a főügyészi álláspontot elfogadni nem tudom, 

a kúriait azonban még kevésbbé! Annak az álláspontnak ugyanis, 
hogy a csupán jogi indok alapján kért újrafelvételt — mint ezt a 
főügyész tartja — egyáltalán ne engedjük meg, még csak van valami 
elvi alapja, annak azonban, hogy a szerint különböztessünk az esetek 
közt, vájjon a jogi indok alátámasztására kinál-e az újrafelvételt kérő 
valamelyes bizonyító eljárást vagy sem s ez előbbi esetben az újra
felvételt engedjük meg, az utóbbiban ne, igazán semmi sem.

A Kúriának az idézett határozatban foglalt azon nézetét tehát, 
melyszerint csupán jogi indok alapján újrafelvételnek helye nincs, 
kivéve mégis azon esetet, midőn az újrafelvételi eljárás rendjén 
olyan új ténykörülményekre terjesztetik ki a bizonyitás, melyek az 
alapeljárásban egyáltalán nem érvényesíttettek (amely utóbbi mon
datot tehát nem érthetem másként, mint hogy a Kúria egy lege artis 
való bizonyító eljárás lefolytatását teszi feltételül), helytelennek kell 
minősítenem. Helytelen pedig a határozat két okból is. Nevezetesen 
azért, mert

1. azon merev megkülönböztetés, amely benne foglaltatik, neve
zetesen, hogy újrafelvételnek csakis ténybeli indokok alapján van 
belye, jogi indokból nincs, semmi tételes jogi, vagy elméleti alapra 
nem hivatkozhatik. A Bp. 446. §. 3. pontja egyáltalán nem különböztet 
a szerint, hogy ténybeli vagy jogi indok-e az, amelyet az újrafelvételt 
indítványozó az elítéltnek nem bűnösségét vagy kevésbbé bűnösségét 
valószínűsítendő felhoz. De nincs ily merev elválasztásnak nyoma az 
elméletben sem: Vargha Ferenc mit sem szól róla,17 18 Mendelényi 
viszont kifejezetten azt tanítja, hogy a cselekmény megítélésére 
vonatkozó újabb jogi érv, a bűnösség megállapítása körül történt jogi 
tévedés, az alapperbeli ítéletektől eltérő jogi álláspont, feltéve termé
szetesen, hogy az a bizonyos novum nem hiányzik, újrafelvételnek 
igenis alapja lehet.1® Ugyanő a bűnvádi eljárást kizáró okokkal kap
csolatban különösen is megállapítja, hogy azok alapján a Bp. 446. §. 3. 
pontja szerint újrafelvételnek helye lehet.

2. ellentétben van a Bp. 446. § 3. pontjával annyiban is, hogy a 
Kúria „bizonyítás“ foganatosítását kívánja meg, holott ez a pont csak 
valamely alkalmas „új tény vagy bizonyíték“ „felhozását“ követeli meg, 
amely új ténynek vagy bizonyítéknak a bíróság részéről való mélta-

17 Balogh—E. Illés—Vargha, A b ű n v á d i p e r r e n d ta r tá s  m a g y a r á z a ta . 2. k ia d . 
III. k. B u d a p es t, 1910 190. 1.

18 Auer—Mendelényi, A bűnvádi eljárási jog. IV. k. Budapest, 1931 25. 1.
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tása, tehát nyilván a nélkül is keresztülvihető, hogy akárminő „bizo
nyítás“ lefolytatására is szükség volna. Az ugyanis, hogy az újrafel- 
vétel indítványozhatásához valamely novum elengedhetetlenül szüksé
ges, természetes dolog, de viszont nem elengedhetetlenül szükséges 
dolog az, hogy a novum csak egy annak rendje-módja szerint lefoly
tatott bizonyító eljárás után juthasson ható erőhöz. Így p. o. ha az alap
per bírája elnézte azt, hogy a cselekmény elévült vagy pedig az elévü
lést azért nem állapította meg, mert bizonyos megelőző bírói aktusnak 
félbeszakító erőt tulajdonított, holott ez félbeszakító erővel igazában 
nem bírt, az újrafelvételt indítványozónak az újrafelvételi kérelem
ben e körülményekre mint nóvumokra természetesen rá kell mutatnia, 
a bíróságnak azonban igen sok esetben nyilvánvalóan semmiféle 
formaszerű bizonyító eljárásra nem lesz szüksége ahhoz, hogy meg
állapíthassa a felhozott nóvumok adatai alapján az elévülésnek az 
alapperbeli ítélet idején már beálltát vagy egy az alapperben félbe
szakító hatályúnak tartott bírói intézkedésnek a félbeszakításra tulaj
donkép nem alkalmas mivoltát.

Mendelényi, jóllehet elévülés okán általában megengedi az újrafelvételt, 
az itt felhozott példák tekintetében azon a véleményen van, hogy az ilyen esetek 
újraíelvétel útján nem, hanem csak jogegységi perorvoslat útján orvosolhatók.1* 
(Efféle utalás — mint láttuk — az idézett kúriai határozatban is előfordul). 
A dolog azonban, sajnos, nem áll úgy, mintha ezeknek az eseteknek az orvoslá
sára a jogegységi perorvoslat útja minden további akadály nélkül nyitva állana. 
Hiszen, ha a helyzet valóban ez volna, vagyis ha a jogi indokra visszavezethető 
törvénysértés kiküszöbölhetésére a jogegységi perorvoslat mindig módot nyújtana, 
akkor valóban minden aggodalom nélkül lehetne belenyugodni a jogi indokból kért 
újrafelvételek elvetendőségébe. Ámde, mint tudjuk, a jogegységi perorvoslat útja 
korántsem áll teljesen nyitva a felek előtt, hiszen: 1. ők akkor is, midőn egyébként 
a perorvoslatnak helye van, mindössze csak kérelmezhetnek a perorvoslat előter 
jesztésére egyedül jogosult koronaügyész előtt; 2. az esetek nagyrészében pedig, 
nevezetesen azokban, melyekben maga a Kúria is érdemileg határozott,19 20 21 jogegy
ségi perorvoslatról egyáltalán szó sem lehet.

Az az érvelés tehát, hogy a jogi indokra támasztott újrafelvéte- 
leket azért nem kell megengedni, mert ez tulajdonkép felesleges jog
orvoslati mód, hiszen az ily sérelem kiküszöbölésére ott a jogegységi 
perorvoslat útja,*1 nem áll meg, nem pedig azért, mert ez a perorvos
lat a feleknek az esetek egyik részében is csak korlátozott módon —

19 Mendelényit az ilyetén állásfoglalásra valószínűleg az a gondolat ve
zette. hogy ő nem tekinti elegendő mérvű nóvumnak, ha az újrafelvételt kérő 
mindössze azt hozza fel, hogy az alapperben a bíróság tévedett, amikor nem 
ismerte fel az elévülés bekövetkeztét; ő, úgylátszik, még egy bizonyos plus- 
nak, egy külső körülménynek felhozatalát is megkívánná. E felfogásnak azonban 
ellen kell mondanom, mert egy említett irányú újrafelvételi kérésben, mely ter
mészetesen az alapper bizonyos adataira is hivatkozni fog — lévén ez másként 
el sem képzelhető —, éppenséggel elegendő olyan új anyag találkozik, amely az 
elítélt nem-bűnösségét valószínűsíteni alkalmas. Az elévülés bekövetkeztének az 
alapperben történt figyelmen kívül hagyását egyébként egy határozatában a 
Kúria is elismerte újrafelvételi okként. B. II. 1519/928. Büntető Jog Tára, 1927. 
évf. 75. 1.

20 V. ö. természetesen a Kúriának idevonatkozólag újabban kifejlődött 
szűkítő értelmű gyakorlatát. (Büntetőjogi Határozatok Tára, VII. k. 842. sz.)

21 Ez az érvelés eleddig a Kúria régebbi gyakorlatára is hivatkozha
tott, miután a Büntetőjogi Döntvénytárban XVIII. k. 165. sz. alatt egy követ
kező szövegű határozat foglaltatik: „Bűnvádi eljárást kizáró ok alapján a Bp. 
446. $-a szerint újrafelvételnek nincs helye, ily esetben a bűnösséget megállapító 
ítélet hatályon kívül helyezését csupán a jogegység érdekében használt perorvos
lattal lehet szorgalmazni.“ Erről a határozatról azonban épp Mendelényi mutatta 
ki, hogy tévesen közöltetett, így hát irányt jelző jelentősége nem lehet.
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nevezetesen a koronaügyész tetszésétől függőleg, —, másik részében 
pedig — nevezetesen a Kúrián érdemi elintézést nyert esetekben — 
egyáltalán nem áll rendelkezésére.

Ily körülmények között tehát — nézetem szerint — igenis fog
lalkozni kell a tisztán jogi indokból kért újrafelvételek megengeden- 
dőségével, miután azt a jogegységi perorvoslat nem pótolja. Szó 
lehetne persze arról is, hogy nem lehetne-e a dolgot a jogegységi per
orvoslat reformjával megoldani, még pedig oly értelmű reformjával, 
melyszerint a jövőben jogegységi perorvoslattal a Kúriát megjárt 
ügyekben is minden ma még fennálló korlátozás nélkül lehessen élni. 
Egy ily irányú módosításra azonban nem igen lehet remény, a 
Bp.-nek a jogegységi perorvoslat szabályozásánál nyilvánvalóan az 
lévén az alapgondolata, hogy ugyanazon konkrét kérdés, melyben 
egyszer már curia locuta, többé ismét a Kúria elé vihető ne legyen s 
így kikerültessék az, hogy a Kúriának valamely tanácsát a Kúria 
jogegységi tanácsa esetleg dezavuálja. Aminthogy p. o. Finkey, aki 
a jogegységi perorvoslat esetleges reformjával a legutóbbi években 
foglalkozott,22 23 a reformot szintén csak oly mérvben volna hajlandó meg
engedni, hogy jogegységi perorvoslatnak a Kúriát már megjárt 
ügyekben csakis akkor legyen helye, ha az illető ügynek oly részleté
ről vagy oly jogi kérdésről van szó, amely a Kúria előtt még nem 
képezte felülvizsgálat tárgyát.

Mindezekre tekintettel, véleményem szerint ebben a kérdésben 
nem lehet más álláspontot elfoglalni, mint hogy az elévülés bekövet
keztének az alapperbeli bíró általi elnézése oly körülmény, amelyre 
alapítottan a Bp. 446. §. 3. pontja szerint újraf'elvételnek van helye. 
Hisz ellenkező esetben oly képzelhető alakulással kellene számolni, 
hogy egy elévült cselekményért elitéit egyénnek e téves elitéltetése 
ellen adott esetben semmiféle eszköze sem lehetne, mert sem a jog
egységi perorvoslathoz nem tudna a fentemlített egyik vagy másik 
okból hozzáférkőzni, sem az újrafelvételi indítványának nem adná
nak helyet, lévén az csupán „jogi indok“-ra alapítva.25 * * * tgy azután a 
bár elévült cselekményért ki kellene állani a büntetést. Amiben azon
ban semmi igazság sem lenne!

Aminthogy az elévülés indokából való újrafelvételt (amennyi
ben persze e kérdéssel foglalkozott — ami azonban csak igen szórvá
nyosan történt —) az elmélet is általában megengedendőnek tartja. így 
Hacker Ervin,24 C. Meyer.25 Sőt szükségszerűleg ez a nézete a német 
irodalomban, ahol az elévülés minő természete — anyagi vagy alaki

22 Magyar Jogi Szemle, 1924. évf. 159. 1.
23 Arra nézve különben, hogy az elévülés be- vagy be nem következtének 

eldöntése nem mindig kizárólag jogi kérdés, érdekes adalék a Kúria egy az újabb 
években hozott határozata, mely azt mondotta ki, hogy „a bírói intézkedéseknek 
félbeszakító jellegét a Kúria az ítélőtábla által valóknak elfogadott tényekből 
állapítja meg“. B. II. 7727/925. Jogállam. 1926. évf. 550. 1. Vagyis: az elévülés be
vagy be nem állta — a szerepet játszott bírói intézkedéseknek a félbeszakításra 
alkalmatlan vagy alkalmas mivoltához képest — attól függ, hogy az illető bírói
határozatok vagy intézkedések az eljárást az ítélőtábla megállapítása szerint 
tényleg előrevitték-e vagy sem?

25 Hacker Ervin, A b ü n te th e tő sé g  a n y a g i  é s  e ljá r á s jo g i  fe lté te le in e k  sz e r k e 
ze te . B u d a p e s t, 1921. 34. 1.

25 C. Meyer, Des Wesen der Verjährung und die Folgerungen hieraus für
den Strafprozess. Rastock, 1927. (Diss) 65. 1.



Aktuális kérdések a büntetőeljárási elévülés tanában 299

jogi-eí — körül évtizedek óta folyik a vita, annak a túlnyomó tábornak 
is, mely az elévülés anyagi jogi természetét vitatja.28

A németeknél az elévülés anyagi avagy alaki jogi természete tekintetébeni 
ilyen vagy amolyan értelmű állásfoglalás, a német bp. 380. (most 340.) §-ával 
összefüggésben, nagy gyakorlati jelentőséggel is bír, aminek azután az lett a 
következménye, hogy seregestől jelentek meg náluk a „die rechtliche Natur 
des Grundsatzes Ne bis in idem, der Vorschriften über den Strafantrag und 
über die Verjährung insbesondere im Hinblick auf § 380. StPO“, vagy hasonló 
című kisebb-nagyobb értekezések és disszertációk.27 29

29 E kérdésekről a Bevezető tanulmányok stb. című munkámban (24. s köv. 
1.) bőven szólok. Az anyagi jogi természet mellett újabban Graf zu Dohna az 
Aschrott—Kohlrausch-féle Beforni des Strafrechts-ben (Berlin, 1926) 205. 1. Mezger, 
Strafrecht (München, 1931) 496. 1. Wen Tsun Shav, Die Verjährung im Entwurf 
1927. Leipzig, 1932. (Diss).

27 Néhány szerző: Strupp, Erlangen, .1913 (Diss.); Laufenberg, Erlangen, 
1913. (Diss.); Duden, Erlangen, 1914. (Diss.); Bouvier, Bostock, 1914. (Dies.); Lub- 
szinszky, Köln, 1923. (Diss.).





IV.

A külföldi közhivatalnok büntetőjogi 
felelőssége. 1

Irta: Isaák Gyula dr. 
kir. főügyészhelyettes (Budapest).

I. A magyar és a külföldi jogi irodalomban állandóan visszatér 
az a kijelentés, hogy minden állam büntetőjogának szempontjából a 
„közhivatalnok“ csupán az illető állam közhivatalnoka. Azaz ahol a 
büntető törvényben a „közhivatalnok“ kifejezés előfordul, ez alatt csak 
olyan személyt lehet érteni, aki épen a törvényhozás államával áll 
ebben a közjogi szolgálati viszonyban. E felfogás akkor sem változik, 
ha nem épen közhivatalnokról, hanem a rokon fogalmak valamelyi
kéről van szó, így különösen a közhivatalnokok egyik vagy másik cso
portjáról, vagy a „hatóságról“, „bíróságról" stb. Sőt általában szabály
nak ismerik el, hogy mindaz, ami büntető törvényünkben az 
államra, állami intézményre, szervre és ennek működésére vonatkozik, 
csak a magyar államra, ennek szervére, ilyen szerv működésére ér
tendő. Az elvnek még további kiterjesztése, hogy a büntetőjog terüle
tén belül a közélet valamelyik mozzanatához kötött rendelkezés sza
bályképen csupán a magyar állam határain belül lefolyó közéletre 
nyerhet alkalmazást.

A kérdést rendszerint csak a legszembetűnőbb oldaláról szemlé
lik, t. i. onnan, hogy az egyes bűncselekmények elkövetési tárgyának 

a jogszabály bennrejlő értelme szerint — mennyiben kell belföldinek 
lennie. Azaz mikor áll fenn az a követelmény, hogy az elkövetési tárgy 
ne idegen jogrend védelme alatt álljon, hanem a jogi javaknak ahhoz a 
rendszeréhez tartozzék, amelyet az illető állam a magáénak tekint és 
ezért különleges oltalmában részesít. Binding (Handbuch. 373.) pl. így 
foglalja össze az általa vallott nézetet: „Ha valamely meghatározott 
közösség büntető törvénye, — minő a német Btk. is — minden különö
sebb megjelölés nélkül az állam, az államot alkotó nép, az államhata
lom, az állami intézmények, az állampolgári jogok, a hatóságok és a 
hivatalnokok védelméről beszél, ha általában a közélet mozzanatairól,

1 Az értekezés tárgyára 1. különösen Doleschall Alfréd: A honosság a bün
tetőjogban, 1901. Szondy Viktor: Az idegen állami érdekek és a nemzetközi érdekek 
védelme a büntetőjogban, 1929. Hegler: Prinzipien des internat. Strafrechtes, 1906. 
Donnedieu de Vabres: Principes modernes du droit pénal international, 1929. 
Mendelssohn-Bartholdy: Vergleichende Darstellung. Allgemeiner Teil, VT. Band. 
Wegener: Über den Geltungsbereich des staatlichen Strafrechts. Festgabe für 
Bernhard Frank. I. 98.
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közügyekről, közhivatalnokokról szól, úgy a saját állam, saját nép, sa
ját hatóságok és hivatalnokok, a belföldi közélet oltalmazásának egé
szen túlnyomó érdeke mellett feltétlenül fel kell tenni, hogy a belföldi 
államot, az azt alkotó népet, a belföldi hatóságot és hivatalnokot, a bel
föld közügyéit egyedül tartja szem előtt.“ Erre két döntő érv kínálko
zik: az ellenkező esetben a belföldi jogszabály a kerettörvény szerepét 
töltené be, amelyet a külföldi közjog és közigazgatási jog tetszése sze
rint vett tartalommal tölthetne meg. Másfelől minden, még fokozati 
megkülönböztetés nélkül is, a törvényhozás egyenlő védelemben része
sítené saját államát és minden más államot, holott ezt az önmegtaga
dást egyik mai törvényhozóról sem lehet föltenni.

Az imént ismertetett elv csak kivételt ismerő általános szabály
ként hangzott el. De ha egész terjedelmében a magunkévá tesszük is, 
akkor sem világítja meg a kérdésnek egyéb oldalait. Helyes lehet, 
hogy a közhivatalnoknak, hatóságnak csak a sajátunkat ismerjük el 
akkor, amikor büntetőjogi védelmükről van szó. Bár erről az elvről is 
kezdik belátni, hogy egész merevségében már nem felel meg az állam
közi békés együttműködés követelményeinek.

De ugyanaz áll-e akkor, amikor a közhatalom birtokosa sérti 
meg a magánszemély jogkörét? Nem állíthatunk-e ekkor mellé vagy 
fölé egy másik elvet: a személyiség egyetemes védelmének elvét? És 
minden egyes büntetendő tényálladéknál külön kérdés tárgya lehet, 
hogy abban a közvetlenül sértett jogalanynak vagy pedig egyik
másik nemzetnek, egyik-másik államnak valamely általános érdeke 
áll-e az előtérben?

Az egyén életének, egészségének, testi épségének, becsületének, 
személyes szabadságának, házi békéjének, egyéb személyiségi jogosít
ványának, vagyonának, egyes vagyonjogi jogosítványának s általában 
személyiségének a büntetőjogba ütköző megsértése bárhol és bárkivel 
szemben történjék is, egyik államra sem közömbös. Akkor sem, ha ide
gen állampolgár ellen követik el, tehát nem olyan személy ellen, akit 
az állam a saját tagjának tekint és akinek oltalmára különösképen 
kötelezve érzi magát. De akkor sem, ha az elkövetés helye külföldre 
esik, tehát nem lehet szó arról, hogy közvetlenül a belföldön uralkodó 
jogrendet, az itt lakók nyugalmát zavarta meg a büntetendő cselek
mény. Hogy a mai államot a külföldi ellen külföldön elkövetett cselek
mény is érinti, kitűnik a következőkből. Az állam rendszerint minden 
súlyosabb bűncselekménynél közbelép, ha mint a forum deprehensio- 
nisnak az adott esetben neki és csak neki van alkalma a bűntettessel 
szemben az állami büntető hatalom erkölcsi és anyagi túlerejét kifej
teni. Ennek folytán vagy büntet vagy kiadatást ajánl fel, illetőleg 
kiadatást engedélyez a forum delicti commissiként vagy másként 
érdekelt államnak. A kiadatás is elítélő jogi állásfoglalás az elkövetett 
cselekménnyel szemben. Jelenti azt, hogy a kiadó állam a saját szem
pontjából is helyesnek tartja a tettes bűnbödését. Elfogadhatónak véli 
a másik állam igazságszolgáltatásának várható eredményét. Ez ma
gyarázza meg, hogy az állam a kiadással a másik állam jogszolgálta
tásának egyik feltételét költség és fáradtság árán is megvalósítja. De 
e jogsegély-cselekménynél a saját jogát veszi irányadóul, amennyiben 
megvizsgálja, hogy a kiadatási deliktum közönséges bűncselekmény-e. 
Ezenfelül a kiadatás feltételeiben gyakran a saját jogi elveinek is 
igyekszik bizonyos mértékben érvényt szerezni, pl. a halálbüntetés ki
zárásával.
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Eszerint a kiadatás intézményének figyelembe vételével a prin
cipium universale a főelv. A személyiséget érő támadás az embert, a 
világtársadalom és a világgazdasági rend igazi alapját és célját éri. 
Az az állam, amely ma következetesen megvalósítaná az állami önzés 
elvét és csak saját állampolgárait és ezek javait oltalmazná, kirekesz- 
tené magát a világforgalomból. A nemzetközi commercium és connu- 
bium mellett pedig egyébként is lehetetlen lenne a világtársadalmi 
érdekek hálózatából a nemzeti állam saját külön érdekkörét kimet
szeni.

Kiváló ünnepeltünk, cir. Angyal Pál „A jogbölcsészet alaptételei“ 
című művében az összemberiség érdekei szempontjából a jogszabályok 
extensivitása kérdésében az egyetemesség elméletét (a principium uni- 
versalet) tartja leghelyesebbnek, figyelemmel arra a kultúrközösségre, 
amelyben az államok egymással állanak vagy legalább is jutni igye
keznek. (1922. kiadás. 97. o.)

Az egyéni javak büntetőjogi védelmének egyetemes elve mellett 
csak kivétel az a közömbösség, amellyel az állam államtársának védel 
mét szabályképen mellőzi. A világjogrend szempontjából a súlypont 
az előbbi elven nyugszik. Ennek felismerése szolgál útmutatóul a bün
tetőjogi kérdések alábbi sorozatának megoldásánál. Ezeknél a puszta 
szövegértelmező törvénymagyarázat általában nem juttatna kielégítő 
eredményekhez.

II. A kérdés tehát az, hogy a magánszemélyt sértő bűncselek
mény esetében csak a magyar állam közhivatalnokára, Magyarorszá
gon illetőleg magyar hatóságtól nyert jogosítvány alapján működő 
személyre lehet-e alkalmazni a magyar büntető törvénynek olyan ren
delkezését, amelyben a tettesnek vagy a részesnek említett jellege, 
minősége, hivatása tényálladéki elem vagy minősítő körülmény?

Tárgyalásunk rendjén a tulajdonképeni közhivatalnokok elé 
bocsátjuk a más közpályán működő személyeket. Bevezetőül felvetjük: 
vájjon a Btk. 381. §. 2. p. felsorolásában a közhivatalnok mellett egy 
sorban említett „ügyvéd, meghatalmazott, ügyvivő vagy magánhiva
talnok“ a csalás minősített esetében bűnös-e akkor is, ha nem belföldi, 
(belföldön jogosított, belföldön működő, itt lakó) hanem külföldi?

Nézetem szerint kétségtelen, hogy a súlyosabb minősítésnek 
alapja a sértett viszonya a felsorolt személyekhez. Ezeknek inkább ki 
van szolgáltatva, működésüket kevésbbé ellenőrizheti. A tettest vi
szont a felelős hivatásával való visszaélés más csalónál bűnösebbnek 
tünteti fel. E kézzelfogható körülmények mellett elhalványul a köz
életi hithez és bizalomhoz fűződő általános közérdeknek távoli és el
vont sérelme. A törvény tehát a bizalmi viszonyt elsősorban a sértett 
érdekéből és mint a sértett megkárosítását tárgyilag megkönnyítő 
mozzanatot értékeli. Ez az egyéni jogkörök egyetemes védelmének elve 
alapján a külföldi tettes rovására is áll. E tétel a magánhivatalnokra, 
ügyvivőre, meghatalmazottra aligha lesz vita tárgya. De nem lehet 
különbséget tenni a velük egy sorba állított ügyvédre sem. Még akkor 
sem, ha a honi ügyvédi kar erkölcsi épségének igazságszolgáltatási 
érdeke jut eszünkbe, amely érdek oltalmazására egyébként inkább a 
fegyelmi, mint a büntetőjog hivatott.

Hasonlóan a hűtlen kezelésnek a Btk. 362. §-ában felsorolt és 
hivatalból üldözendő tetteseinek sem kell az idegen vagyon kezelésére 
a magyar hatóság által megbízottaknak vagy meghatalmazottaknak



304 Isaák Gyula

lenniök. A külföldön kinevezett gyám, gondnok, végrendeleti végre
hajtó, külföldön bejegyzett vagy ott engedélyezett részvénytársaság 
vagy szövetkezet igazgatója, felügyelő bizottsági tagja stb. is a Btk. 
362. §. alá esik, ha egyáltalában sor kerül arra, hogy ügyében magyar 
bíróság a magyar törvény szerint ítélkezzék.

De ugyanez a megállapítás helyét állja akkor is, ha az ügyvédi 
minőség nem súlyosabbá minősíti az alapbűncselekményt, hanem 
különdeliktum, hivatási deliktum szerkesztésére ad alkalmat a jog
szabály-alkotónak. Ilyen a Btk. Különös Része XLII. fejezetében meg
szabott két bűncselekmény: a kétnyelvűség (482. §.) és az ügyvédi 
megvesztegetés (483. §.). Tagadhatatlanul közbejátszik az a törekvés, 
hogy az ügyvédi kar a magyar törvény által adott kiváltságos helyze
tének megfelelő tekintéllyel és érinthetetlenséggel lássa el feladatát. 
Mégis az ügyvédség sehol sem öncél, hanem a jogsegélyre szorulók 
érdekében megteremtett jogintézmény. Jól működik, ha az ügyvédhez 
legfontosabb és legszemélyesebb ügyeikben bizalommal fordulók minél 
kevesebbszer csalatkoznak. Az ügyvédi bűncselekmények büntetése a 
bizalmában kijátszott ügyfél jogsérelmét torolja meg. A személyiség 
egyetemes büntetőjogi védelmének elvéhez képest nincs elfogadható 
ok arra, hogy a külföldi ügyvédet a büntetőjogi felelősség e neme alól 
felmentsük.2

A bűncselekménynek az ügyfél ellen irányuló jellege különösen 
a Btk. 483. §. büntetési lépcsőzetében szembetűnő. Ez a hűtlen bűn
ügyi védő büntetését a védettjét fenyegető büntetés súlyossága, tehát 
az életét, személyes szabadságát, becsületét érhető veszély mértéke 
szerint tagolja. És e §. a vádló ügyvédjét nem vonja be a büntethető
ség körébe.

Ugyanilyen gondolatmenetet követve nem találjuk helyes okát 
annak, miért szorítsuk a hivatási titok megsértésének3 (Btk. 328. §.) 
tényálladékát a magyar ügyvéd, orvos, sebész, gyógyszerész, szülésznő 
cselekményeire. Arra is gondolhatunk, hogy külföldi ügyvéd, orvos 
stb. Magyarországon kapott vagy teljesített megbízással él vissza, 
magyar állampolgár érdekeit sérti meg, Magyarországon követi el az 
árulást és itt okoz kárt és erkölcsi felháborodást. De még ha ez esetek 
egyike sem áll fenn, a személyiség egyetemes büntetőjogi védelme azt 
kívánja, hogy a jogsértés semmiképpen se maradjon nálunk megtorlat- 
lanul, ha ugyan a körülmények épen a magyar jogszolgáltatásnak 
adják meg a megtorlás lehetőségét.

Amint a Btk. 328. §-ánál le kellett térni arról az álláspontról, 
hogy a cselekmény alanya csak magyar, azaz Magyarországon gyakor
latra jogosított orvos lehet, ép úgy nem lehetne ezt a megszorítást 
helyeselni a Btk. 408. §. esetében sem, bár részben más megfontolás 
alapján. A hamis orvosi bizonyítvány kiállításának vétsége a köz
okirathamisítást büntető rendelkezéseket egészíti ki. Ez a bűntett nem 
tesz különbséget a magyar és a külföldi közokirat hamisítása közt. 
Ebből kiindulva a 408, §-nak egyként kell állnia arra az esetre, ha 
Magyarországon vagy külföldön gyakorló orvos, akár hazai, akár kül-

2 L. különösen Neumeyer. Vergleichende Darstellung. Besonderer Teil. I X .  
504. Archiv für Strafrecht und Strafprozess. LXIV. 1., 24.

3 V. ö. különösen dr. Angyal Pál: A titok védelme anvagi és alaki büntető
jogunkban. 1909., 110. és köv.

A német irodalomban a kérdés vitatott. L. Ebermeyer-féle kommentárban. 
845. (1920. évi kiadás.)
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földi hatóság vagy biztosító intézet megtévesztésére állít ki bizonyít
ványt. A biztosító intézet megtévesztésére irányuló cselekmény pedig 
ebben az esetben épúgy nem lehet belföldi jogtárgyhoz kötött, mint 
nem az pl. a biztosítási csalásnál sem.

Ш . A Btk. némely bűncselekményt súlyosabban minősít azon a 
címen, hogy a tettes közhivatali minőséget, közhivatalnoki jelleget, 
hatósági megbízást színlelt, hatósági rendelet ürügye alatt cselekedett 
(Btk. 331. §. L p., 336. §. 10. p., 353. §. 2. p., 381. §. 1. p.). Ez a színlelés 
akkor is az említett súlyosabb rendelkezések alá esik, ha a színlelő 
külföldi hatóság, közhivatalnok álarcát vette magára. Ez a fondorlatos 
eljárás, azért von magára súlyosabb megtorlást, mert a magánlaksér
tés, lopás, zsarolás, csalás elkövetését tárgyilag előmozdító körülmény. 
Ha hatását el nem téveszti, megbénítja a sértett ellenállását, aki 
aligha lesz hajlamos a köztekintélyt élvező személy szavahihetőségé
ben kételkedni, még kevésbbó vele szembeszállni. Mellékes szerepet 
játszik, hogy a cselekmény e mozzanata távolabbi kihatásában esetleg 
a közhivatali tekintélyen is csorbát üthet.

IV. A Btk. 461. §-a a közhivatalnoknak, az 1914:XL. t.-c. 1. §-a a 
hatóságnak meghatározását adja meg a büntető törvények szempont
jából. A szöveg nem zárja ki, hogy — ahol ez egyébként megengedhető 
— az említett két fogalom alatt idegen állam alkalmazottát vagy szer
vét is érteni lehessen. De ha amellett foglalunk is állást, hogy a meg
határozás csak a magyar állam szempontjából történt, akkor sem va
gyunk elzárva attól, hogy egyéb — esetleg a büntetőjogon kívül vagy 
felett álló jogelvekre és jogszabályokra támaszkodva — mégis figye
lembe vegyük a külföldi közhatalom részesének ebbeli minőségét. Ter
mészetesen ekkor az illető állam közjoga és közigazgatási joga lesz 
irányadó abban: kit vagy mit lehet közhivatalnoknak, hatóságnak 
tekinteni?

A nemzetközi jogtól és érdekközösségtől vezérelt mai állam az ide
gen állam fejét, kormányát és az ennek alárendelt hivatalos szerveket 
nem közönséges magánszemélyeknek, hanem a saját államuk szuve- 
rénításából kölcsönzött hatáskörükben jogszerűen eljáró funkcionáriu
soknak nézi. Hatósági cselekményeiket az állami közhatalom kifolyá
sának tekinti. Határainkon átnyúló viszonyokat rendező jogszabályaink 
nem kerülhetik el, hogy idegen hatósági szerveket ilyenekként nevezze
nek meg és idegen hatósági cselekményeknek megfelelő közjogi követ
kezményeket tulajdonítsanak.

A büntetőjog területén pl. a Btk. 11. §-a esetében elismerjük a 
külföldi állam intézkedésének büntethetőséget megszüntető hatását. 
Külföldi hatóság kötelező parancsa alárendeltjével szemben, külföldi 
közhivatalnok intézkedésének hivatalos jellege nálunk is kizárja az 
alárendelt vagy a hatósági személy cselekményének jogellenességét, 
még ha ez be is tölti a Btk. valamelyik tényálladékát. Akkor is, ha a 
Btk. 7. §. 1. p. értelmében nálunk feltétlenül, a külföldi elkövetési 
helyre és az ott uralkodó jogra tekintet nélkül lenne büntetendő. 
A „hatóság“, „bíróság“, amely előtt hamis tanuzást lehet elkövetni, 
hamis vádat emelni, amelynek pecsétjét sértheti a zártörés, amely 
által zár alá vett dolgot el lehet sikkasztani, épúgy lehet idegen, mint 
magyar. (Btk. 213., 227., 359., 360. Ш .

A közhivatalnokot minden törvényhozás különös bizalomra mél
tatott és különös hűséggel tartozó személynek tekinti. Mindegyik
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jogalkotó egyaránt tisztában van azzal a veszéllyel, amelyet a közhi
vatalnok kötelességellenes magatartása az állami szervezetre és a nem
zet közéletére jelentene. Ha a fegyelmi jog nem nyújt kielégítő bizto
sítékot, az állam a büntetőjog eszközeihez folyamodik. A büntető tör
vények a közhivatalnokok által elkövetett súlyosabb jogellenes cselek
ményekből külön tényálladékokat alakítanak vagy mással szemben is 
büntetendő cselekményekre a rendesnél súlyosabb büntetési tételeket 
rendelnek. Maga ez a féltve védett közhivatali hűségi viszony idegen 
államra közömbös. Olyan értelemben, hogy azt nem tartja a saját 
szempontjából is jogvédelmet érdemlő érdeknek. A közhivatalnoki 
bűncselekmények egy része ez okból a mi Btk.-ünkben nem is vonat- 
kozhatik másra, mint csak a magyar állam közhivatalnokára.

Tartalmilag a közhivatalnok kötelességellenes magatartása a leg
különbözőbb lehet. Itt csak egy megkülönböztetésnek van jelentősége. 
A kötelességszegés irányulhat egyenesen és közvetlenül a szolgálat
adó állam ellen. Azaz magában foglalhatja a minden polgárától és az 
általa védelemben részesített, de rajta kívül álló érdekektől gondolat
ban elválasztott állam hatalmi vagy anyagi érdekének megtámadását. 
De irányulhat közvetlenül az államon kívül álló magánszemélynek, 
azoj^ csoportjának, esetleg idegen államnak jogilag védett érdekei 
ellen is. Az állam ezeknek a kívülálló érdekeknek megcsorbítását, álta
lában vagy csak a saját közhivatalnokainak, megtiltja és megbünteti. 
De nem azért, mert saját közvetlen érdekeit azokkal összetéveszti, ha
nem mert különféle meggondolásoktól vezéreltetve szükségesnek látja 
főhatalmának ilyen önkorlátozását. A közhivatalnok, amikor betör a 
magánszemély jogilag védett érdekkörébe, kétségtelenül megsérti a 
saját állama parancsát vagy tilalmát, vét az engedelmesség normája 
ellen és cselekménye bizonyos értelemben mégsem „államellenes“. Ha 
az utóbbi kifejezés használatánál figyelmen kívül hagyjuk az állam 
úgynevezett magasabb, elvont érdekeit, minőket „a jogrend fenntar
tása“, „az alkotmányos szabadság biztosítása“, „a nemzetközi érintkezé
sek zavartalansága“ és hasonló címekkel láthatunk el. Gondoljunk pl. a 
túlbúzgó hivatalnok ismert alakjára, aki rosszul értelmezett hűségből 
vagy hazafiasságból töri szét az egyéni jogszféra korlátáit. Gyakran 
hallgatólagos elnézésre számítva az állam irányítói részéről, ha azok 
az úgynevezett államrezon pillanatnyi követelményét fölébe helyezik 
az egyéni jogokat biztosító jogrend szilárdságánál.

Az egyéni jogok és jogi védelmet érdemlő érdekek sérthetetlen
sége a világtársadalmi rend követelménye s ennek folytán sérelmük 
bizonyos értelemben minden államot érint és a megfelelő körülmények 
találkozása esetében büntető hatalmának latbavetésére indít. Nem ki
vétel, ha a támadás külföldi állam közhivatalnokától ered. De további 
kérdés, nem a nemzetközi jog szellemébe ütköző vagy legalább is nem
zetközi felfogáshoz mérten ellenszenves beavatkozás-e idegen állam 
ügyeibe közhivatalnokának ilyen címen való felelősségre vonása. Vagy 
ép ellenkezőleg, nem jelenti-e az idegen államszervezet egyoldalú és 
indokolatlan támogatását? És nem elégíthet-e ki, ha az idegen közhi
vatalnokot a jogsértő cselekményben gyakran bennrejlő közönséges 
bűncselekmény címén vonjuk kérdőre?

Kézenfekvő érvek szólnak az ellen, hogy az állami büntető ha
talomnak a kérdéses módon való gyakorlása meg nem engedhető be
avatkozás. Hogy a külföldi közhivatalnokot e minőségének figyelembe 
vételével vonjuk bűnügyi felelősségre, ennek legelső feltételeképen
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meg kellett szegnie saját állama jogát, saját államával szemben fenn
álló hivatali kötelességét. A cselekmény elkövetési helye majdnem 
kivétel nélkül külföldre, még pedig a közhivatalnok államának terü
letére fog esni. Magyarországon való megbüntetéséhez szükséges, hogy 
a cselekmény az elkövetés helyén is nemcsak jogellenes, hanem büntet
hető is legyen, a res iudicata pedig ne állja útját az ügy felújításának. 
Ekként ahelyett, hogy az idegen állam felfogásával ellentétbe kerül
nénk, ép ellenkezőleg ennek normáját is érvényesüléshez segítjük. 
Egyébként kiadatás helyett a magyar törvény szerint való közvetlen 
megbüntetésre rendszerint csak az igazságügyminiszter által józanul 
megválogatandó esetekben kerülhet sor. (Btk. 9. §.). A súlyosabb hiva
tali visszaélésekre számos szerződésünkben megengedett kiadatást 
csak az teszi lehetővé, hogy a cselekményt egyúttal a saját Btk.-ünk 
megfelelő §-ai alá is sorozhatjuk.

Nem jelentheti az idegen állam indokolatlan és kéretlen támo
gatását, ha közhivatalnokát a magánszemély sérelmére elkövetett hiva
tali bűncselekmény miatt megbüntetjük és ezzel a hivatali kötelesség 
megtartására társainak intő példát adunk. Mert a személyiség tiszte
letben tartásának kikényszerítésével a világtársadalmi rend megszi
lárdítását szolgáljuk. Ennek egyik kelléke, hogy az államok elég erő
sek legyenek otthonukban rendet teremteni és saját eszközeik hatalmi 
túlkapásait megfékezni. Más államok ilyen fellépése különösen oly 
államokkal szemben emelkedik jelentőségben, amelyek nem elég elfo
gulatlanok illően megbüntetni azokat a közegeiket, akik idegen állam7 
polgárok vagy valamely kisebbséghez tartozók rovására hágják át a 
saját jogszabályaikban megvont korlátokat.

Bizalmat igénylő hivatással visszaélés méltán tesz büntetendővé 
egyébként csak jogellenes, vagy súlyosabban büntetendővé egyébként 
csak enyhébben büntetendő cselekményt. Fokozottan talál ez az — 
akár belföldi, akár külföldi — közhivatalnokra. Mindkettő túlnyomó ha
talommal ellátva lép fel a gyanútlan és védtelen magánszeméllyel 
szemben. Ezért a külföldi közhivatalnokoknál is figyelembe kell venni 
ezt a tárgyi és lélektani jelentőségű mozzanatot, ott ahol büntető tör
vényünk jónak látta azt minősítésre felhasználni. Nem elégítené ki a 
bűnösséghez arányított büntetés követelményét, ha hivatali deliktum 
helyett csak a megfelelő közönséges bűncselekményre szólna az ítélet. 
És még erről sem lehetne szó akkor, ha csak a közhivatali jelleg teszi 
a cselekményt oly súlyossá, hogy az bűntettnek vagy vétségnek tény- 
álladékát betöltse. V.

V. Ezek szerint a magyar jognak a közhivatalnokot mint ilyet 
sújtó büntető rendelkezése a külföldi közhivatalnokra is alkalmazást 
nyer, ha nem az államnak mint önálló jogalanynak saját érdekét, 
hanem az egyén érdekét oltalmazza.* A következők áttekintést kíván
nak nyújtani az elv alkalmazási területéről.

Általában idevágnak a Btk. különös részének X. fejezetében 
foglalt rendelkezések is. A személyes szabadság, a házjog, a levél és 
távírótitok az egyén legszemélyesebb érdekkörének alkotó részei. 
E jogi javak megsértése egyként büntetendő, bárki is az elkövető. így 
van ez akkor is, ha — mint a mi jogunkban is — közhivatalnok a jog
sértő és a törvény erre tekintettel szigorúbban büntet és egyes elköve
tési módozatokat pontosabban ír körül. Igaz ugyan, hogy a Btk. rend-

4 Ellenkezőleg1 különösen Doleschall id. mű 119.
20*
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szeréből más következtetést is lehet levonni. Azzal, hogy a kérdéses 
tényálladékokat a magánszemély által ugyanazon jogtárgy ellen elkö
vetett jogsértésektől egészen különválasztja, a közhivatalnokoknak 
különböző jogtárgyak ellen elkövetett cselekményeit összefoglalja s azt 
az állam alkotmánya és a közrend ellen irányuló cselekmények után 
helyezi, mintha azt fejezné ki a kódex, hogy a polgárok szabadságjogai 
ellen a közhivatalnok részéről intézett támadást mindig mint a magyar 
alkotmányos állapotok veszélyeztetését kell felfogni. Ekkor természe
tesen külföldi közhivatalnoknak ilyen cselekményét mint idegen köz
életre vonatkozó politikai tényt, közömbösen kellene vennünk. Ehhez 
az utóbbi nézethez nem csatlakozhatnék. A cselekmény igazi, közvetlen 
sértettje mindenkor — a Bp. 13. §. értelmében is — a jogaiban meghá
borított magánszemély. A magyar törvényhozó csak bizonyos nyoma
tékkai akarta kifejezni, hogy a magánosoknak ezek a jogai a közhata
lom gyakorlóival szemben is sértethetetlenek.

Nincs ez másként a 194. §. esetében sem. Ez csak egyik esete a 
személyes szabadság megsértésének. A fogvatartás kezdetben jogos 
volt, de a megszabott büntetés lejártával jogtalanná vált. A „köteles
ségsértés“ külföldi közhivatalnoknál természetesen a saját joga sze
rint ítélendő meg.

A 195. §. a sérelem tárgyi súlyossága szerint (a fogvatartás tar
tama, sanyargatás) méri ki a büntetést. Ezzel világosan bizonyítja, 
hogy a sértettet ért egyéni jogsérelem a döntő ezen a jogterületen is.

A 196. és 197. §-ok egyes közhivatalnokoknak (a letartóztatási 
intézet igazgatója vagy felügyelője, a törvényellenes letartóztatásról 
tudomást szerzett közhivatalnok és felsőbbsége) tennivalóit a törvény- 
ellenes letartóztatás elhárítása vagy megrövidítése érdekében tüzete
sen előírják és azok teljesítésére határidőt szabnak. Rendelkezéseiknek 
súlypontja ezen a közigazgatási jellegű szabályozáson nyugszik. Ezért 
a bennük foglalt büntető szankciókat is csak a magyar közhivatal
nokra vonatkoztathatjuk.

Amint a Btk. 331. §. 1. pontjában a színlelt közhivatali hatás
kör, úgy a 199. §. esetében a hivatalnok valóságos közhatalmi jogosít
ványa az, ami tárgyilag megkönnyíti a magánlaksértés elkövetését. Ez 
okból e §. hatályossága nem szorítkozik a magyar közhivatalnokra. 
A vagyon ellen elkövetett bűncselekmények körében a lopásnál (Btk. 
336. §. 9. p.) és a csalásnál (Btk. 381. §. 2. p.) is a színlelthez hasonlóan 
minősít az idegen közhivatalnoki jelleg. Épúgy a közhivatali sikkasz
tásnál is, ha ezt — helyesen — a sikkasztás minősített eseteként fog
juk fel.

A 200. §-ban említett postahivatalnoknak vagy szolgának, a 201. 
§-ban említett távirdahivatalnoknak vagy szolgának az e §-okban 
részletezett magatartása, minden változatában, az e közintézményekhez 
forduló egyénekből összetett közönségnek egyéni és személyiségi jogát 
sérti vagy veszélyezteti. Eltekintve attól a lehetőségtől, hogy egyik 
másik államban a posta vagy a távirda magánkézben lehet. De a sze
mélyiség egyetemes büntetőjogi elmélete értelmében a külföldi által 
külföldön elkövetett cselekmény mégis e rendelkezések alá eshet, ott 
is, ahol — mint rendesen — állami szervek látják el a közéletnek ezt 
az ágazatát.

A posta- és távíxótitok megsértéséhez hasonlóan a titok tiltott 
felfedezéséről szóló 328. §-ban sem egészítendő ki a „közhivatalnok“ fo
galma a „magyar“ jelzővel. Épúgy mint az ügyvédnek, orvosnak,
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sebésznek, gyógyszerésznek, szülésznőnek sem kell e §. szempontjából 
okvetlenül magyarországinak lennie.

A posta- és a távíró-alkalmazottaknak a posta- és távíróforgal
mat megzavaró, de egyúttal az ez intézményekben bízó magánszemé
lyek egyéni jogkörét megsértő cselekményekre elmondottak változat
lanul ráilleszthetők a Btk. 438. §. esetében a vasúti hivatalnokra vagy 
szolgára is. A közveszélyű cselekmények is egyéni javakat, még pedig az 
egyének egyelőre meg nem határozott számának javait meg nem határo
zott terjedelemben sértik vagy veszélyeztetik. A felállított csoport alá 
sorozásuk tehát megokolt. Egyébként a vasúti alkalmazott a külföldi 
jog szerint nem okvetlenül állami közeg, nem okvetlenül közhivatal- 
nők, esetleg csak egyszerű magánalkalmazott.

A Btk. XLII. fejezetében összefoglalt közhivatalnoki bűncselek
mények közül a külföldi közhivatalnokkal szemben is beszámítás tár
gyává kell tenni azokat, amelyek egészen vagy részben magánszemé
lyek jogai ellen irányulnak, nem közhivatalnok által elkövetve is jog
ellenesek lennének és a tettes közhivatalnoki minősége vagy lehetővé 
tette, vagy tárgyilag elősegítette a jogsértésnek ilyen módon vagy 
mértékben való megtörténtét.

Ilyen a Btk. 471. §-ában foglalt hivatali visszaélésnek az a vál
tozata, amikor a közhivatalnok avégett, hogy valakinek jogtalanul kárt 
vagy más sérelmet okozzon, hivatali eljárásában vagy intézkedésében 
kötelességét megszegi.

Továbbá ide lehet sorozni a Btk. 473. §-ának tényálladékát egész 
terjedelmében, mert a közhivatalnok részéről történt bántalmazás vagy 
bántalmaztatás — a hivatali kötelességszegés értékelésétől eltekintve 
is — nyilván súlyosabb esete a könnyű testi sértésnek vagy a becsület- 
sértésnek. Ugyanis a közhatalommal szemben tehetetlen áldozat véd- 
telenségének kihasználásával megy végbe,

A 475. §. szerinti hivatali visszaélés is, amely jogtalanul eltűrésre 
vagy elhagyásra kényszerítésben áll, a sértett személyiségi jogát sérti. 
E §. is tehát a felállított csoportba osztható.

Hasonló megítélés alá esik az a bíró vagy a vizsgálóbíró, aki 
ártatlan személyi tudva bűnvádi vizsgálat alá helyez, vagy az a köz
hivatalnok, aki vádlottal, tanúval, szakértővel szemben vallomás, nyi
latkozat kicsikarása végett törvényellenes kényszereszközt alkalmaz, 
vagy alkalmaztat. Ez a tényálladék sem kétoldalú, hanem csak az 
egyik félnek, az ártatlan vádlottnak, illetőleg a bűnvádi eljárás mel
lékszemélyeinek egyéni jogait oltalmazza, különböző alakban a becsü
letet, életet, személyes szabadságot érhető támadás ellen.

A hivatali titoksértésre vonatkozó 479. §. a 328. §-t egészíti ki. 
Külföldi közhivatalnok is tettese lehet, de csak a tényálladék ama 
változatában, midőn nem az állam, hanem magános sérelmére tör
ténik titokszegés.

Még számos rendelkezést találnánk büntető jogszabályainkban, 
amelyek megérdemelnék a tárgyunk szempontjából való tüzetes meg
vizsgálást. Tanulságos lenne — szembeállítás okából — azokat a 
$-okat is összeállítani, amelyek kizárólag a magyar állam közhivatal
noka által elkövetett cselekményeket helyezik büntetés alá. Ehelyütt 
azonban tovább nem terjeszkedhetünk. A fentebb kifejtett és példák
kal megvilágított alapelv a részletmegoldásokat remélhetően a nem 
tárgyalt kérdésekben is könnyűvé tenné.



A külföldi felmentő ítélet belföldi joghatálya.
Irta: Szondy Viktor dr. 

külügyminiszteri osztálytanácsos (Budapest).

Addig, amíg a büntetés tényleges kiállása esetében az elméleti 
szempontok amellett szólnak, hogy a büntetésnek az egyik államban 
bekövetkezett végrehajtásával a többi államok is általában számot 
vessenek, vagy úgy, hogy a non bis in idem elve alapján mellőzzék a 
bűnvádi eljárás újbóli lefolytatását vagy úgy, hogy legalább beszámít
sák a külföldön kiállott büntetésrészt, a felmentő ítélet esetében 
szó sem lehet arról, hogy az egyik államban hozott felmentő 
ítélettel a többi államok büntető igényeit is kimerítettnek tekinthessük. 
Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a terhelt felmentése külön
féle okokból következhetik be: 1. Lehetséges, hogy annak a bíróságnak 
az államában, amely a felmentő ítéletet hozta, a cselekmény a büntető
törvénykönyv különös részében felsorolt bűncselekmények között nem 
is szerepel. Az a körülmény azonban, hogy a vád tárgyává tett cselek
mény az első ízben eljárt bíróság államában nem képez bűncselek
ményt, még nem jelenti azt, hogy más államban ne kriminálizálhat- 
nák az ilyen magatartást. Szó sem lehet tehát arról, hogy egy ilyen 
alapon hozott felmentő ítélet a többi államokban is feltétlenül aka
dályául szolgáljon a bűnvádi eljárás folyamatbatételének. 2. A felmen
tés abból az okból is bekövetkezhetik, hogy a perbíróság állama a 
konkrét bűncselekmény tekintetében az elkövetés helyére, a terhelt 
honosságára vagy az érdeksérelem hiányára figyelemmel, nem igényel 
magának büntető hatalmat. A perbíróság államában érvényben lévő 
büntetőtörvénykönyv különös része a cselekményt a bűncselekmények 
között sorolja ugyan fel (abstrakt büntethetőség), azonban a büntető
törvénykönyv általános részében foglalt nemzetközi büntetőjogi vonat
kozású rendelkezésekből az tűnik ki, hogy a büntetőtörvénykönyv 
anyagi jogszabályai a konkrét esetre nem alkalmazhatók (a konkrét 
büntethetőség hiányzik). Pl. olyan államban, amely csak a saját terü
letén elkövetett bűncselekményeket üldözi, megállapítást nyer, hogy a 
cselekményt külföldön követték el. 3. A felmentő ítélet joghatásainak 
azonban akkor sem kell szükségképpen érvényesülniük, ha azt azoknak 
az államoknak az egyikében hozták, amelyek a büntetőhatalomért a 
területi elv, a személyiségi elv, az érdeksérelmi elv, vagy az egyetemes
ség elve alapján tényleg versenyeznek. A külföldi felmentő ítélet köte
lező figyelembevétele mellett ugyanis nem szólnak olyan paran- 
csolólag az emberiességi szempontok, mint a külföldön kiállott bün
tetés figyelembevétele mellett. Ha olyan személyt fogunk belföldön
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perbe, akit külföldön felmentettek, nem forog fenn a kétszeri megbün
tetés veszélye, mert a terhelt külföldön még nem állván ki semmiféle 
büntetést, legfeljebb arról panaszkodhatik, hogy a bűnvádi eljárással 
járó zaklatásnak, időveszteségnek, esetleg előzetes letartóztatásnak 
vagy vizsgálati fogságnak kétszer tétetik ki. A külföldi felmentő ítélet 
figyelembevételével szemben a legkülönfélébb aggályok sorakoztatha
tok fel aszerint, hogy milyen elv alapján bíráskodott az az állam, 
amelyben az ítéletet hozták és hogy milyen elv alapján igényli magá
nak a büntetőhatalmat az az állam, amely a felmentő ítélet dacára 
mégegyszer el akar járni. Az az állam, amelynek a területén a bűn- 
cselekményt elkövették, amint arra fentebb már rámutattam, a kül
földön bekövetkezett felmentést annál kevésbé köteles figyelembe 
venni, mivel joggal mondhatja, hogy ő a bűncselekmény természetes 
bírája. Az elkövetés helyén esetleg olyan bizonyításfelvétel is lehet
ségessé válik, amelyre a többi, távolból bíráskodó államok nem voltak 
képesek. Az elkövetési hely államában hozott felmentő ítélettel szem
ben ugyan már nem lehet azt a kifogást emelni, hogy a perbíróság 
nem lehetett abban a helyzetben, hogy a bizonyítást kimerítőleg 
vegye fel, azonban ennek dacára sem lehet szó arról, hogy nemzetközi 
kötelezettség állana fenn az elkövetési hely államában hozott felmentő 
ítélet jogerejének elismerését illetőleg. Ha pedig az az állam, amely 
az elkövetési hely állama által hozott felmentő ítélet dacára mégegy
szer üldözni akarja a terheltet, az állami önvédelem elve alapján 
igényel magának büntetőhatalmat, joggal hivatkozhatik arra, hogy a 
másik állam, amely a terheltet felmentette, nem ugyanolyan szem
pontból bírálta el a cselekményt, mint amilyenekből azt ő mint első
sorban érdekelt állam kívánja elbírálni. Lehetséges, hogy az elköve
tési hely államában érvényes törvény is üldözi a cselekményt, mint 
barátságos idegen állam ellen irányuló cselekményt, azonban ennek 
az üldözésnek az előfeltételei esetleg egészen mások, mint belföldön. 
Az is lehetséges, hogy a felmentés az elkövetési hely államában csak 
azért következett be, mert az érdekeiben elsősorban sértett állam az 
idegen állami érdekek védelme tekintetében az elkövetési hely álla
mának a viszonosságot biztosítani nem tudta. Ha pedig az állam 
általában az érdeksérelmi elv alapjára helyezkedik, akkor teljes jog
gal mondhatja, hogy érdekeinek védelmét nem köteles másra bízni 
és nem köteles másnak az ítéletében megnyugodni arra nézve, hogy 
érdeksérelem nem történt, vagy ha történt is, annak előidézője nem 
büntethető.

Vannak államok, amelyek a külföldi felmentő ítélet joghatályá
nak az elismerését olyan esetekben is megtagadják, amidőn a saját 
honosaik sérelmére külföldön elkövetett bűncselekmények üldözéséről 
van szó. Azzal érvelnek ugyanis, hogy elképzelhető, hogy a külföldi 
államban a mi honosunk sérelmére elkövetett bűncselekmény tárgyá
ban az ottani bíróság nem bíráskodik pártatlanul.

A külföldi felmentő ítéletekkel szemben érvényesített ezeket a 
kifogásokat nemzetközi nézőpontból sem lehet alaptalanoknak nyil
vánítani. Nemzetközi jogi alap nincsen arra, hogy az államokat egy
más bíróságai által hozott felmentő ítéletekkel szemben bizalomra 
kötelezzük. Nem forog fenn tehát az idegen szuverénitás megsértésé
nek esete, ha a külföldi felmentő ítélet joghatályát valamelyik állam 
tételes törvényhozása egyáltalán nem ismeri el, vagy szűk körre 
korlátozza.
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Ha tehát egyes államok a saját tételes törvényhozásukban a 
büntetőhatalom bizonyos irányú gyakorlásának keretében mégis 
elismerik a külföldön és pedig elsősorban az elkövetési hely államában 
hozott felmentő ítéleteknek a belföldi bűnvádi eljárást kizáró hatályát, 
az általában annak tulajdonítható, hogy ezek az államok ezekben a 
vonatkozásokban csak kisegítő büntetőhatalmat kívánnak gyakorolni, 
nevezetesen arra az esetre kívánnak közbelépni, amennyiben más 
állam még nem bíráskodott. A külföldi felmentő ítélet alapján az 
újabb belföldi büntető eljárást ehhez képest a legtöbb állam csak 
azokban az esetekben zárja ki, amikor csak a személyiségi elv vagy 
csak az egyetemes büntetőhatalom elve alapján igényel magának 
büntetőhatalmat, pld. nálunk is csak a Btk. 8. és 9. §§-ainak alkalma
zása keretében jöhet szóba az a kérdés, hogy a külföldi felmentő ítélet
nek belföldön joghatályt kell-e tulajdonítanunk. A német btk. rend
szerében pedig csak a 4. §. 3. pontjában körülírt esetben lehet erről 
szó, amely megfelel a magyar btk. 8. §-ának. A külföldi felmentő ítélet 
belföldi joghatályát biztosító ezek a rendelkezések azonban mindig 
szorosan értelmezendők. (A tételes törvényhozások kivételesen mutat
nak példákat arra is, hogy a külföldi felmentő ítélet akkor is kizárja 
a belföldi újabb eljárást, ha belföldön elkövetett, vagy az állam sze
mélyisége ellen elkövetett bűncselekmények üldözéséről van szó, pld. 
a francia törvényhozó a non bis in idem elvét a külföldiek által bel
földön elkövetett bűncselekmények esetére is alkalmazza).

Azt a gondolatot, hogy a nemzetközi jogerő szempontjából a fel
mentő ítéletek között különböztetnünk kell aszerint, hogy a felmentés 
milyen okból következett be, legelőször Bar fejtette ki világosan. 
B ar1 szerint a felmentő ítélet a perbíróságnak a nyilatkozatát foglalja 
magában arra vonatkozólag, hogy az állam büntető igénye nem áll 
fenn, 1. vagy azért, mert a terhelt bűnössége nem nyert bizonyítást, 
2. vagy azért, mert a kérdéses cselekmény a perbíróság államában 
érvényes törvény szerint nem képez bűncselekményt. Az utóbbi faj
tájú felmentő ítéletben foglalt „lex specialis“ nem gyakorolhat erősebb 
joghatást más államok büntető hatalmával szemben, mint a hasonló 
tartalmú „lex generalis“. Ezzel Bar azt akarja mondani, hogy amint 
nem akadályozza a többi államokat a büntetőhatalom gyakorlásában 
az a körülmény, hogy egy másik államban a törvény nem nyilvánítja 
a cselekményt büntetendő cselekménynek, úgy az egyik államban a 
cselekményre alkalmazható tételes törvény hiányában bekövetkezett 
felmentés sem akadályozhatja a többi államokat abban, hogy a ter
heltet ugyanazon cselekmény címén felelősségre vonják, amennyiben 
az az ő saját törvényük szerint bűncselekmény gyanánt jelentkezik. 
Amennyiben azonban valamelyik állam tételes törvénye az elkövetés 
helyén fennálló törvényt a cselekmény büntethetősége kérdésében 
figyelembe kívánja venni és a büntethetőséget a külföldi törvény 
szerint kizáró okok a törvényhozó akaratából esetleg belföldön is 
kizárják a cselekmény büntethetőségét, úgy az elkövetés helyén a 
büntethetőség hiánya folytán bekövetkezett felmentésnek is ugyan
ilyen hatást kell gyakorolnia. A külföldi törvény figyelembevételéből 
tehát logikusan az következik, hogy bizonyos esetekben számolnunk 
kell a külföldi jogcselekményekkel is. 1

1 Bar: Das internationale Privat- und Strafrecht, Hannover, 1862, 560-ik
oldal.
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Bar megállapításainak abban a tekintetben van nagy jelentősége, 
hogy ő tisztán anyagi jogi alapon vezeti le a felmentő ítélet egyik fajá
nak nemzetközi jogi hatályát. Ez a gondolat a tételes törvények közül a 
magyar Btk. rendszerében érvényesül legnyomatékosabban, amelynek 
11. §-a az elkövetés helyén hozott felmentő ítéletnek a belföldi bűnvádi 
eljárást a 8. és 9. §§-ok alkalmazási körében kizáró hatályát nem kifeje
zetten mondja ki, hanem csak közvetve érvényesíti annak az elvnek 
az előtérbctolásával, hogy nem indíttathatik meg a bűnvádi 
eljárás: ha a cselekmény, az elkövetés helyén fennálló, vagy a magyar 
törvény szerint nem büntethető, vagy azok egyike szerint megszűnt 
büntethető lennie Ebből a rendelkezésből ugyanis nyilvánvalóan 
következik, hogy amennyiben az elkövetési hely államában hozott fel
mentő ítélet megállapítja, hogy a cselekmény az elkövetés helyén nem 
képez büntethető cselekményt, úgy ugyanezen cselekmény címén a 8. 
és 9. §§-ok alkalmazása keretében, vagyis a személyiségi elven és az 
egyetemes büntetőhatalom elvén alapuló büntetőigény érvényesítése 
végett Magyarországon sem indulhat újabb bűnvádi eljárás.

Felmerül a kérdés, hogy a magyar törvényhozó akkor, amidőn 
a büntethetőséget a külföldön kizáró okokat belföldön is érvényesíteni 
engedi, valamely nemzetközi kötelezettségnek tesz-e eleget? Mende- 
lényi szerint a külföldi felmentő ítéletek belföldi joghatásainak el 
nem ismerése esetében a bírói ítéletek tekintélyét veszélyeztetnők és 
nemzetközi kötelezettségünket sértenők meg. Én nem merném ezt a 
tételt ilyen határozottsággal felállítani. A tételes büntetőtörvények 
túlnyomó része ugyanis még ilyen szűk körben sem ismeri el a kül
földi felmentő ítélethez fűződő joghatásokat: 1. Az osztrák btk. 235. §-a 
vétségek és kihágások esetében van csak tekintettel a külföldi jog- 
cselekményekre, azonban ebben a keretben is csak a büntetés tényle
ges kiállása, vagy annak kegyelem útján való elengedése jön figye
lembe. 2. Ugyanezt a megoldást fogadja el a román btk. (1865 május 1.)
4. §-a is. 3. A dán btk. (1866 február 10.) 7. §-a a beszámítást, illetve 
a bűnvádi felelősségrevonás teljes elengedését csak arra az esetre 
teszi lehetővé, ha a terhelt a külföldön kiszabott büntetést tényleg 
kiállotta. 4. A portugál btk. 53-ik cikke csak a külföldön bekövetke
zett elítéltetést veszi figyelembe. 5. A norvég btk 13. §. 3-ik bekezdése 
kizárólag a beszámítás elvét alkalmazván, a külföldi felmentő ítélet 
figyelembevétele önként értetődőleg elesik. 6. A török btk. 3-ik cikke 
csak a külföldön bekövetkezett elítéltetést vevén figyelembe, ehhez 
képest a külföldi által belföldön elkövetett bűncselekmény esetében a 
bűnvádi eljárás folyamatbatétele csak akkor van függővé téve a török 
igazságügyminiszter megkeresésétől, ha a külföldit külföldön elítélték.
7. A lengyel btk. 10. §. 1. pontja kizárólag a beszámítás elvét alkalmaz
ván, a külföldi felmentő ítélet figyelembevételéről annak alapján szin
tén nem lehet szó.

A felmentés okának a vizsgálata rendszerint feleslegessé válik 
akkor, ha valamely állam tételes törvényhozása csak bizonyos szűk 
körben, pld. csak a személyiségi elven, vagy csak az egyetemes bün
tetőhatalom elvén alapuló büntetőhatalom gyakorlása keretében fűz 
joghatályokat a külföldön bekövetkezett felmentéshez. Ebben a keret
ben a törvény amúgyis többnyire figyelembe veszi a cselekménynek 
a külföldi törvény szerint fennálló büntetlenségét. Megnyugodhatunk 
tehát abban, hogy a külföldi bíró szerint a cselekmény az elkövetés 
helyén nem képez bűncselekményt. Ha pedig érdemi okokból (bizonyí-
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tékok hiányában) következett be a felmentés, szintén nyugodtan mond
hatjuk, hogy a bizonyítékok mérlegelése mégis csak elsősorban az 
elkövetési hely bíróságát illető feladat.

A felmentő ítélet nemzetközi jogerejét egyes törvényhozások 
bizonyos körben, a felmentés okára tekintet nélkül kifejezetten el
ismerik: 1. A német btk. 5. §-ának 1. pontjában említett azok közé az 
esetek közé, amelyekben a 4. § 3. pontjának alkalmazási körében a 
külföldi elintézésre figyelemmel a belföldi bűnvádi eljárás ki van
zárva, tartozik az az eset is „wenn.......eine Freisprechung erfolgt-----
ist.“ Hogy milyennek kell lenni a felmentésnek, hogy annak nemzet
közi hatályt tulajdoníthassunk, arra nézve a következőket olvashatjuk:

Oppenhoff2 szerint közömbös az, hogy a felmentés milyen alapon 
következett be és az is közömbös, hogy vájjon ugyanezen okból bel
földön helye lett volna a felmentésnek. („Aus welchem gründe die 
Freisprechung erfolgte und ob dieser Grund auch im Inlande zur 
Freisprechung führen konnte, ist gleichgültig“.)

Binding3 szerint az 5. § 1. pontja alapján a belföldi bűnvádi 
eljárás kizáratik „durch die rechtskräftige Freisprechung, einerlei, 
ob wegen mangelnden Beweises oder wegen Straflosigkeit der 
Handlung.“

2. A magyar btk. rendszerében a külföldi felmentő ítélet figye
lembevételére csak a Btk. 11. §-ában foglalt annak a tételnek az alkal
mazásával kerülhet sor, amely szerint a bűnvádi eljárás folyamatba 
tétele ki van zárva, amennyiben a cselekmény az elkövetés helyén 
megszűnt büntethető lenni. („Aufhören strafbar zu sein“.)4 A Btk. 
11. §-a azonban csak a 8. és 9. §§-okban körülírt esetekben nyerhetvén 
alkalmazást, nyilvánvaló, hogy a külföldi felmentő ítélet nálunk csak 
akkor zárja ki a belföldi bűnvádi eljárást, ha a személyiségi elven, 
vagy az egyetemes büntetőhatalom elvén alapuló büntetőigény érvé
nyesítéséről van szó.

3. Az 1889. évi olasz btk. 7. cikke arra az esetre, ha a terhelt 
külföldön végérvényesen felmentetett a vád alól („se l’imputato, giudi- 
cato al estero, sia stato definitivamente prosciolto dall’imputazione“), 
a bűnvádi eljárást csak az 5. és 6. cikkek alkalmazása keretében zárta 
ki, vagyis csak a belföldiek által külföldön elkövetett, nem rezervált 
(4. cikk alá nem eső) bűncselekmények, valamint a külföldiek által 
külföldön elkövetett, nem rezervált (4. cikk alá nem eső) bűncselekmé
nyek esetében.

Az új Codice Penale 11-ik cikkének a rendelkezései szerint a 
külföldi felmentő ítéletnek az a hatása, hogy a külföldön ily módon 
elintézett ügyben csak az igazságügyminiszter megkeresésére indulhat 
a belföldön újabb bűnvádi eljárás („rinovamento dél giudizio“).

4. Az 1878 április 17-iki belga törvény 13-ik §-a szintén csak a 
belga honosok által külföldön elkövetett bűncselekmény esetében veszi 
figyelembe a külföldön bekövetkezett felmentést.

Az érdeksérelmi elven alapuló büntetőhatalom keretében, vagyis 
a rezervált bűncselekmények esetében, a külföldi felmentő ítélet álta
lában véve nem jöhet figyelembe. A magyar btk. 11. §-a, a német btk.
5. §. 1. pontja a rezervált bűncselekményekre nem vonatkozik.

2 Oppenhoff; Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Berlin, 1891, 
38-ik oldal.

3 Binding; Handbuch des Strafrechts. Leipzig, 1885, I. kötet, 445. oldal.
4 Regler: Prinzipien des internat. Strafrechts, 118. oldal.
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Az irodalomban uralkodó nézet szerint ahhoz, hogy a felmentő 
ítélethez nemzetközi viszonylatban is fűződjék joghatály, feltétlenül 
megkívántatik, hogy a felmentés végleges legyen.

Rüdorff5 megállapítja, hogy a belföldi bűnvádi eljárást kizáró 
körülmény nem forog fenn, „wenn die Freisprechung im Auslande nur 
vorläufig (absolutio ab instantia) erfolgt ist, oder wenn eine neue 
Anklage wegen eines in dem Urteil gemachten Vorbehalts oder aus 
sonstigen prozessualischen Gründen nach den Gesetzen des Auslandes 
zulässig ist.“ U. i. Bar, Schwarze, Binding.

Donnedieu de Vabres6 szerint „La sentence étrangère n’aurait, 
l’autorité négative de la chose jugée que dans les cas où elle revêt un 
caractère définitif. Cette autorité lui serait refusée toutes fois qu’elle 
est suceptible d’une voie de recours ordinaire, telle que l’appel ou 
l’opposition, ou même extraordinaire, telle que le recours en cassation.“

A magyar btk. 11. §-ának alkalmazása keretében szerintem szin
tén csak a jogerős íéletben foglalt felmentés jöhet figyelembe, amely- 
lyel szemben legfeljebb csak újra felvételnek lehet helye. Az ügy 
ugyanis csak az ilyen végleges felmentés után tekinthető végleg 
elintézetnek.

Edvi-Illés Károly7 szerint a Btk. 11. §-ára figyelemmel akkor 
is ki van zárva a bűnvádi eljárásnak belföldön való folyamatbatétele, 
„ha az ügyben a további eljárást külföldön megszüntették, amennyi
ben az újrafelvételnek a külföldi törvény vagy a hazai gyakorlat 
szerint helye nincsen.“

A francia írók általában véve nem követelik meg az ítéleti for
mát, hanem megelégszenek végzéssel is, amennyiben az az eljárást 
végleg befejezi. Donnedieu de Vabres3 szerint a francia Code d’in 
struction Criminelle 5. cikkének 3-ik bekezdése szempontjából figyel
men kívül marad az olyan eljárást megszüntető végzés, amely a kül
földi jog szerint nem zárja ki, hogy új bizonyítékok alapján az eljá
rás újból meginduljon.

Egyes írók egyenesen odáig mennek el, hogy nemcsak az eljá
rást megszüntető végzéstől, hanem még az olyan felmentő ítélettől is 
megtagadják a nemzetközi joghatályt, amellyel szemben az ítéletet 
hozó bíróság államában érvényes jog szerint új bizonyítékok alapján 
újrafelvételnek van helye.

Travers9 szerint ahhoz, hogy a külföldi felmentő ítélet a bűn
vádi eljárást Franciaországban kizárja, elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a külföldön hozott határozat végleges legyen. Ennek a feltételnek 
Travers szerint csak olyan felmentő határozat felel meg, amely ellen 
legfeljebb csak rendkívüli perorvoslatnak és annak is csak a jogkér
désben lehet helye. Viszont szerinte semmiképen nem tekinthetők vég
érvényesnek azok a külföldi felmentő ítéletek, amelyekkel szemben 
az ottani törvényhozás azon a címen is megengedi az újrafelvételt, 
hogy az alapperben eljárt bíróság hamis bizonyítékok alapján, vagy 
hamis tanúvallomások valónak elfogadásával hozta ítéletét. Mivel ez 
az eset fennforog Németországban, Ausztriában és néhány más állam-

5 Rüdorff: Strafgesetzbuch für das deutsche Reich. Berlin, 1892, 95-ik oldal.
* Donnedieu de Vabres: i. m. 319—320. oldal
7 Edvi-Il'és Károly: A büntető törvénykönyv magyarázata. Budapest, 1894, 

72-ik oldal.
8 Donnedieu de Vabres: Les principes modernes du droit pénal internatio

nal. Párie, 1928, 320-ik oldal. 19. sz. jegyzet.
8 Travers.- Le droit pénal international. 1921, III-ik kötet, 404. oldal.
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ban (nálunk is), az ezekben az államokban hozott felmentő ítéletek 
Franciaországban nem zárják ki a bűnvádi eljárásnak ugyanazon 
cselekmény címén való folyamatba tételét.

Ennek a felfogásnak a nyomaival azonban nemcsak a francia, 
hanem a svájci irodalomban is találkozhatunk.

M eili10 szerint „man wird ein definitives, freisprechendes Urteil 
voraussetzen müssen, kraft dessen die Wiederaufnahme des Ver
fahrens wegen neu ermittelter Beweise ausgeschlossen ist.“

A magyar büntetőtörvénykönyv 11. §-ának az alkalmazása 
keretében legutóbb a m. kir. Kúria is olyan nézőpontot tett magáévá, 
amely nagyjában megfelel a Travers—Meili-féle elméletnek. A m. kir. 
Kúriának 1931 február 11-én B. III. 7141/1930. szám alatt kelt határo
zata, amelyet dr. Mendelényi László a Büntető Jog Tára LXXXIII. 
kötetének 65—71. lapjain ismertetett, arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a magyar törvény szerint a felmentő ítélet, ha perorvoslattal 
nem is támadtatik meg, nem jár azzal a következménnyel, hogy a 
cselekmény megszűnik büntethető lenni, mert hiszen az elévülési 
határidőn belül újrafelvételnek lehet helye, amelynek eredményeként 
a cselekmény büntethető. Ehhez képest egy magyar honos áltál Bécs- 
ben elkövetett bűncselekmény tárgyában az osztrák bíróság által 
hozott felmentő ítélet a Kúria, nézete szerint a btk. 11. §-ának alkalma
zása keretében „csak abban az esetben volna a büntethetőséget meg
szüntető ok, ha az esküdtbíróság felmentő ítéletével szemben az ausz
triai bűnvádi eljárási törvények az újrafelvételt nem engednék meg“,

A fent ismertetett állásponttal szemben az uralkodó felfogás az, 
hogy az a körülmény, hogy a külföldi jogerős felmentő ítélet (hatá
rozat) rendkívüli perorvoslattal (újrafelvétellel) megtámadható, nem 
zárja ki azt, hogy a külföldi elintézést véglegesnek tekintsük és annak 
alapján a belföldi bűnvádi eljárás megindításától elálljunk. Ez arra 
az esetre is áll, ha a külföld az újraf elvételt nemcsak jogi tévedés, 
hanem oly új bizonyítékok felhozatala esetében is megengedi, amelye
ket az alapeljárásban nem lehetett érvényesíteni. A bűnvádi eljá
rásnak belföldön való megismétlésétől tehát annak dacára el kell 
tekintenünk, hogy a külföldi ítélet abstracto újrafelvétellel megtámad
ható. A külföldi ítéletek végérvényessége (jogereje) a szóba jövő tételes 
rendelkezések (Btk. 11. §. német R. Str. G. B. 5. §. 1. pontja, Code 
d’instruction Criminelle 5. cikk, 3. pontja, stb.) szempontjából meg- 
kívántatik ugyan a belföldi bűnvádi eljárás mellőzéséhez, azonban a 
belföldi bűnvádi eljárás mellőzését a szóbanforgó tételes rendelke
zések egyike sem kötötte ahhoz a lehetetlen feltételhez, hogy ezekkel 
a külföldi határozatokkal szemben még a rendkívüli perorvoslat is ki 
legyen zárva. A tételes törvények itt nem akarhattak szigorúbbak 
lenni a külföldi ítélettel szemben, mint a belföldivel. Helyesen álla
pítja meg tehátRüdorff,11 hogy: „Die blosse Zulässigkeit einer Wieder
aufnahme des Verfahrens, ähnlich der St. P. 0., schliesst die Rechts
kraft des Urteils nicht aus“.

Nézetem szerint a súlypont azon fekszik, hogy a külföldön 
bekövetkezett felmentés végleges vagy nem végleges voltát annak a 
bíróságnak a joga szerint kell megítélni, amely a határozatot hozta. 
Kiinduló pontjában helytelen tehát egy olyan okoskodás, amely a kül-

10 Meili; Lehrbuch des internationalen Strafrechts und Prozessrechts. 
Zürich, 1910, 511-ik oldal.

11 Rüdorff: Strafgesetzbuch für das deutsche Reich. Berlin, 1892, 95-ik oldal.
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földi felmentő ítéletnek a belföldi bűnvádi eljárást kizáró hatályát 
azért nem akarja elismerni, mert a hazai jog szerint az ilyen ítélet 
állítólag nem szünteti meg végleg a cselekmény büntethetőségét.

Helyesen állapítja meg Olshausen,12 hogy a határozat végleges
ségének (jogerejének) a kérdése „lässt sich nur nach denjenigen pro
zessualischen Gesetzen beurteilen, auf Grund welcher das Urteil 
gefällt ist“.

Donnedieu de Vabres13 még határozottabban kifejti, hogy „le 
caractère provisoire ou définitif de la sentence étrangère ne peut 
s’apprécier que d’après la loi de l’Etat au nom duquel elle a été 
rendue“. Helytelen tehát az a jogi felfogás, amely a magyar, a német 
vagy osztrák jogerős felmentő ítéletektől azon az alapon akarja meg
tagadni a végleges jelleget, mert ezekben az államokban érvényes jog 
új bizonyítékok alapján is megengedi az újrafelvételt. A döntő csak 
az lehet, hogy ezek a jogrendszerek a saját szempontjukból az ítéletet 
mikor tekintik jogerősnek.

Nézetem szerint a Btk. 11. §-a alapján sem lehet szó arról, hogy 
azok közül az esetek közül, amelyekben a cselekmény az elkövetés 
helyén megszűnik büntethető lenni, a felmentő ítélettel bekövetkezett 
elintézést kizárjuk, csak azért, mert minden felmentő ítélettel szemben 
in abstracto fennforog az újrafelvétel lehetősége. Amennyiben az ügy 
elintézését a büntethetőséget megszüntető oknak tekintjük, a jogerő 
megkívásánál semmiesetre sem mehetünk tovább. A m. kir. Kúria 
fentidézett B. III. 7141/1930. számú határozata még a fentismertetett 
legszélsőségesebb elméleteknél is tovább ment akkor, amidőn a fel
mentés figyelembevételét az újrafelvétel bármelyik fajának abstract 
lehetősége címén is kizárta.

A külföldi felmentő ítéletek és az újrafelvétel intézménye kö
zötti viszonyt szerintem Mendélényi László igen találóan jellemezte, 
amidőn megállapította, hogy „az újrafelvétel eszmei lehetősége nem 
dönti meg a 11. §-ban felállított tilalmat“.

A magyar királyi Kúriának az állásfoglalását én nem merném 
ugyan nemzetközi kötelezettségeinkkel ellentétben állónak deklarálni, 
úgy mint azt Mendelényi teszi, de kétségtelennek tartom, hogy ez a 
döntés nem felel meg sem a Btk. 11. §-ának, sem a Bar-féle elméletnek, 
amelynek az alapján ez a törvényszakasz készült. Egészen más kérdés 
az, hogy miként alakul a helyzet, ha a külföldi felmentő ítélet meg
hozatala után olyan körülmények merülnek fel, amelyek az ügynek 
belföldön bekövetkezett elbírálása esetében újrafelvételre adtak volna 
alkalmat, illetve, amelyeknek alapján az első ízben bíráskodott álla
mok joga szerint is helye lehetne újrafelvételnek, amennyiben a ter
helt az illető idegen állam hatóságainak kezei közt lenne. Ügy látszik, 
ennek a speciális esetnek a megoldási nehézségei sodorták a m. kir. 
Kúriát afelé a megoldás felé, hogy a külföldi felmentő ítéletek eseté
ben általában tagadásba vegye a 11. §-ban körülírt joghatás bekövet
kezését. Szerintem a kérdés sokkal egyszerűbb, mint amilyennek lát
szik, A nehézséget az okozta, hogy a kérdést annak eddigi taglalói 
perjogi alapon igyekeztek megoldani, a körül a lehetetlen probléma 
körül vergődve, hogy a külföldön befejezett pert miként lehet bel-

12 Olshausen: Kommentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Keich 
Berlin, 1886, 69. oldal.

13 Donnedieu de Vabres.- Les principes modernes du droit pénal internatio
nal. Paris, 1928, 320. oldal.
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földön újra felvenni. Szerintem a lényeg az, hogy a Btk. 11. §-ában 
foglalt korlátozás anyagi jogi jellegű. Ez a korlátozás azonban nem 
áll be, illetve utólag elesik, amennyiben olyan körülmények merülnek 
fel, amelyek az elkövetés helyén újrafelvétel alapjául szolgálhatnának. 
Hogy a Btk. 11. §-ában foglalt korlátozás beállott-e vagy sem, az ter
mészetszerűleg nem az újrafelvételt megelőző eljárás keretében, 
hanem a rendes eljárási szabályok szerint tisztázandó. A belföldön 
meginduló eljárás nem újrafelvételi eljárás, hanem rendes eljárás lesz. 
Felesleges volt tehát a felmentő ítéletet a büntethetőséget megszüntető 
okok listájáról törölni csak azért, mert az újrafelvétel kérdése nehéz
séget okozott.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a kérdés súlypontja azon 
fekszik, hogy a Btk. 11. §-a szerint nem a külföldi ítélet jogereje, 
hanem esetleg az a körülmény akadályozhatja meg a bűnvádi eljárás
nak belföldön való újbóli folyamatba tételét, hogy azok az okok, ame
lyek külföldön megszüntetik a cselekmény büntethetőségét, a saját 
büntetőtörvényünk rendelkezése értelmében belföldön is megszüntetik 
a cselekmény büntethetőségét. A Bar-féle elmélet szerint ilyen körül
mények gyanánt jelentkeznek a következő büntethetőséget meg
szüntető okok: 1. a büntetésnek külföldön történt kiállása („erlittene 
Strafe“), 2. a külföldön bekövetkezett kegyelem („Begnadigung“), 3. a 
külföldi felmentő ítélet („Freisprechendes Urteil“). A Bar-féle elmélet 
szolgálván a Btk. 11. §-ában foglalt rendelkezések alapjául, lehetetlen 
volna éppen a felmentő ítéletet törölni a szóbanforgó felsorolásból. Bar 
szerint éppen a felmentő ítélet az egyedüli az ítéletek közül, amely köz
vetlenül megszünteti a cselekmény büntethetőségét. A büntetést meg
állapító ítéletnek ellenben ilyen hatása önmagában nincsen, hanem a 
büntethetőség csak akkor szűnik meg, ha az elítélt a büntetést tényleg 
kiállotta. Eszerint a külföldi büntetőítélet jogi hatásainak kérdése a 
büntethetőséget megszüntető okok figyelembevételén keresztül egy
szerűen belekapcsolódik az idegen büntetőtörvény figyelembevételére 
vonatkozó tanba. Ennek az elméletnek az alapján megérthetjük azt is, 
hegy a törvényszerkesztő a 11. §-ban miért kapcsolja össze egymással 
az idegen törvény és az idegen jogcselekmények figyelembevételére 
vonatkozó rendelkezéseket.

Szerintem a magyar törvényhozás akkor, amidőn a 11. §-ban az 
anyagi jogi felfogás alapjára helyezkedett, tulajdonképen nem tett 
egyebet, minthogy messze megelőzte saját korát. Angyal Pál az új 
magyar Btk. általános részének tervezetében helyes úton jár akkor, 
amidőn lényegében véve fenntartja a Btk. 11. §-ának sokak által táma
dott és homályosnak mondott rendelkezéseit. Az ő tervezetének 7. §-a 
első bekezdésében a következő rendelkezéseket tartalmazza: „7. §. máso
dik bekezdése esetében magyar honos, a 6. §. második bekezdése eseté
ben pedig külföldi ellen nem indítható meg a bűnvádi eljárás, ha a 
cselekmény az elkövetés helyén fennálló, vagy a magyar büntető- 
törvény szerint nem büntethető, vagy azok egyike szerint megszűnt 
büntethető lenni: vagy a büntetést az illetékes külföldi hatóság elen
gedte“. Ezzel szemben a Finkey-féle tervezet 5. és 6. §§-ai csak a kül
földön tényleg kiállott büntetést veszik figyelembe. Szerintem elmé
letileg sokkal helyesebb az Angyal által tervezett megoldás, amely
nek alapgondolata az, hogy a nem rezervált bűncselekmények eseté- 
ben belföldön sem lehet eljárni akkor, ha az elkövetés helyén fennálló 
törvény szerint a cselekmény büntethetősége megszűnt.



A külföldi büntetőítéletek belföldi hatá
lyának elismerése az elítéltek jog1- és 

cselekvőképessége szempontj ából.*
Irta: Szászy István dr. 

törvényszéki bíró, egyetemi m. tanár (Budapest).

I.

A büntetőtörvények bizonyos esetekben feljogosítják, bizonyos 
esetekben pedig imperative kötelezik a büntetőbírót, hogy az ítéletben 
meghatározott vonatkozásokban korlátozza az elítélt köz- és magán
jogi jog- és cselekvőképességét, illetőleg, hogy az elítéltet bizonyos köz- 
és magánjogi természetű jogosítványaitól megfossza. A jogvesztés meg
állapítása, illetőleg a jog- és cselekvőképességnek ez a büntetőjogi kor
látozása részben fő- vagy mellékbüntetés alakjában öltöztetett és a 
büntetés jellemvonásait magánhordó joghátrány alakjában jelentkezik, 
részben pedig preventíve ható, tehát védelmi célt szolgáló védelmi intéz
kedés vagy védelmi büntetés alakjában.1 Egyes bűncselekményekhez, 
illetőleg bűncselekménycsoportokhoz ezenkívül a törvénynél fogva, ex 
lege fűződik az elítélt jogosítványainak elvonása vagy jog- és cselekvő- 
képességének korlátozása anélkül, hogy azt a büntetőítéletben külön 
meg kellene állapítani.2 A jog- és cselekvőképességnek ez az ex lege 
érvényesülő korlátozása majd bizalmatlansági ítéletet juttat kifejezésre, 
majd védelmi intézkedés jellege van, s jellemző vonása, hogy az egész 
életre szól, miért is csak rehabilitáció útján vesztheti hatályát.3

• A jog és cselekvőképesség fogalmának jogfilozófiai megalapozására e 
helyen sajnálatomra nem térhetek ki. Csupán azt kívánom megjegyezni, hogy a jog
képességnek és a cselekvőképességnek a tételes jog részéről élesen szembeállított 
fogalma — mint azt Moór Gyula helyesen kifejti — jogfilozófiai szempontból nem 
választható el egymástól, mert lényegileg a jogképesség és cselekvőképesség és az 
ez utóbbi nélküli, technikus értelemben vett puszta jogképesség csupán „igen nagy
fokú jogi absztrakciónak az eredménye“. (A jogi személyek elmélete. 1931. 343. 1. és 
Bevezetés a jogfilozófiába. 1923. 209. 1.). Csupán a cselekvőképességgel párosult jog
képesség jelent igazi és teljes jogképességet.

1 Angyal: A magyar büntetőjog tankönyve. 3. kiadás. 1920. I. 161. 1., 185. és 
köv. 1., 195. 1. — Szondy V. „Nemzetközi büntetőjog“ című új könyvének első kötete 
jelen tanulmányom beküldése után jelent meg és így azt sajnálatomra nem vehet
tem figyelembe.

3 Például: 1874:X X X IV . t.-c. 3. és 24. §., 1883:1. t.-c. 1. $., 1883:XXX. t.-c. 
29. §., 1886:V II. t.-c. 1. és 2. §., 1893:X X V III. t.-c. 10. §., 1894: Х Х Х П 1 . t.-c. 8. §., 
1881:XIV. t.-c. 1. §., 1899:XVIII. t.-c. 40. §., 1899:XIX. t.-c. 22. §., 1908 :X X V m . t.-c. 
77. §., 1876:X V I. t.-c. 2. §., 1883:X X III. t.-c. 36. §., 1898:ХХ1П. t.-c. 30. §., 1900:XVI 
t.-c. 5. §. stb.

3 Angyal: id. m. I. 195. 1.
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A tudományos irodalom törekvése arra irányul, hogy a jogvesz
tés ilyen megállapítása és a jog- és cselekvőképesség ilyen büntetőjogi 
korlátozása becsületbüntetés jellegétől megfosztassék és védelmi intéz
kedés jellegével ruháztassék fel, különösen amennyiben oly tulajdon
ságok hiányának a következménye, amelyek a közvélemény felfogása 
szerint valamely hivatás folytatásának vagy hivatal viselésének fel
tételei.4 Ennek ellenére a legtöbb állam büntetőtörvényei még ma is 
ismerik a jogkorlátozó büntetést, mégpedig egyes törvények mint fő
büntetést is. Főbüntetésképen jelentkezik a jogvesztés megállapítása, 
illetőleg a jog- és cselekvőképesség korlátozása Franciaországban, Spa
nyolországban, Portugáliában; továbbá a skandináv államokban, Ar
gentínában és Peruban közhivatalnokoknál.5

A szóbanforgó büntető ítéletekben megállapított jogkorlátozás 
kettős alakjában jelentkezik: részben a bűntettest már megillető jogo
sítványoknak elvonásából áll, részben pedig az említett jogosítványok 
elnyerésére irányuló képesség elvonásából. A külföldi büntetőtörvé
nyekben leggyakrabban előforduló ilyen jogkorlátozás, illetőleg jog
elvonás a viselt közhivatal, közszolgálat, nyilvános állás,6 az ezek után 
járó nyug- vagy kegydíj vagy nygdíjigény elvesztéséből áll, továbbá 
egyes méltóságok, bizonyos címek, rendjelek, némely államban tudo
mányos fokozatok7 és végül az ezek elnyerésére való képesség 8 elvesz
téséből. Egyes államokban elvesztheti az elítélt a képességet bizonyos 
magasabb erkölcsi felfogást igénylő állás elnyerésére vagy tevékeny
ség folytatására is, például nem lehet jogügyleti tanú (német btk.), 
orvos, stb. és nem szolgálhat a hadseregben.9 A francia törvény a per
beli tanuskodási képesség elvesztését is megállapítja, ami kétségkívül 
a francia formális bizonyítási rendszerrel függ össze. Ezenkívül a leg
több állam ismeri a politikai jogok gyakorlására való képesség elvesz
tését: az elítélt nem lehet az országgyűlés, a községi vagy törvényható
sági képviselet tagja, nem lehet esküdtszéki tag, s elveszti aktív 
választójogát is. Egyes államok büntetőtörvényei ismerik a magán
jogi jog- és cselekvőképesség korlátozását is; az elítélt nem 
lehet gyám, gondnok, némely jogrendszer szerint nem gyakorol
hatja a szülői hatalmat és nem lehet hitvestársnak törvényes 
képviselője. Sőt egyes törvények az öröklési képességtől is meg
fosztják az elítéltet, a legtöbb esetben azonban csak akkor, ha a 
tettes éppen az örökhagyóval szemben követte el a bűncselekményt.10 
A francia és az azzal rokonságban levő egyes jogrendszerek, valamint 
az angol jog szerint az elítélt a szabadságvesztés büntetésének tar-

4 A gazdag külföldi irodalomból 1. főleg: Wahlberg: Ehrenfolgen 1864., 
Marcuse: Die Ehrenstrafe 1899., Kiesslich: Die Ehrenstrafe 1911., Goldschmidt: 
Vergi. D. Ált. r. IV. 411. stb.

5 Az új általános német btk. törvényjavaslata I. mellékletének 48. 1. Be
nyújtották a Reichstaghoz 1927. május 14-én.

6 Ezt a jogkorlátozást mindenütt megtaláljuk, egyedül Peru korlátozta azt 
a hivatali visszaélés esetére. A finn tervezetben egyedül ez a jogkorlátozás van a 
büntetések között felsorolva.

7 Nincs ez megemlítve Norvégiában. Dániában, a dán tervezetben és csak 
nagyon szűk korlátok között Angliában.

8 Franciaország, a latin államok, Ausztria és Magyarország törvényei 
felsorolják a közszolgálat után járó nyug- vagy kegydíjat és nyugdíjigényt is.

9 A Torp-féle 1917. évi dán tervezetben a jogkorlátozásoknak ez a rend
szere nagyon ki volt építve, az 1923. évi tervezetben azonban teljesen eltűnt, ami 
azzal lehet összefüggésben, hogy más törvényeknek kívánták a tervezet szerkesztői 
azoknak szabályozását átengedni.

10 így  p. o. Peruban és a dán tervezetben.
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tama alatt magánjogi cselekvőképességét teljesen elveszti és törvényes 
képviselőt kap (interdicton civile). Végül csaknem minden büntető
törvénykönyvben megtaláljuk a szakképzettséget vagy bizonyos na
gyobb bizalmak kívánó hivatás vagy foglalkozás gyakorlásától eltil
tást, amelyet a törvények abban az esetben állapítanak meg, ha a bűn
tettes éppen ezzel a bizalommal élt vissza vagy a szükséges szakkép
zettséget nélkülözte.

A magyar btk.-nek az elítélt jogainak, jog- és cselekvőképességének 
korlátozására vonatkozó rendelkezései nagyjában megfelelnek a külföldi 
törvények rendelkezéseinek, bár azoktól több vonatkozásban eltérnek, 
így a Btk. mellékbüntetés alakjában konstruálja meg a hivatalvesztést 
(55. §.), a politkai jogok gyakorlásának felfüggesztését (56. §.), a viselt 
hivatal, állás és az ügyvédség elvesztését, s bár büntetésnek nevezi, 
lényegileg preventíve ható, tehát védelmi célt szolgáló biztonsági vagy 
védelmi intézkedés alakjában a szakképzettséget kívánó foglalkozás 
gyakorlásától eltiltást (60. §.). Védelmi intézkedés jellege van azért 
— legalább részben — a hivatalvesztésnek és a politikai jogok gyakor
lata felfüggesztésének is, mert e két jogkorlátozó büntetés lényegileg 
a közvélemény érdemetlenségi nyilatkozatának hivatalos formában 
való kifejezése az esetleges visszaélések elkerülésének céljából. Még 
erősebben domborodik ki a preventív jelleg a viselt hivatal, állás és az 
ügyvédség elvesztésénél, amennyiben — helyesen jegyzi meg Angyal — 
ennek az alkalmazásának alapja szemmel láthatólag a megbízhatatlan
ság.11 Ezek a mellékbüntetések tehát védelmi büntetéseknek minő
síthetők.

A Btk. 59. §-a értelmében az elítélt, a szabadságvesztésbüntetés 
tartama alatt, az 55. §-ban felsorolt hivataloktól, állásoktól és szolgála
toktól. úgyszintén a politikai jogok gyakorlásától, valamint a címek, 
rendek és dísz jelek viselhetésétől, a törvény erejénél fogva fel van 
függesztve anélkül, hogy ez az ítéletben külön kimondatnék. Ezen idő 
alatt a megjelölt hivatalok, szolgálatok, rendek és dísz jelek után járó 
fizetések vagy más javadalmazások, továbbá a nyug- és kegydíjak 
élvezete is megszűnik.

II.
Kérdés már most, hogy elítélt jogainak, jog- és cselekvőképessé

gének a külföldi bíróság ítéletében megállapított vagy külföldi törvény 
rendelkezése folytán ex lege érvényesülő korlátozását belföldön el kell-e 
ismerni hatályosnak?

Külön fogom de lege lata és de lege ferenda vizsgálni a kérdést.
A legtöbb külföldi tételes törvény szerint az elítélt jogainak, jog- 

és cselekvőképességének a külföldi ítéletben megállapított korlátozása 
belföldön általában nem ismerhető el. Ugyanez a megoldás akkor is, ha 
a jogkorlátozás ex lege érvényesül ugyan, de külföldi jogszabály ren
delkezése folytán. Ez az álláspont a legtisztábban érvényesül a belga,12 
angol,13 amerikai14 és a francia15 törvényhozásban, amely elvileg minden

31 Angyal; id. m. I. 189. 1.
11 Répertoire des Pandectes belges. No. 139.
13 Halleck; International Law. 4. kiadás (Baker) 1908. I. k. VII. fej. 29. pont 

257. 1.; Phillimore: Int. Law. 3. kiadás 1476. pont, 599. 1.
14 Story: Conflict of laws. 1908. 4G0. 1
18 Deapagnet: Cours de droit int. public. 4. kiadás. 1910. 312. pont, 446. 1.; 

Aubry et Rau: Cours de droit civil français. 3. kiadás. I. k. 1913. 205. pont. 425. 1. 21
21
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vonatkozásban megtagadja a külföldi büntetőítélet jogi hatályának elis
merését. Franciaországban egyedül két jogszabály állapít meg kivételt ez 
alól az alapelv alól, az orvosi gyakorlat szabályozása tárgyában 1892. 
évi november hó 30-án kelt törvény 24. cikke és a hadkiegészítés tár
gyában 1923. évi április hó 1-én kelt törvény 4. cikke, melyek lehetővé 
teszik azt, hogy a bűntettesek külföldön történt elítélése esetében a 
belföldi bíró az elítélt jogainak vagy jog- és cselekvőképességének a 
francia törvényekben megállapított korlátozását utólag megállapítsa. 
Az előbbi törvény a bűnügy újabb érdemi felülvizsgálásának nehéz
ségeire tekintettel — ellentétben a magyar Btk. 15. §-ával, — nem 
kívánja, hogy a belföldi bíró a bűntettes bűnösségét önállóan újból 
megállapítsa, hanem csupán arra kötelezi a francia bírót, hogy a kül
földi határozat szabályszerűségét és törvényszerű voltát vizsgálja meg.16

Az a gondolat egyébként, hogy a belföldi bíró külföldi elítélés 
esetében önállóan utólag jogkorlátozásokat állapíthat meg, érvényesül 
a magyar btk. 15. §-án kívül az 1864. évi svéd btk. II. fejezetének 21. 
§-ában,17 az 1903. évi régi orosz btk. 12. §-ában, a német btk. 37. §-ában,18 
a régi olasz codice penale 7. cikkének 2. bekezdésében, a finn btk. I. 
fejezetének 5. §-ában, az 1896. évi február 2-án kelt bolgár btk. 10. 
cikkében, az 1902. évi norvég btk. 32. cikkében és az új, 1932. évi lengyel 
btk. 11. cikkének 2. pontjában. (3a.)ie

Az 1930. évi új olasz btk. 12. cikkének 2. pontja,20 az 1928. évi 
szeptember hó 8-án kelt, azóta hatályon kívül helyezett új spanyol btk. 
23. cikke21 és az 1926. évi március hó 1-én kelt török btk. 8. §-a22 
lehetővé teszik, hogy a belföldi bíróság különös szempontok szerint 
szabályozott eljárás alapján a külföldi büntetőítéletet belföldön is 
hatályosnak nyílvánítsa s igy mintegy exequaturral lássál el. Jellemző 
ezekre a törvényekre, hogy a belföldi felülvizsgáló eljárásnak nem

10 Travers: Les effets internationaux des jugements répressifs. Eecueil des 
Cours de l’Académie de dr. int. de la Haye. 1924. Ш . k. 454. 1.

17 V. ô. az I. fejezet 3. §-át.
18 Az 1928. évi új német tervezet a régi 37. §-nak megfelelő rendelkezést 

nem tartalmaz és a kérdést egyáltalában nem szabályozza.
19 Az 1932. évi lengyel btk. 11. cikkének 2. pontja szerint külföldön már 

büntetés alá vont bűncselekmény esetében a lengyel biróság az elkövetési hely 
törvényeitől függetlenül alkalmazhat biztonsági rendszabályokat, illetőleg kimond
hat ezek formájában jogvesztést, anélkül, hogy az ügyben büntetőítéletet hozna.

20 Az 1930. évi új olasz btk. 12. cikkének 2. pontja szerint a külföldi bün
tetőítélet hatálya elismerhető: „quando la condanna importerebbe, secondo la legge 
italiana, una pena accessoria“, azonban csak abban az esetben, ha a külföldi bíró
ság államával Olaszország kiadatási szerződési viszonyban van, vagy ha az olasz 
igazságügyminiszter ez iránt az illetékes olasz bírósághoz megkeresést intéz. Az 
olasz btk.-nak ezt a rendelkezését kiegészítik az új codice di procedúra penalenak 
az eljárást szabályozó 672—675. cikkei.

21 Az új 1928. évi szeptember hó 8-án kelt spanyol btk. 20. cikkében ki
mondja ugyan, hogy a külföldi bíróságok részéről külföldi bűntettesekkel szemben 
hozott büntetőítéletek, ha a nemzetközi egyezmények máskép nem rendelkeznek, 
nem hajthatók végre Spanyolország területén, ami a külföldi bíróságnak spanyol 
állampolgárral szemben hozott ítéletére is áll, mégis 23. cikkében kifejezetten úgy 
rendelkezik „si un tribunal étranger prononce contre un citoyen espagnol une sen
tence de condamnation comportant une peine d’interdiction en raison d’un délit 
pour lequel le présent Code édicte la même peine ou une autre incapacité, les tri
bunaux espagnols à la requête du Ministère public, et après avoir entendu l’inté
ressé, pourront déclarer que la sentence étrangère produira ses effets pénaux en 
Espagne“. (Le code penal espagnol. 1931. 170. 1. A francia fordítás Magnóitól és 
Moulinstől származik.)

22 Az 1926. évi március hó 1-én kelt török btk. 8. §-a szerint: „Wenn in den 
vorhergehenden Paragraphen aufgeführten Fällen im Ausland in Übereinstim-
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biztosítanak obligatorius jelleget. Az egyedüli hatályban levő külföldi 
btk., amely nem teszi függővé a külföldi büntetőítélet hatályának 
elismerését belföldi reviziós eljárástól és nem kívánja meg, hogy a 
belföldi bíróság az ítéletet belföldön is hatályosnak nyílvánítsa, 
hanem kifejezetten ettől függetlenül elismeri a külföldi ítéletben meg
állapított jogkorlátozások hatályát, Neuchâtel kanton btk-ja. Ennek a 
törvénynek 37. cikke*3 csupán azt kívánja meg, hogy a külföldi tör
vényben megállapított jogkorlátozások azonosak legyenek azokkal, 
amelyeket a neucháteli törvény megállapít, továbbá, hogy Svájc az 
ítéletet hozott külföldi bíróság államával a kiadatási jog terén szerző
dési viszonyban álljon. Ezenkívül a törvény azt is megengedi, hogy 
abban az esetben, ha a jogkorlátozásnak a külföldi ítéletben megálla
pított tartama meghaladja a neucháteli törvényben ugyanarra a bűn- 
cselekményre megállapított tartam maximumát, a jogkorlátozás tar
tamát a főügyész indítványára a vádtanács leszállíthassa.

A modern törvénytervezetek többsége szintén a külföldi bíró
ság részéről megállapított jogkorlátozások el nem ismerésének alap
elvén áll. így például a svájci tervezet, a cseh-szlovák tervezet, amely 
a svájci tervezet szövegezését követi, az azóta törvényerőre emelke
dett 1922. évi lett tervezet 10. §-a, az 1924. évi görög tervezet 7. cikke. 
Egyedül a román tervezetben tapasztalható elhajlás az általánosan 
elfogadott alapelvtől, amennyiben miután 4. cikkében a magyar btk. 
15. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a jogkorlátozást tartal
mazó mellékbüntetés önálló kiszabását rendeli el, 6. cikkében 
kimondja, hogy annak a jogkorlátozásnak a hatályát, amely a külföldi 
elítélteket saját hazai törvényük értelmében sújtja, Romániában is 
el kell ismerni a mellett a hármas feltétel mellett, hogy a külföldi 
ítéletet kontradiktórius eljárás alapján hozták, hogy az jogerőre emel
kedett és hogy a megállapított jogkorlátozás nem áll ellentétben a 
román közrenddel.

Miként áll most a helyzet a magyar jog szerint? A Btk. 15. és 
18. §-ai jönnek itt tekintetbe. A Btk. 15. §-a kimondja, hogy a magyar 
honossal szemben, aki a magyar állam területén kívül olyan cselek
ményt követett el, amelyre a Btk. hivatalvesztést vagy a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztését állapítja meg, e mellékbüntetés 
alkalmazása végett a bűnvádi eljárás akkor is megindítandó, ha bün
tetését külföldön már kiállotta, vagy ha azt az illetékes külföldi ható
ság elengedte. A kir. Kúria 1893. évi október hó 11-én 7.838/B. 1893.
nmng mit den türkischen Gesetzen eine Verurteilung ausgesprochen wor
den ist, die nach den türkischen Gesetzen als Hauptstrafe oder als Nebenstrafe die 
Untersagung der Bekleidung öffentlicher Ämter oder andere Unfähigkeit zur 
Folgo hat, so kann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Gericht bestimmt 
werden, dass die strafrechtlichen Wirkungen der im Ausland auf Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter oder sonstige Unfähigkeit erkannten Urteile auch 
in der Türkei eintreten.

Bevor das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts eine derartige Entschei
dung erlässt, kann der Verurteilte beantragen, dass das im Ausland erlassene 
Urteil von einem türkischen Gericht erneut nachgeprüft wird“. (Ziemke: Das tür
kische Strafgsetzbuch. 1917.)

23 „Tont délit important une des incapacités prévues aux articles 31, 33, 35 
et 36 du présent code, a cette conséquence, même si la condamnation à ces peines 
accesoires a été prononcée par le tribunal d’un autre canton ou d'un Etat étranger 
lié avec la Suisse par un traité d’extradition. Si, toutefois, la durée de ces peines 
accessoires, prononcées hors du canton, excédait le maximum prévu par le présent 
code pour la même infraction, elle sera ramenées à ce maximum par un 
arrêt de la Chambre des mises en accusation, sur le préavis du procureur général.“

21*
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szám alatt kelt, 246. számú elvi jelentőségű határozatában e §-t olykép 
magyarázta, hogy a Btk. 15. §-ának alkalmazása céljából a magyar 
bíróságnak a vádlott bűnösségét — az 1892. évi november hó 30-án 
kelt francia törvény fentebb említett rendelkezéseivel ellentétben — 
perrendszerű módon és a külföldi hatóság ítéletétől függetlenül kell 
megállapítania.24

A Btk. 18. §-a kizárja a más állam hatósága részéről hozott bün
tetőítélet végrehajtását a magyar állam területén.25 Ez a rendelkezés 
a külföldi ítéletnek nem csupán a büntetést megállapító részére, 
hanem minden egyébb rendelkezésére is áll, amennyiben nem hajt
hatók végre a sértett magánjogi igényeire vonatkozó rendelkezés, 
valamint a bűnügyi költségek sem26 és természetesen nem ismerhető 
el az elítélt jogainak, jog- és cselekvőképességének a külföldi ítéletben 
megállapított korlátozásának hatálya sem. Ugyanez áll a külföldi jog
szabályban megállapított ex lege érvényesülő jogkorlátozásokra is. Meg
fordítva, a magyar jogszabályon alapuló, az elítélés tényéhez kap
csolódó ex lege érvényesülő jogkorlátozások elvileg nem alkalmazhatók, 
ha a bűntettest külföldi bíróság ítélte el: a külföldi ítélet alapján szabad
ságvesztésbüntetését külföldön töltő elítéltre például a Btk. 59. §-a — 
nézetem szerint — nem nyer alkalmazást.

Megjegyzendő azonban, hogy a Btk. 18. §-a — nézetem szerint 
— csupán a külföldi ítélet végrehajtását zárja ki s nem jelenti azt, 
hogy tételes jogunk szerint a külföldi ítéletet belföldön egyáltalában 
minden vonatkozásban hatálytalannak kell tekinteni. így bírói gya
korlatunk már eddig is elismerte, hogy a külföldi elítélés tényét a 
visszaesés szempontjából figyelembe kell venni27 és nézetem szerint 
figyelembe kell venni azt a büntetés végrehajtásának felfüggeszté
sénél 28 29 és az 1928. X. t.-c. (II. Bn.) 36. §-ában foglalt rendelkezések 
alkalmazásánál is.

1П.

Vájjon de lege ferenda helyes-e a mai tételes jogban túlnyomóan 
kifejezésre jutó álláspont, a külföldi büntetőítéletben megállapított 
jogkorlátozás hatályát nem kellene-e belföldön is elismerni?

Az irodalomban ebben a kérdésben két ellentétes felfogás áll 
szemben egymással. Az egyik — az uralkodó — felfogás helyesli a de 
lege lata elfoglalt álláspontot és a külföldi büntetőítéletben meg-

2Л B. H. T. III. k. 172. 1. Ennek folytán a Btk. 15. §-a alapján indított eljárás 
teljesen azonos a rendes eljárással: annak eredményeképpen éppen úgy felmentő, 
mint bűnösséget megállapító ítélet is hozható, csak főbüntetés nem szabható ki.

25 Hasonlóan rendelkeznek az osztrák btk. 36. §-a, az 1896. február 2-iki bolgár 
btk., a finn btk. 5. cikke. Az 1932 dec. 1-én kelt német törvény csupán a Memel 
és Danzig területén keletkezett ítéletek végrehajtását engedi meg. V. ö. a 8300/1923. 
M. E. rendelet 19. §-át. (lg. Közi., 1923. 461. 1.)

28 35.417/93. számú Közlemény. lg . Közi. III. 106 1.
27 Kúria 2346/1911. B. V. 74. (Isaák: Magyar Btk. Grill. 1928. 345. 1.) L. még 

a 65. számú elvi határozatot. (B. H T. I. k. 162. 1.).
28 1908:XXXVI. t.-c. (Bn.) 2. $. 2. pont. Helyesen Travers: id. m. 446. 1.
29 Az új olasz btk. 12. cikke ezt kifejezetten megállapítja a visszaesésnél, 

az üzletszerűség megállapításánál és a magánjogi igénynél is. Hasonlóképen az 
új spanyol btk. 70. cikkének 2. bekezdése és a szokásszerü bűnözővel szemben az új 
német javaslat (1927.) 78. §-a. Figyelembe veszik a külföldi elítélés tényét a vissza
esés elbírálásánál. Anglia, Norvégia, a finn, román és cseh-szlovák tervezetek, vala
mint az ríj Pénzhamisítási egyezmény (1933. XI. te.) is.
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állapított jogkorlátozás elismerése ellen foglal állást,30 a másik 'fel
fogás viszont követeli a fennálló tételes jogszabályok módosítását és 
a külföldi büntetőítéleten alapuló jogkorlátozások hatályának elis
merését.31

Természetesen az utóbbi irány képviselői sem kívánják feltét
lenül minden esetben elismerni a külföldi büntetőítéletben megállapí
tott jogkorlátozások hatályát. így kivételt tesznek az elismerés alap
elve alól, 1. ha a bűncselekmény, amely miatt a külföldi bíróság a 
jogkorlátozást megállapította, politikai jellegű vagy politikai cselek
ménnyel függ össze (konnexitás), 2. ha a jogosítvány, amelytől az 
ítélet az elítéltet megfosztotta, közjogi okokból nem függhet külföldi 
törvénytől (politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, kizárás a 
hadseregből), 3. ha meghatározott harmadik személyek érdekében 
megállapított magánjogi jellegű korlátozás (gyámságtól, gondnokság
tól, szülői hatalomtól megfosztás) nem annak az államnak jogszabá
lyain alapszik, amely a kérdéses személy védelmét, a gyámságot, 
gondnokságot szervezte, vagyis ha ez nem a gyámolt vagy a gond
nokolt hazai joga (lex patriae), és végül 4. ha az ítéletet oly állam 
bírósága hozta, amellyel az ítéletet végrehajtó állam kiadatási egyez
ményt nem kötött vagy kormánynyilatkozatokban megállapított viszo
nossági gyakorlatot nem folytat.32

Ennek az utóbbi iránynak a képviselői álláspontjuk alátámasz
tására hivatkoznak arra, hogy a külföldön megállapított jogkorláto
zás el nem ismerése ellentétben áll a közérdekkel, harmadik személyek 
érdekével, magának a bűntettesnek érdekeivel és az erkölcsi világ
rend követelményeivel is. A közérdekkel áll ellentétben szerintük a 
külföldön megállapított jogkorlátozásnak el nem ismerése például 
abban az esetben, ha a külföldi ítélet eltiltott valamely orvost hiva
tásának gyakorlásától, mert ez kábítószerek tiltott kereskedésével 
vagy magzatelhajtással (Btk. 285., 286. §.) foglalkozott, vagy ha pél
dául járatlansága vagy tapasztalatlansága miatt fosztott meg egy 
hajóskapitányt tengeri hajó parancsnoklásának jogától. Harmadik 
személyek érdekeit sérti az elismerés megtagadása, ha a bűntettes a 
bűncselekményt gyámoltjával, gyermekével vagy a gondnoksága alatt

30 A nagyon gazdag irodalomból lásd a következő műveket: Story: Con- 
flict of laws. 2. kiadás. 1908. 40. p. 207. 1.; Pasquale Fiore, Über fremde Strafurteile 
und deren exterritoriale Geltung. (Zeitschrift für internat. Privat- und Strafrecht. 
VI. k. 1896, 26. 1.) és Traité de droit pénal international, trad. Antoine, 112. és 
149. 1., no. 3.; Lammasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht 1887. 824. 1.; von Bar. 
Internat. Privat und Strafrecht 570. 1.; Gidel, De l’effet extraterritorial des juge
ments répressifs 2. 1.; Valéry, Manuel de droit internat. 1914. No. 570., 797. 1.; Des- 
pagnet, Cours de droit internat, public 4. kiad. No. 312., 446. 1.; Garraud, Traité de 
droit pénal français, 3. kiadás, IU . k. 1916, No. 205., 424. 1.; Louis Renault, Revue 
critique, nouvelle série. X. k. 1881, 467. 1.; Phillimore, International law, 3. kiadás 
IV. k. 1889, No. 1476, 799. 1.; Foote, Private international jurisprudence, 4. kiadás, 
1914, 470. 1.; Halleok, International law 4. kiadás 1908, I. k. par. 29, 255. 1.; Wheaton, 
International law 5. kiadás, 1906, 204. 1.; Hugueney, Revue de droit international 
privé (Lapradelle) V. k. 1909, 801. 1.; Calvo, Droit int. théorique et pratique, 4. 
kiadás, II. 1888., 941. par. 447. 1.; Szondy: id. m. 500. 1.

31 Travers: id. m. 449. és köv. 1.; Donnedieu de Vabres: Les principes moder
nes du dr. p. int. 1928. 324. 1. V. ö. még Delius: Archiv für öff. Recht. Xl.k. 515. 
és köv. 1.; Vareilles—Sommières: La synthèse du droit international privé II. k. 
702. pont, 36. 1., 705. pont, 37. 1., 706—1707. pont, 29. 1. Piller: Journal de 
droit internat, privé. 1894. 163. 1.; Donnedieu de Vabres: Revue de droit internat, 
privé, de Lapradelle, Le droit pénal int. dans les projets pénaux de Pologne et de 
Tchéco-STovaquie. 1923. 781. 1.

** Travers: id. m. 451. és köv. 1.
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álló személlyel szemben követte el és emiatt az ítélet őt a gyámság, 
gondnokság viselésére való képességétől vagy a szülői hatalmától 
fosztotta meg. Viszont az általános erkölcsi felfogásba ütközik a meg
állapított jogkorlátozásnak el nem ismerése, ha a külföldi 
ítélet a bűntettest öröklési képességétől fosztotta meg, mert az örök
hagyót megölte vagy azt megkísérelte. Végül magának a bűntettesnek 
érdekeivel is ellentétben lehet a tételes jog álláspontja, ha a külföldi 
büntetőítélet a külföldi bűntettes cselekvőképességét korlátozta, a 
bűntettes vagyona azonban belföldön van, ahol az elítélt törvényes 
képviselője nyilatkozatainak érvényét nem ismerik el.33

Az uralkodó elmélet a felhozott érvekkel szemben kettős ellen 
vetést tesz. Először is rámutat arra, hogy a jog- és cselekvőképesség 
korlátozásának külföldi büntetőhatározaton alapuló elismerése a kül
földi büntetőítélet végrehajtását jelentené, ez pedig ellentétben állana 
a büntefőjogszabályok és a büntetés territoriális természetével, az 
állami szuverénitás fogalmával, a bűntettes menedékjogával és a 
büntetőítéletek jogi természetével. Másodszor rámutat arra, hogy a 
személy jog- és cselekvőképességét egyedül az illető személy per- 
szonalstatutuma, tehát hazai joga vagy lex domicilii-ja korlátozhatja 
és sohasem más államhatalomtól eredő jogszabály, még ha az büntető 
természetű is.

Nézetem szerint az uralkodó felfogás álláspontja helyes, azon
ban nem azokból az okokból, melyeket az uralkodó felfogás képviselői 
álláspontjuk alátámasztására felhoznak, mert sem a büntetőjogszabá
lyok, sem a büntetés, sem a büntetőítélet, sem az állami szuverénitás 
jogi természete, sem a bűntettes menedékjoga, sem a nemzetközi ma
gánjog ismertetett alapelve a külföldi büntetőítéletben megállapított 
jogkorlátozások hatályának elismerését nem zárják ki. Annak a ma 
gyarázatát, hogy miért nem kívánatos a jelenleg a legtöbb államban 
uralkodó tételes jog megváltoztatása, felfogásom szerint nem annyira 
dogmatikai, mint gyakorlati természetű okokban kell keresni.

Az uralkodó felfogás szerint a büntető jogszabályok nem az 
egyes magánszemélyek, hanem a társadalom, az állam érdekeinek 
védelmét szolgálják s ezért territoriális hatályúak, amiből viszont 
következik, hogy az alkalmazásuk céljából hozott ítélet is csak terri
toriális hatályú lehet.34 * Ez az érv nézetem szerint nem meggyőző, mert 
ha igaz az, hogy a büntető jogszabályok, legalább általánosságban 
egy bizonyos állam védelmét szolgálják és ezért tekintettel vannak 
ennek az államnak a különös politikai, gazdasági és szociális viszo
nyaira, akkor ugyanez áll a magánjogi jogszabályokra is. Kétség
telen, hogy a hollandi vagy a német törvényhozó, mikor a hollandi 
vagy a német polgári törvénykönyvet megalkotta, tekintettel volt 
Hollandia, Németország politikai, gazdasági és szociális viszonyaira 
és mégis senkisem vitatja azt, hogy a magánjogi jogszabályok legalább 
részben extraterritoriális hatályúak és hogy a polgári bírósági határo
zatok belföldi végrehajtásának bizonyos feltételek fennforgása eseté
ben (Pp. 414. §., Ppé. 33. §.) nincsen akadálya. Ezenkívül a magán
jogi szabályok között is vannak territoriális jellegű szabályok (pl. az 
ügylet alaki érvényességi kellékeit meghatározó szabályok, a dologi

33 T ra v ers: id. m. 449. 1.
34 Huguenay: Revue de droit int. priv. (Lapradelle) V. k. 801. 1. és a Btk,

18. Vának Indokolása.
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jogi szabályok)88 és mégis, ahol a polgári ítéletek végrehajtása el 
van ismerve, ott a megállapított feltételek mellett az ezek alapján 
hozott ítéletek végrehajtásának sincs akadálya 36 37 38 (Pp. 414. Ppé. 
33. §., német Pp. 328. §.). Sőt épen azok a magánjogi szabályok extrater
ritoriális hatályúak, amelyek jogrend szerenkint leginkább eltérnek 
egymástól, amelyek leginkább vannak tekintettel az államok különös 
politikai, gazdasági és szociális berendezkedésére, a családi jogi (pl. 
házassági vagyonjogi, közszerzeményi) és az ingókra vonatkozó örök
lési jogszabályok (pl. ági öröklés). Különben is minden állam tör
vényhozása bünteti bizonyos estekben a külföldön elkövetett bűn- 
cselekményeket is, s már ez a tény is ellentétben áll a büntetőjogszabá
lyoknak azzal a szigorú territoriális jellegével, ami az uralkodó fel
fogás szerint e jogszabályoknak lényeges jellemvonása.

A büntetés territoriális jellegének támogatására az uralkodó 
felfogás a büntetőjogszabályok territoriális jellegén37 kívül arra hivat
kozik, hogy az állam a bűnösséget csak akkor tekintheti megállapí
tottnak, ha azt a saját bíróságai a saját törvényei alapján állapítot
ták meg,38 továbbá, hogy egyedül a bűnperben eljárt bíróságot érdekli 
az ítélet végrehajtása; az államnak nem áll érdekében oly törvények 
tiszteletbentartását biztosítani, amelyek nem az ő védelmére vannak 
alkotva.39 Hogy ennek az érvnek sincs elég meggyőző ereje, azt bizo
nyítja a kiadatási gyakorlat, amely lényegileg a bűnösség nemzetközi 
elismerésének alapelvén nyugszik. A kiadatási jogban ugyanis az 
angol-amerikai jogterülethez tartozó államokat kivéve általánosan 
elismert szabály, hogy a kiadatás iránt megkeresett államnak elvileg 
nincs joga a bűntettes bűnösségét vizsgálat tárgyává tenni és a 
bűnösség bizonyítására szolgáló bizonyítékok közlését követelni, 
hanem köteles elfogadni a megkereső állam igazságügyi hatóságának 
erre vonatkozó megállapításait.40 Ezenkívül ma már vitán felül áll 
az is, hogy az államok között található érdekközösség folytán, a forga
lom folytonos internacionalizálódásával párhuzamosan haladt a krimi
nalitás fokozatos intemacionalizálódása, amit viszont nyomon kell kö
vetnie a védekezés intemacionalizálódásának is. Ennek pedig az a 
következménye, hogy a bűncselekmény a legtöbb esetben ma már nem

36 Pillet-Niboyet: Manuel de droit int. privé. 1924. 361. és köv. 1.
38 Magyary: A magyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai. 1902. 

90-131. 1.
37 B ar: T h eo r ie  n n d  P r a x is  d e s  in te r n a t io n a le n  P r iv a tr e c h ts . 1889. I. k. 

Ш ^јкиП., 410. 1.
38 Pillet: Journal de dr. int. pr. 1892. 17. 1. és Bar: Das Int. Priv. u. 

Strafrecht. 1862. 580. 1.
38 Gidel: id. m. 14. 1.
40 A magyar-lett kiadatási egyezmény (1930:XIX. t.-c.) 8. cikkének ut. bek. 

kifejezetten is kimondja, hogy semmi esetre sem köteles a megkereső állam arra, 
hogy a kikért egyén bűnösségének bizonyítékait közölje. Ez a szabály nyer alkal
mazást a többi állammal szemben fennálló viszonyunkban is. L. a luxemburgi 
(1882:XXXVII. t.-c.), a monakói (1887:VI. t.-c.), a belga (1881:XIX. t.-c.), a francia 
(13.502/1871. I. M. rend.), a németalföldi (1881:XVIII. t.-c.), az olasz (1871:XXVI. 
t. c,), a svéd és norvég (1871:XXIV. t.-c.), a svájci (1896:XXXIV. t.-c.), görög 
(1907:XXII. t.-c.), a paraguayi (1910:IX. t.-c.), a bolgár (1912:XXIX. t.-c.), a román 
(1925:V. t.-c.), a jugoszláv (1930:XXIII. t.-c.) és a török (parlamenti tárgyalás alatt 
áll) egyezményeket. Kivételt állapít meg ez alól a szabály alól a magyar-angol 
szerződés (1874:11. t.-c. IX. és XIII. c.), a magyar-amerikai szerződés (9581/1872. I. 
M. rend. I. cikk) és a magyar-osztrák viszonossági gyakorlat, amelyek szerint a 
bizonyítékok közlése is követelhető. — L. bővebben a „Kiadatási jog. 1933“ című 
könyvem 187. és köv. lapját.
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csupán, egy meghatározott államot érdekel, hanem érdekli a kultúr
nemzetek sorába tartozó államok összeségét.

Nem tartahatom eléggé meggyőző erejűnek az állami szuveré- 
uitás fogalmából levont következtetést sem.41 A külföldi büntetőbíró
sági határozat végrehajtása nem sértené a belföldi állam szuverénitását, 
mert ennek az utóbbinak az engedélyével történnék. Márpedig a kül
földi büntetőítéletnek a belföldi állam engedélyével történt végrehaj
tása épúgy összeegyeztethető volna logikailag a szuverénitás fogalmá
val, mint a külföldi polgári ítéletek belföldi végrehajtása, vagy például 
nemzetközi szolgalom alapítása a belföldi állam területén. Hogy meny
nyire nem zárja ki az állami szuverénitás a külföldi ítélet végre
hajthatóságának elismerését, bizonyítja a régi Velence példája, amely 
a középkorban, bár szuverénitására és függetlenségére nagyon fél
tékeny volt, mindazon államok büntetőítéleteinek végrehajthatóságát 
elismerte, amelyeknek nem volt tengeri hajóhaduk.42 43

Nem tarthatom meggyőzőnek a bűntettes menedékjogára és a 
büntetőítéletek jogi természetére alapított érvet sem. A bűntettesnek 
ugyanis — szerintem nincs alanyi joga a menedék biztosítására, nem 
követelheti azt, hogy a refugium állama számára menedékjogot nyújtson.“

A büntetőítéletek — írja Gridel — nem hajthatók végre bel
földön, mint a polgári ítéletek, mert ez utóbbiaktól jogi természetük 
tekintetében lényegesen különböznek.44 Ez a különbség Gidel szerint 
főleg abból áll, hogy a polgári ítélet fennálló alanyi jog megállapítá
sára szorítkozik s nem létesít új alanyi jogokat, a büntetőítélet viszont 
mindig új jogi helyzetet teremt. Gidelnek ez a tanítása ellentétben 
áll a modern perjogi tudománynak a konstitutiv ítéletekről szóló 
elméletével. Ez utóbbiak nem csupán már megtörtént tények felderí
tésére és jogszabály alá foglalására szorítkoznak, hanem új jogi 
helyzetet is teremtenek.45 * * Ezeknek a konstitutiv ítéleteknek (pl. házas
sági bontó ítéletek) nemzetközi hatályát még tágabb keretek között 
ismerik el ma az államok, mint a megállapító ítéletek hatályát 
(1911 : XXII. t.-cbe iktatott hágai egyezmény).45*

41 Ezt az érvet megtaláljuk a következő íróknál: Garraud, Traité de droit 
pénal français 3. kiad. Ш . k. 1916. 424. 1. 205. pont; Gidel, de l’efficacité extraterri
toriale des jugements répressifs, 14. 1. és Hugueney, Des incapacités et déchéance« 
en droit pénal international, Eev. de int. pr., (de Lapradelle), 1909. 801. 1.

42 Travers: id. m. 426. 1. Különben is — helyesen állapítja ezt meg Moór — 
a nemzetközi élet mai fejlettsége mellett nem tartható fenn tovább az az elmélet, 
amely az államot nemcsak befelé legfőbb, hanem kifelé is teljesen független hata
lomnak tekinti. A szuverénitás csupán azt jelenti, hogy az állampolgárok és az 
államszervek az állam által alkotott jogot elismerni kötelesek anélkül, hogy jogi 
alapját tovább kutatnák. A szuverénitás tehát lényegileg „határfogalom“, „megálló
hely“ a gyakorlati jogi vizsgálat számára és közeli rokonságban áll a „közvetlen 
jogszabályok“ fogalmával. (Moór: Bev. a jogfilozófiába. 1923. 201. 1.)

43 Travers: Le droit pénal international et sa mise en oeuvre stb. 1920— 
1922. IV. k. 288. 1. 1923. pont.

44 Gidel: id. m. 8. és 9. 1.
45 Magyary: Magyar Polgári Perjog. 2. kiadás. 461. 1., 1. kiadás, 4. 1.
«sa Egyes írók szerint a büntető és a polgári jog között fennálló különbség

nek nincs joglogikai alapja, mert az ellentét e két jogág között nem abszolút és 
szükségképeni, hanem empirikus, történeti jellegű. Emellett a felfogás mellett e két 
jogág jogtételeinek logikai alkatából s így a polgári és büntető ítéletek jogi termé
szetéből a különböző elbírálás érdekében következtetés semmi esetre sem vonható 
le. (L. Horváth: Bevezetés a jogtudományba. 1932. 37. 1. és Stammler: Theorie der
Rechtswissenschaft. 1923. 2. kiadás. 159. 1.) A logikumnak a jogban elfoglalt szere
pét illetőleg 1. Moór Gyula tanulmányát: „A logikum a jogban“. Filozófiai érteke
zések. 1. füzet. 1928.
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Végül nem eléggé meggyőző szerintem az uralkodó felfogásnak 
áz az érve sem, mely szerint a személy jog- és cselekvőképességét 
egyedül az illető személy perszonalstatutuma, tehát hazai joga vagy 
lex domiciliije korlátozhatja és sohasem más államhatalomtól eredő 
jogszabály, még ha az büntető természetű is. Amint általában nincs 
oly jogszabály, amely alól kivételeknek nem volna helye, a nemzet
közi magánjognak ez az alapelve sem érvényesül korlátlanul. A jogi 
alapelv nem egy exakt, abszolút igazságnak a kifejezése, nincs 
kiemelve a hely és idő korlátái alól, hanem oly szabályozásnak ered
ménye, amely bizonyos politikai, gazdasági és társadalmi feltételek 
fennforgása esetében az adott időpontnak a legjobban megfelel. A jogi 
axioma tehát sohasem abszolút természetű, hanem korlátozásoknak, 
módosításoknak, megszorításoknak van alávetve. Ha Montesquieu 
megállapíthatta az „Esprit des lois“ elején, hogy „les lois, dans la 
signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires, qui déri
vent de la nature des choses“, e meghatározás csak akkor teljes, ha 
hozzátesszük, hogy ez a „nature des choses“, a dolgok természete, „die 
Natur der Sache“, állandóan változik, módosul és csak olyan szabá
lyoknak ad helyet, amelyeknek a hatálya is korlátolt.

Ez áll arra az alapelvre is, hogy a jog- és cselekvőképesség a 
személy perszonalstatutumától függ. Ennek az alapelvnek általános 
természete sem zárja ki, hogy megszorítást szenvedjen minden olyan 
esetben, mikor a közérdek azt kívánatossá teszi. Hogy már eddig is 
számos megszorítást szenvedett, elég itt a közrendi fenntartásra 
(ordre public) rámutatnom, amikor az alapelv megszorítását általá
nosan elismerik: a férfi például, akinek hazai joga ismeri a több- 
nejűséget, nem köthet egy második és harmadik házasságot egy 
keresztyén kultúrájú államban.48 Miért nem szenvedhetne ez az 
alapelv itt is megszorítást, ha a közérdek úgy kívánja?47

Habár az uralkodó felfogás dogmatikai természetű érvei — 
nézetem szerint — nem alkalmasak arra, hogy kellően megindokolják 
a mai tételes jogi helyzet fenntartását, mégis azon a véleményen 
vagyok, hogy legalább jelenleg a külföldi büntetőítélet belföldi végre
hajthatóságának elvi elismerése nem kívánatos. Nem kívánatos pedig 
ennek elismerése nem az uralkodó elmélet részéről felhozott s a bün
tetőjog, a büntetés, a büntetőítélet vagy az állami szuverénítás fogal
mára alapított dogmatikai természetű aggályok miatt, hanem azért, 
mert ma még nem forognak fenn azok a körülmények, amelyeknek 
fennforgása a büntetőítéletben megállapított jogkorlátozások elisme
résének gyakorlati szempontból elengedhetetlen feltétele. Nevezetesen 
ahhoz, hogy a külföldön megállapított jogkorlátozások belföldi hatá
lyát elismerjük, szükséges, hogy előbb megszűnjék az a kölcsönös 
bizalmatlanság az államok között, amely ma az államokat egymás 
büntető igazságszolgáltatásával szemben eltölti, továbbá szükséges, 
hogy az államok anyagi büntetőtörvényeiből, büntető perjogi intéz
ményeiből és börtönrendszeréből, különösen pedig a jogkorlátozó bün
tetések és védelmi intézkedések rendszeréből a jogrendszerenkint 
fennálló eltérések kiküszöböltessenek és a büntetőbíráskodás min-

48 Helyesen Travers: id. m. 450. 1.
47 Szerző: A szerződő felek jogszabályválasztó joga stb. 1929. 55. és köv. 1„ 

Le droit int. privé hongrois. (Acta Juris Hung. 1. évf. 1. szám, 107. 1.), Der Partei
wille und . die Bestimmung der lex obligationis in der ung. gerichtlichen Praxis. 
(Zeitschrift für ausländisches und int. Privatrecht. 5. évf. 773. és köv. 1.)
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denütt oly garanciákkal legyen körülvéve, amelyek az ítélethozatal 
pártatlanságát és helyességék valamint a büntetésvégrehajtás egyön
tetűségét megfelelően biztosítani képesek. Különben is a magyar bün
tetőjog szempontjából a tételes jog gyökeres megváltoztatására már 
azért sincs szükség, mert elegendő biztosítékot nyújt a külföldi bün
tetőítéletekben 'megállapított jogkorlátozások el nem ismeréséből 
eredő visszásságok elkerülésére a Btk. 15. §-a, amely lehetővé teszi, 
hogy a magyar bíró a Btk-ban megállapított jogkorlátozásokat akkor 
is megállapítsa, amikor az elítélt büntetését külföldön kiállotta vagy 
azt ott neki elengedték.48 49

Nézetem szerint a reformnak a Btk-ben megállapított jogkor
látozó büntetések és védelmi intézkedések rendszerének korszerű 
kiegészítésén és módosításán kívül csupán e 15. §. kiegészítésére és 
hiányainak kiküszöbölésére kellene irányulnia. A Btk. 18. §-a legfel
jebb annyiban volna módosítandó, hogy a külföldi büntetőítélet 
végrehajhatóságának el nem ismerését csupán az ítéletnek büntetését 
megállapító vagy nevelő, biztonsági intézkedés alkalmazását rendelő 
részére kellene szorítani, az ítéletben jogerősen elbírált magánjogi 
igényre nézve azonban a végrehajtás elrendelését meg kellene engedni, 
ha erészben viszonosság áll fenn és ha az ítélet tárgyát tevő bűn- 
cselekmény miatt a Btk. alapján újabb bűnvádi eljárást indítani 
nem kell. Nézetem szerint ugyanis nincs semmi akadálya annak, hogy 
például a külföldi büntetőítéletnek kártérítést megállapító része, 
amennnyiben a végrehajtási viszonosság fennforog, itt végre- 
hajtassék.48 49 50

A Btk. 15. §-ának több hiánya van. Először is egyáltalában nem 
szól arról, hogy az e §. alapján a mellékbüntetések kiszabása céljából 
belföldön megindítandó külön eljárás megindításának mik az előfel
tételei és nevezetesen mik az időbeli korlátái. Nem állapítható meg, 
hogy az elévülést mely időponttól kezdve kell számítani és hogy meg
akasztja-e azt a külföldi eljárás.51 52

Második hiánya e §-nak, hogy csupán a hivatalvesztésnek és a 
politikai jogok gyakorlata felfüggesztésének utólagos megállapítását 
teszi lehetővé és nem rendelkezik a többi jogkorlátozó büntetésről és 
védelmi intézkedésről, holott ezeknél is szükség van arra, hogy a 
bíróság azokat utólag megállapíthassa. Sőt — nézetem szerint — lehe
tővé kellene majd tenni a kir. ügyész indítványára az eljárás megindí
tását az utólagos javítónevelés kimondása vagy biztonsági rendszabály 
alkalmazása végett is.5*

48 A washingtoni 1910. évi büntetőjogi kongresszus sem kívánt messzebbre 
menni. (Revue pénitentiaire. 1910. 1150. 1.)

49 A Btk. módosítása tárgyában 1913-ban készült legutolsó közzétett ter
vezetek közül a mellékbüntetés alkalmazása végett megindítandó külön bűnvádi 
eljárást Angyal (7. $. 2. bek., 77. §.), Bernolák (116. §. 2. p.) és Finkey (4. §. 4. 
bek.) tervezete egyaránt megtartották, Bernolák azonban csak akkor engedi meg, 
ha a kir. ügyészség azt közérdekből indítványozta. Ugyanígy megtartják a ter
vezetek a külföldi büntetőítélet végrehajthatatlanságára nézve a Btk. 18. §-ában 
foglalt rendelkezést is. (Angyal 9. §., Bernolák 116. §. 3., Finkey 9. §.)

50 V. ö. Berinkey: A büntetőtörvény hatálya terület, személyek és idő tekin
tetében, (Büntetőjogi értekezések. 1914. Második sorozat. 13. füzet, 12. 1.) és Berin
key—Asztalos tervezete 25. §. (u. o. 48. 1.).

Az időbeli korlátokra nézve az elévülést szabályozó szakaszokban kellene 
intézkedni.

52 Az 1913. évi tervezetek a szakképzettséget kívánó, úgyszintén a jártas
ságot. gyakorlottságot igénylő foglalkozástól eltiltást — igen helyesen — általá-
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További hiánya e §-nak az, hogy csakis magyar állampolgá
rokra szorítkozik, holott az e §. alapján megállapítható mellékbünte
tések külföldi állampolgárokra is kiszabhatok.53 Ez áll a hivatalvesz
tésre és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére is. A Btk. 
55. és 56. §-a ugyanis e két mellékbüntetést nem kötik az elítélt állam
polgárságához és így bíróságainknak ezeket alkalmazniok kell, ille
tőleg a Btk. 54. §-ának 2. bek. esetében alkalmazniok lehet külföl
diekkel szemben is, amennyiben ezek alkalmazásának egyáltalában 
helye van. Ez a rendelkezés feltétlenül helyes, nemcsak azért, mert a 
hivatalvesztésnél oly jogok elveszése is szerepel, amelyek nem állam
polgársági jogosítványok, pl. a gyámság és gondnokság viselésére való 
képesség, amit az 1877 : XX. t.-c. nem köt a magyar állampolgárság
hoz,54 hanem azért is, mert mind a hivatalvesztésnél, mind a politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztésénél fennforog a lehetőség, hogy a 
külföldön elitéit külföldi főbüntetésének kitöltése után magyar állam- 
polgárságot szerezzen, ami öt év alatt és örökbefogadás esetében ennél 
rövidebb idő alatt is megtörténhetik (1879:L. t.-c. 8. §.). Márpedig a 
mellékbüntetések ideje — a szabadságvesztésbüntetés kitöltésétől szá
mított — tíz évre terjedhet (Btk. 57. §.), ezen az időn belül tehát az 
állampolgárság mindenesetre megszerezhető.

A Btk. 15. §-a és a hozzáfűződő bírói gyakorlat oly esetre tehát, 
ha az elitéit külföldi állampolgár, nemcsak kötelezőnek nem ismeri a 
pótló eljárást e mellékbüntetések kimondása végett, de még lehető
séget sem nyújt arra, hogyha az ilyen elitéit később magyar állam- 
polgárságot szerezne, az ezzel járó jogosítványokból kirekesztessék. 
Sőt ennek az eljárásnak egyenesen útját állja a Btk. 10. §-ában foglalt 
az az elv, hogy arra a külföldire, aki mint ilyen követett el bűntettet 
vagy vétséget, a külföldiekre megállapított szabályokat kell alkal
mazni akkor is, ha utóbb magyar állampolgárságot szerzett. Előáll 
tehát az a helyzet, hogy a magyar állampolgár, ha külföldön bűn- 
cselekményt követ el, büntetésének kitöltése után esetleg tíz évig 
nélkülözni fogja a hivatalviselési képességet és a politikai jogokat, 
holott ha ugyanezt a cselekményt külföldön külföldi állampolgár 
követi el: büntetésének kitöltése után — ha magyar állampolgár
ságot szerez — e jogok egy részének élvezetébe léphet.55
nősítjük és egyes magánjogi természetű jogosítványok elvonását is megállapítják, 
— ami teljesen új — így nevezetesen a kereskedelmi társaságok alapításától, az 
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságtól, valamint a cégjegyzői jogosultságtól 
eltiltást (Bernolák terv. 62. §., Finkey terv. 77. §.). A tervezeteknek — nézetem 
szerint — csupán az a hiánya, hogy a szakképzettséget kívánó foglalkozástól eltil
tást a gondatlanságból elkövetett cselekményekre szorítják, holott azt ki kellene 
terjeszteni a szándékos cselekményekre is, ha a bűncselekmény elkövetése a szak- 
képzettséget. kívánó foglalkozással visszaélésképen történt. Az angyalcsináló 
bábaasszonyt és a helyzetével lelkiismeretlenül visszaélő orvost is el kellene til
tani hivatása gyakorlásától.

53 A Btk. 15. §-ának rendelkezését a tervezetek közül három (Angyal: 7. és 
77. §-ok. Finkey: 4. §., ülés: 15. §.) átvette úgy, hogy a mellékbüntetések pótló
lagos kimondását a magyar állampolgárokra szorítja; ezekkel a tervezetekkel 
szemben tehát a hézagosság vádja szintén megáll. Egyedül Bernolák (116. %. 2.) 
tervezete az, amely a külföldön kiállott büntetés után megindítandó eljárást a 
hivatalvesztés, viselt hivatal elvesztése és a politikai jogok gyakorlatának fel
függesztése végett lehetővé teszi tekintet nélkül az elitéit állampolgárságára; az 
eljárás megindítását pedig a kir. ügyész indítványához fűzi.

54 Az 1877 : XX. t.-c. csakis azt kívánja meg (60. $.), hogy a gyám és a 
gondnok a magyar állam területén lakjék, de a belügyminiszter ez alól is kivé
telt tehet.

56 V. ö. Asztalos: Büntetőjogi értekezések. 1914. 13. füzet. 59. 1.
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További hiánya a Btk. 15. §-ának, amely szintén kiegészítésre 
szorul, hogy nem rendelkezik arról, hogy a magyar bíróságnak milyen 
törvényre kell alapítania a 15. §. alapján megállapított jogkorlátozást. 
Ebből arra lehetne következtetni, hogy a Btk. 12. §-a nyer alkalma
zást, amely az elkövetés helyén érvényben levő külföldi törvényt veszi 
irányadóul, ha az abban foglalt büntetés enyhébb, mint az a büntetés, 
amelyet a magyar btk. alapján kellene kiszabni. Ezen az alapon 
tehát a szóbanforgó jogkorlátozások megállapítását a bíróságnak mel
lőznie kellene akkor, ha az elkövetés helyén érvényben levő büntető- 
törvény az elbírálás alatt álló bűncselekményhez jogkorlátozást nem 
fűz, habár a magyar törvény szerint ilyen bűncselekmény esetében 
például a hivatalvesztést vagy a politikai jogok gyakorlatának fel
függesztését a bíróságnak ki kellene vagy ki lehetne is mondania.

A Btk. ilyen értelmezését a magyar állampolgárok tekintetében 
kizárta a bírói gyakorlat és pedig a Btk. 15. §-ához fűződő kiterjesztő 
magyarázat, helyesebben e szakaszban foglalt szabályoknak induktív 
jellegű általánosítása útján.

A Btk. 15. §-a ugyanis kimondja, hogy ha magyar állampolgár 
külföldön olyan bűncselekményt követ el, amelyhez a Btk. a hivatal- 
vesztést vagy a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztését fűzi: 
e mellékbüntetések alkalmazása végett a bűnvádi eljárást akkor is 
meg kell indítani, ha az elitéit büntetését külföldön kiállotta, vagy 
azt neki ott elengedték. Ebből a szabályból következtetve már most 
helyesen állapította meg a bírói gyakorlat, hogy a magyar állam
polgárok által külföldön elkövetett bűncselekményeknek elbírálásá
nál a mellékbüntetésekre nézve mindig a magyar törvény irányadó, 
tehát akkor is, ha a külföldi bíróság még egyáltalában nem ítélkezett, 
ha tehát nem a Btk. 15. §-ában foglalt esetről van szó; továbbá hogy 
e mellékbüntetések alkalmazhatóságát a Btk. rendelkezései szerint 
kell eldönteni akkor is, ha a magyar bíróság a főbüntetést — a Btk. 
12. §-a értelmében — az elkövetés helyén fennálló enyhébb külföldi 
törvény alapján szabta volna is ki. (A m. kir. Kúriának 2578/1889. sz. 
határozata; Bj. T. XIX. 4.)5®

5® V. ö. Asztalos: id. m. 52. 1.



A bűnügyi rendőrség nemzetközi 
összeműködése.

Irta: Dorning Henrik dr. 
m. kir. rendőrfőkapitányhelyettes (Budapest).

A bűnügyi rendőrség az a tagozata az egységes rendőri szer
vezetnek, amely elsősorban a bűncselekményekkel és a bűntettesek
kel foglalkozik mind praeventive, mind repressive.1 Ha működése ered
ményes akar lenni, sem a megelőzés, sem az üldözés terén nem állhat 
meg az ország határánál, mert ez a mai közlekedési viszonyok mellett 
a bűncselekmények előkészítését és véghezvitelét éppen olyan kevéssé 
akadályozza, mint a menekülést. Az elsősorban a nagy városokban 
kifejlődött modem rendőrség ezért már régóta törekedett arra, hogy 
felvegye a közvetlen érintkezést a közelebbi s szükség esetén a távo
labbi külföld hasonló szerveivel, ha nem voltak ennek igen nagy 
akadályai a fennálló jogszabályokban, de különösen a jogászi gon
dolkodásban.

Tüzetesebb szemlét szerettem volna tartani az érintkezés fel
vételének jogi feltételei felett, de ez igen messze vezetne. Kétségtelen, 
hogy nagy fontossága van annak, mennyiben egyeznek vagy külön
böznek a büntetőtörvények a büntetés alá vont tényálladékok és a 
büntetések szempontjából. Ezzel egyező jelentőségű, hogy milyen 
álláspontot foglalnak el a büntetőjog kútfőinek területi hatálya tekin
tetében. A túlnyomórészt a személyiségi elven, valamint az állami 
önvédelem elvén felépülő rendszerek azok, amelyek leginkább aka
dályai az összeműködésnek, mert a bűnözést, meg a bűnüldözést is 
mintegy az állam belügyének tekintik, amelyhez más államnak nem 
lehet hozzászólása, de amelyhez épen ezért valamilyen külföldi szerv 
segítségét is csak a szokásos diplomáciai formaságok közt lehet kiesz
közölni. Az ilyeu államok jogászi közvéleménye nem sokat törődik a

1 Nincsen terem arra, hogy megmondjam, miért nem használom az igaz
ságügyi rendőrség (police judiciaire) elnevezést, amelyről ma annyi szó esik. Csak 
utalok Concha Győző akadémiai értekezésére (A rendőrség természete és állása 
szabad államban. Budapest, 1901. — 19—21. o.), Illyefalvi Vitéz Géza tanulmányára 
(Társadalmi fejlődés és a rendőrség mint önálló szerv. Budapest, 1903.), nemkü
lönben Gerhard Heiland „Verbrechenverhütung und Kriminalpolizei“ c. cikkére 
(Grosse Polizei-Ausstellung Berlin in Wort und Bild. — Internationaler Polizei
kongress. Wien 1927) és Albrecht Böhme „Um die Zukunft der Kriminalpolizei“ c. 
cikkére („Die Polizei“ folyóirat 30. évf. 1. sz. Berlin, 1933 január 5.). Felhívom még a 
figyelmet a magyar Bp. ministeri indokolásának a 84—85. §§-hoz fűződő részére- 
(224, oldal 5. bek.), továbbá arra, amit a 233. oldalon a rendőrség önálló működé
séről mond.
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külföldön bűnöző külföldi tettesekkel s azokkal a sérelmekkel, ame
lyeket külföldi jogtárgyak szenvednek. A területi elv, amelyet dr. 
Angyal Pál2 a legtökéletesebbnek mond, ha kapcsolatos a saját honos 
kiadásával, már alkalmasabb a kölcsönös támogatás szükségének fel
ismerésére és annak kifejlesztésére, az utóbbi időkben mind sűrűbben 
ajánlott feltétlen büntetőhatalom elve3 pedig egyenesen megkívánja 
ezt az összeműködést. Mikor a bűnözést valamennyi civilizált állam 
jogrendjét sértőnek tekinti, már elismeri a szolidaritást, gyakorlatilag 
pedig csak úgy valósulhat, ha igénybeveszi az elkövetési hely ható
ságainak a segítségét.

Még közvetlenebb jelentőségük van a kiadatási és jogsegély
törvényeknek vagy szerződéseknek, amelyeken azonban felismerhető 
az imént vázolt elvek hatása. Az 1927 március 10-én kelt francia 
kiadatási törvény feljogosítja a köztársasági ügyészeket, hogy kül
földi igazságügyi hatóságok egyszerű, de mindenesetre írásbeli nyo
mot hagyó értesítésére, amely szerint van elfogatóparancs, büntető- 
ítélet stb., elrendelhessék a külföldi letartóztatását, de egyidejűleg 
diplomáciai úton is el kell juttatni a francia külügyminiszterhez a 
kiadatási kérelemről szóló szabályszerű értesítést. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy az olyan bűntettest, aki szökésének felfedezésekor 
már gyorsvonaton száguld, a legritkább esetben lehet Franciaország
ban elfogatni, mert a területi illetékesség kutatásával is kapcsolatos 
nehézkes eljárás túlhosszú időt vesz igénybe. Ezzel szemben az 1923 
december 23-án kelt német törvény semmiféle akadályt sem gördít a 
rendőrségek közvetlen érintkezése elé — így elegendő, ha a meg
keresés a külföldi állam valamely illetékes hatóságától ered, — sőt 
arra is feljogosítja a német hatóságokat, hogy a külföldit saját kez
deményezésükből már akkor letartóztathassák, ha alapos gyanú merül 
föl ellene, hogy olyan bűncselekményt követett el, amely miatt vala
mely külföldi államnak kiadható. Itt tehát nem szükséges az elfogás
hoz bírói elfogatóparancs. Elegendő a külföldi rendőrség közlése a 
bűncselekményről, ennek a hiányában pedig a bárhogyan és bár
honnan szerzett tudomás is. A bűnügyi jogsegély egyéb eseteiben 
(adatszolgáltatás, iratok megküldése, kihallgatás, lefoglalás, házkuta
tás stb.) is ugyanazon szabályok szerint tesz eleget a német hatóság 
a külföldi megkeresésnek, mint a más német hatóságoktól eredőknek. 
Csak a viszonosság legyen meg (törv. 10. §., 41—42. §§.).

Bár nekünk nincsen külön kiadatási törvényünk s a büntető 
kódexek néhány elvi kijelentésén [Btk. 9. §., 17. §., Ktk. 14. §.] felül 
a Bp. 474—476. §§-ai csak arra az esetre szabályozzák az eljárást, ha a 
szerződésekből vagy a viszonosságból más nem következik,4 ezek az 
utóbbi perrendi szabályok mégis megadják a módot arra, hogy a bel
földi hatóság a külföldi hatóság átirata, távirata vagy telefonmeg
keresése alapján is letartóztathassa azt a személyt, aki kiadatás alá 
eshetik. A belföldi hatóság fogalma a rendőrséget is felöleli, ami

2 Dr. Angyal Pál: „A magyar büntetőjog tankönyve.“ Pécs, 1909. — 115. o.
3 A III. nemzetközi büntetőjogi kongresszus (Palermo, 1933) első kérdése 

is idevág. Lásd különben „Revue internationale de Droit pénal“ 9. évfolyam 
3—4. szám. 1932.

4 A magyar rendőrségnek a kiadatások körüli szerepével bővebben foglal
koztam a következő cikkben: H. Dorning et Henri Hajnal „Le droit pénal inter
national hongrois“ (Revue de Droit international et de Législation comparée, 
1931. no. 3.).



A bűnügyi rendőrség nemzetközi összeműködése 385

világosan kitűnik a Bp. miniszteri indokolásából (693. oldal). A Ma
gyarország által a háború óta kötött kiadatási szerződések (Romá
niával: 1925 : V. t.-c., Lettországgal: 1930 : XIX. t.-c., Jugoszláviával: 
1930 : XXIII. t.-c.) mindegyike megengedi, hogy halaszthatatlan sür
gősség esetében a rendőrségek közvetlenül kereshessék meg egymást 
letartóztatás, bűnjelek biztosítása stb. iránt, az Ausztriával, Cseh
szlovákiával és Németországgal szemben kialakult viszonossági gya
korlat pedig még inkább megkönnyíti ezt az érintkezést.

Ha e téren a fejlődés kétségtelen is, a szerződésekben mind
untalan felüti fejét a messzemenő óvatosság s gyakran még a francia 
rendszert is felülmúló ragaszkodás a diplomáciai közvetítés forma
ságaihoz.

Rendőri szemmel nézvén a dolgot, nem könnyű megérteni, mi 
a forrása ennek az aggódó nehézkességnek még olyan esetekre is, ame
lyekben kétségtelen, hogy súlyos, közönséges bűncselekmény forog 
fenn, s a tettest a saját államának illetékes hatóságai üldözik. Hiszen 
egyébként általánosan elfogadott jogtétel, hogy egyik állam sem tar
tozik a területén megtűrni olyan külföldit, aki a közrendre veszélyes 
lehet, vagy más okból alkalmatlan. Kiutasításának, sőt karhatalom
mal eltávolításának csak az lehet akadálya, hogy a másik állammal 
fenn akarjuk tartani a jóviszonyt. De erről szó sem eshetik, ha épen 
saját állama akarja visszakapni a szökevényt. Ha tehát elismerjük 
azt, hogy a művelt államoknak a kriminalitás leküzdésében szolidá
risaknak kell lenniök, akkor nem emelhetünk elvi kifogást az ellen, 
hogy az egyik — szomszédos — állam közbiztonsági hatósága minden 
diplomáciai és bírói eljárás nélkül vissza ne adja a másik állam leg
közelebbi közbiztonsági hatóságának azt az egyént, aki közönséges 
bűncselekmény elkövetése után mint ennek a másik államnak a pol
gára ennek a területéről szökött át. A Garofalo-féle értelemben min
den emberséges ember jogérzetét sértő bűncselekménynél nem látom 
érvekkel alátámasztható indokát annak, miért kell a határátlépésben 
olyan jogszerző tényt látni, amely megakadályozná, hogy a rendőrség 
a szökevényt előbbi jogállapotába vissza ne helyezze, vagyis azonnal 
át ne tegye ugyanazon a határon, amelyen átlépett, ugyanoda, ahon
nan jött. Ez volna a ma annyit hangoztatott racionalizálásnak meg
felelő s a kriminalitás elleni küzdelmet is hatékonyan szolgáló gyors 
eljárás.5 Ezt mégsem engedik meg az államok, sőt ha vannak is határ
széli megállapodásaik, amelyek szerint a bűntettest nyomon üldöző 
idegen közbiztonsági közeg a határt átlépheti s a tettest azon belül ’s 
elfoghatja, nem jogosítják fel, hogy visszavihesse vagy hogy ehhez 
az a belföldi rendőrhatóság, amely elé az elfogottat állították, hozzá
járulhasson. Le kell ügyében folytatni az előírásos kiadatási eljárást.

Mindez arra vall, hogy itt még mindig szerepet játszik a mene
dékjog, amelynek alanyi oldala a szökevény igénye arra, hogy a füg
getlen bíróság foglalkozzék a kikéréssel s rendszerint ennek alapján 
döntsön a kormány róla. Ennek a menedékjognak erősen politikai íze 
van s azt mutatja, hogy az államok közt egyes félénk kísérletektől 
— belga klauzula, bolsevista bűncselekmények (1930:XXIII. t.-c.) stb.

s Érdekes, hogy az Eszakamerikai Egyesült Államok bevándorlási hivatala 
nem engedte partraszállni, hanem visszavitette a hajóval azt a külföldit, akiről 
megtudta, hogy súlyos, közönséges bűncselekmény miatt üldözik. Egyébként 
azonban nagyon is nehézkes, főként pedig igen költséges volt az eljárás, amit le 
kellett folytatni, amig valakit Amerika kiadott.
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— eltekintve a sokat hangoztatott sarkigazság negációja uralkodik: 
a kölcsönös segítség nem természettörvény.® Hatása átcsap a leg
közönségesebb s a Tízparancsolat óta általánosan legsúlyosabbaknak 
elismert bűncselekmények területére is. Ezért a sok formalitás, mér
legelés, diplomáciai iratváltás. Mivel pedig az annakidején Bismarck 
által olyan találóan jellemzett bizalmatlankodás és aggódó gyana- 
kodás ma sem szűnt meg minden állam közt, alig remélhető, hogy 
ezen a téren rövidesen valami lényeges változás álljon be.6 7 Ez a 
szikla a rendőrségi érintkezést is folytonosan veszélyezteti, s ezért a 
bűnüldöző rendőrségnek óvakodnia kell attól, hogy politikai színezetű 
bűnügyben kísérelje meg más állam rendőrsége segítségének az 
igénybevételét. Csak azt érhetné el vele, hogy az államérdek kény
telen lenne megszorítani azt a szabadságot, amit a rendőrség a közön
séges kriminálitás leküzdése érdekében — sokszor csak a megtűrés 
alapján — élvez.

A rendőri összeműködés további — kapcsolatos — feltétele ter
mészetesen, hogy a bűnüldöző rendőrhatóságok kivétessek a külföldi 
hatóságokkal való közvetlen levelezés szokásos tilalma alól. Ma is 
vannak államok, amelyek minden téren ragaszkodnak a diplomáciai 
közvetítéshez, nálunk azonban — talán az Ausztriával való kapcsolat 
hatása alatt — már korán felhatalmazást kapott a rendőrség a köz
vetlen érintkezésre. Már az 1881 : XXI. t.-c. indokolása utal azokra az 
utazási költségekre, amelyek „gonosztévőknek......... idegen országok
ban eszközlendő folytonos üldözése alkalmával“ válnak szükségessé, 
az 1898. évi május 27-én 46.826/98. B. M. szám alatt kiadott belügy
miniszteri rendelet pedig kifejezetten felhatalmazza a budapesti 
főkapitányt és a városok rendőrkapitányait, hogy sürgős nyomozás 
vagy közbiztonsági intézkedés végett a külföldi hatóságokat közvet
lenül is megkereshessék. Ezen az 1372/1904. B. M. számú rendelet sem 
változtatott, a 75.072/1922. B. M. Il/a. számú (intem) rendelet pedig 
csak felújította. A rendőrségi nyomozási utasítás (130.000/1899. B. M. 
sz. rend.) külön foglalkozik a külföldi megkeresésre foganatosítandó 
tennivalókkal, s azt is szabályozza, miképen kell eljárni, ha külföldi 
hatóság kiküldöttje jön hozzánk nyomozás teljesítése végett (18—19. 
§§.). Hazánkban tehát a nyomozó rendőrhatóság régóta fennálló jog
szabályok alapján érintkezik közvetlenül azokkal a külföldi rendőr- 
hatóságokkal, amelyek készek nekünk ily módon jogsegélyt nyújtani.

Egyes európai államokban már régebben is ugyanez a felfogás 
uralkodott, vagy legalább megtűrték a rendőrség idevágó kezdemé
nyezését. Másutt viszont mereven ragaszkodtak a körülményes diplo
máciai úthoz. Az ebből eredő nehézséget már az 1904. évi május hó 
18-án Párisban megkötött nemzetközi egyezmény felismerte s ezért 
a leánykereskedés elleni hatékony küzdelem céljára minden szerződő 
államban központi hatóság felállítását rendelte el s ezeket felhatal
mazta a közvetlen érintkezésre. Ugyanígy rendelkezik a fajtalan köz
lemények terjesztésének korlátozását célzó 1910. évi május 4-én Páris-

6 A politikai bűntettesek menedékjogának tüzetesebb kritikáját a legutóbb 
dr. Rácz György adta (Magyar Jogászegyleti Értekezések. XXIV. kötet 130. füzet. 
Budapest, 1932.).

7 Nem látok lényegesebb haladást az 1929. évi genfi nemzetközi egyez
ményben sem, jóllehet 3., 8., 9. és 10. szakaszaiból kétségtelen, hogy az aláíró 
hatalmak a pénzhamisítást soha nem fogják politikai bűncselekménynek tekinteni. 
A fakultativ jegyzőkönyvet azonban már nem minden állam írta alá.
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bán létrejött egyezmény. E később nálunk is (1912 : XLIX. és L. t.-c.) 
becikkelyezett egyezmények alapján mindenfelé felállították a köz
ponti hatóságot és pedig túlnyomórészben a főváros rendőrségének 
kebelében. Az „Erkölcsrendészeti Központi Hatóság“ ügyvezetője 
nálunk is a budapesti főkapitányság megfelelő osztályának a vezetője.8

A „Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület“ 1905-ben Hamburgban 
már olyan határozatot hozott, hogy minden államban szükségesnek 
tartja központi hivatalok felállítását, amelyeknek a fővárosok rendőr- 
hatóságaival kell kapcsolatban államok, egymással közvetlenül kell 
érintkezniük s feladatuk küzdeni a nemzetközi bűnözés ellen.9

Az 1912-ben Berlinben megtartott német rendőri konferencia 
kizáróan a rendőrség szempontjából foglalkozott ezzel a kérdéssel és 
pedig főként azért, mert a külfölddel való közvetlen érintkezést — 
jóllehet a nagy német városok rendőrségei már régen gyakorolták — 
az utasításaik még tiltották s a német külügyi hivatal nem is látta 
még a feljogosítást megadhatónak. A konferencia végül alapelveket 
fogadott el, amelyek szerint olyan nemzetközi egyezmény megkötésére 
kell törekedni, amely a nagy rendőri hatóságoknak megengedi, hogy 
mlyos bűncselekménnyel gyanúsított egyének üldözésénél és más 
fontos rendőri ügyekben egymással közvetlenül érintkezhessenek.10

Nem sokkal később — Í914 április havában — ült össze az első 
nemzetközi bűnügyi rendőrségi kongresszus Monacóban, amelyen 
Magyarország kiküldöttei is részt vettek.11 Ez is a szökevény bűntet
tesek üldözésének megkönnyítéséről, nemzetközi bűntetteseket nyil
vántartó központi irodáról és a kiadatási jogszabályok egységesíté
séről tárgyalt. A határozatok sorában itt is megtaláljuk azt, amelyik 
a bűnüldöző rendőrségek közvetlen érintkezését szorgalmazza.

A háború egyelőre véget vetett a további fejlődésnek, de még 
valamennyi békeszerződés alá sem volt írva, amikor van Houten 
doomi hollandus csendőrkapitány körlevéllel fordult a világ minden 
jelentékenyebb rendőrhatóságának főnökéhez (a budapestiéhez is). 
Utalván arra, hogy a háború mennyire megnövelte a bűnözést, a bűn
ügyi rendőrségek nemzetközi összeműködósének kiépítését is olyan 
kérdésnek minősíti, amellyel a Nemzetek Szövetsége foglalkozhatnék. 
Felveti az eszmét, nem kellene-e valamilyen szervet megteremteni, 
amely a különböző államok rendőrségeinek érintkezése elé tornyosuló 
akadályokat elhárítsa.12 A leánykereskedés elleni egyezmény min
tájára minden államban rendőri központ felállítására gondol, amely 
a többiekkel összemüködnék s talán a Nemzetek Szövetsége is szer
vezhetne az összeműködést támogató s a kriminalitás elleni nemzet
közi küzdelem kérdéseivel foglalkozó nemzetközi központot.

9 A nálunk most becikkelyezés alatt álló genfi pénzhamisítási egyezmény 
(1929. Г /. 20.) 12. szakaszában meghatározott központi hivatal is csaknem minden 
országban rendőri szerv. Nálunk a budapesti főkapitányság bűnügyi osztályának 
van megbízatása erre a feladatkörre.

» A nálunk 1908-ban a budapesti főkapitánysággal szerves kapcsolatban 
felállított „Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal“ bizonyos vonatkozásban már 
ilyen központi szerv s szintén közvetlenül levelez a külfölddel.

30 Lásd: Dr. Palitzsch: „Die Bekämpfung des Internationalen Verbrecher
tums.“ Hamburg, 1926. Otto Meissner. 36. old. stb.

11 Lásd a Gross-féle „Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik“ 
58. kötetében (333. és 354. oldal) megjelent beszámolókat.

13 Ezekre vonatkozóan utalok még van Houten-nek az „Archiv für Krimi 
nologie“ 1923 januári számában (75. kötet) megjelent cikkére.

22
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A kezdeményezés eredményeképen a newyorki rendőrfőnök 
már 1923. év tavaszára nemzetközi rendőrségi konferenciát hivott 
össze, amely a közvetlen jogsegélynyujtást is tárgyalta. De sem 
ennek, sem az 1925-ben ugyanott megismételt konferenciának nem 
volt nagyobb hatása az európai viszonyokra.13 Melegen felkarolta 
azonban az eszmét Schober bécsi rendőrfőnök, előbb osztrák szövet
ségi kancellár, aki nemzetközi összeköttetéseire is támaszkodva 1923 
szeptember hó végére Bécsbe bivott össze nemzetközi rendőri kon
gresszust, amelyen a legtöbb európai állam s néhány tengerentúli is 
képviseltette magát kiküldöttekkel.

Ez a kongresszus különböző rendőri kérdésekről hozott határo
zatokat, sürgetvén a közvetlen érintkezést, a kiadatás egyszerűsítését 
(egészen a formanélküli visszaadásig) stb. Ezek közül a legfontosabb 
az volt, amellyel megteremtette Wien székhellyel a „Nemzetközi Bűn
ügyi Rendőrségi Bizottság“-ot (Internationale Kriminalpolizeiliche 
Kommission), feladatává tevén a legmesszebbmenő kölcsönös jog
segély biztosítását a közbiztonsági hatóságok között s ezen összeműkö- 
dés kiépítését az egyes államok törvényei által megengedett keretben, 
továbbá olyan intézmények megteremtését és fejlesztését, amelyek 
alkalmasak a közönséges bűnözés leküzdését szolgálni. A Bizottság 
első tagjait a kongresszus választotta meg aképen, hogy minden álla
mot legalább egy tag képviseljen. Az időközben módosított alap
szabályok szerint — egy-két régi (alapító) tag kivételével ■— csak vl 
lehet rendes tagja a Bizottságnak, akit valamely állam kormánya 
hivatalosan küld ki a Bizottságba, vagy legalább a Bizottság ülésére. 
A Bizottság által választott rendkívüli tagok csak tanácskozó szava
zattal bírnak. Azóta a Bizottságot a legtöbb európai állam elismerte, 
ha nem is formaszerűen, de • legalább azzal, hogy üléseire rendesen 
kiküldi megbízottját. Számos állam hozzájárulást is ad a fenntartási 
költségeihez. A Nemzetek Szövetségének Tanácsa is érintkezik vele 
s tanácskozó szavazattal meghivatja az olyan konferenciákra, ame
lyek bűnügyi rendőrségi kérdéseket tárgyalnak. így már a pénz- 
hamisítás leküzdését célzó egyezmény tárgyában 1929 április 9-étől 
20-áig Genfben megtartott nemzetközi konferencián részt vett a Bi
zottságnak erre kijelölt három tagja. A konferencia IX. ajánlásában 
kimondotta, hogy addig, amíg a hivatalos nemzetközi iroda felállít
ható lesz, a kormányok hathatós támogatásával folytassa a műkö
dését a Bizottság által megteremtett bécsi nemzetközi iroda, amely a 
pénzhamisítási ügyekre vonatkozó adatok gyűjtésével az egyezmény 
ben említett szerv feladatának megfelelő tevékenységet fejt ki. 
Ugyanezt mondotta ki IV. ajánlásában a pénzhamisítási központi 
hivatalok Genfben 1931 március hó 9-én befejezett első értekezlete 
(Communiqué au Conseil et aux Membres de la Société. No/off. C. 
193. M. 76. 1931. II. A.).

A bűnügyi rendőrségek nemzetközi összeműködésének ma már 
megvan a maga szerve a bécsi Bizottságban, mely időközönként kon
gresszusokat hív össze, évenként ülést tart s már eddig is több olyan

13 Ezek a konferenciák az észak- és délamerikai államok közt kétségkívül 
előmozdították a rendőri érintkezést, s ezeknek, nemkülönben a rendőrfőnökök 
amerikai egyesületének (The International Association of Chiefs of Police) búzgól- 
kodására Washingtonban központi nyilvántartó és adatszolgáltató iroda is felállít- 
tatott az Egyesült Államok részére.
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intézményt teremtett meg, illetőleg több olyan segédeszköz meg
teremtésében munkálkodott közre, amelyek a nemzetközi bűnüldözést 
nagy mértékben megkönnyítik. 1926-ban Berlinben, 1930-ban Antwer
penben volt nemzetközi rendőrségi kongresszus,14 rendes ülést pedig 
kilencet tartott a Bizottság, részben Bécsben, részben másutt a kon
gresszusokkal kapcsolatban s külön is más külföldi városokban. így 
la27-ben Amsterdamban, 1928-ban Bemben, 1931-ben Párisban, 
1932-ben pedig Rómában tartotta meg rendes évi ülését. A Programm 
jobbára igen gazdag, mert rendszerint megvitatás elé kerülnek a 
kiadatással és a bűnügyi jogsegéllyel, a nemzetközi bűncselekmény 
és bűntettes fogalmával, a pénzhamisítás, a leánykereskedelem, a 
kábítószerek élvezete ellen való küzdelemmel, az országos rendőri 
központokkal és a nemzetközi központtal, a rendőrségi rádióval stb. 
kapcsolatos kérdések.

A Bizottság hivatalos lapja, az „Internationale Öffentliche 
Sicherheit“, amely ezenfelül nemzetközi körözőlap, s német, francia 
és olasz nyelven jelenik meg. Szintén a Bizottság munkájával kap 
csolatos az „Internationales Organ für Erkennungszeichen echter und 
gefälschter Banknoten und anderer Werte“. Több nyilvántartást is 
létesített a Bizottság a bécsi rendőrségnél, amelyek nemzetközi bűn
tettesekre és nemzetközi körözésekre gyűjtenek adatokat s az „Inter
nationales Bureau“ elnevezés alatt szerepelnek.15 Az úgynevezett 
„pénzhamisítási központiról már megemlékeztem, a többi adatgyűj
temény megemlítését azonban mellőzhetem. Krimináltechnikai szó
tárt, távíró kódexet is készített a Bizottság s ezenfelül hatékonyan 
közreműködött abban, hogy a nemzetközi rendőrségi rádiószolgálat 
meginduljon.

A berlini (II.) kongresszus mondotta ki, hogy a rendőrségeket 
fel kellene szerelni szikratávíró leadó és felvevő állomásokkal. A 
porosz kormány hathatós támogatása azután lehetővé tette, hogy a 
Bizottság nemzetközi szolgálat tervét készítse el. E szerint nemcsak 
az egyes államok rendőrségei lépnek egymással rádióösszeköttetésbe, 
hanem a berlini nagy rendőri leadó közvetítésével olyan radiogram- 
mokat is lehet küldeni, amelyeket egyidőben vesz a csatlakozott álla
mok minden erre berendezett rendőri rádióállomása. Ez a szolgálat 
1929 őszén lépett életbe, először csak Ausztria, Németország és Cseh
szlovákia közt. Csakhamar csatlakozott Lengyelország s már 1930 
február végén Magyarország is. Ma Románia, Svájc, Belgium, Hol
landia, Spanyolország is részt vesznek benne, s lehetne számolni 
Franciaország csatlakozásával is.16 * * 19

A múlthoz képest igen nagy haladás ez, mert naponta három 
időpontban radiogramm útján egyszerre értesíthetjük Közép-Európa 
csaknem minden nagyobb rendőrségét, ha szökevény bűntetteseket 
kell üldözni, gyanús egyénekről adatokat kérni, vagy ilyenekre fel-

14 A rendőrségek nemzetközi érintkezését a rendőrségi kiállítások is elő
mozdították. Ezek közt az 1925-ben Karlsruhe-ben megtartott már nemzetközi
jellegű volt, s méginkább az az 1926. évi nagy berlini kiállítás.

is Lásd erre vonatkozólag: Dr. Bruno Schultz: „Das Internationale Bureau 
für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit gegen das Verbrechertum.“ Archiv für
Kriminologie. Berlin, Band 90. — Heft 3—4. 1932.

19 A Bizottság a rádióügyekre külön szakalbizottságot alakított, amely 
kidolgozta a rendőri rádió-rendtartást. Ez a szakalbizottság 1930 június havában 
Budapesten tartotta meg a tanácskozását.

22*
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hívni a figyelmet. Ezeket az I. p. c. q. jelzésű táviratokat a főváros 
rendőrsége szükség esetén tovább adja a kisebb állomásoknak. A ma
gyar belügyi rádióállomás útján szintén értesíthetők az előre meg
állapított időpontokban a m. kir. rendőrhatóságok s a budapesti 
rendőrőrszobák rádiótelefóniával, s a rádiókörözés belekerül a csend
őrség „Nyomozati Értesítő“-jébe is. Ugyanaz a helyzet külföldön s 
így a fontosabb állomások órákon belül megkapják az értesítést s 
rövidesen eljut a többihez is. A budapesti rendőrség már nem egy 
esetben hasznát vette ennek a régebben el sem képzelhető lehetőség
nek s ezen úton sikerült hamis angol 5 fontos bankjegyeknek a múlt 
évben Budapesten felfedezett forgalombahozatala alkalmával a két 
gyanúsított útját Wienen, Zürich en, Strassburgon át megállapítani 
s a Franciaországból visszatérőket radiogrammunk alapján fogta el 
a hannoveri rendőrség s talált meg náluk 216 drb hamisítványt. Ez 
a nyomozás különben is egyike a közvetlen rendőri összeműködés leg
szebb és teljes eredményre vezetett példáinak. Azonnal külön is köz
vetlen érintkezésbe léptünk a párisi rendőrséggel, a francia országos 
rendőri központtal, a londoni, a hannoveri és a bécsi rendőrséggel, 
végül a washingtoni amerikai pénzhamisítási központtal, s ezek 
eredményeképen Marseilleben elfogták a társaság harmadik tagját, 
akinél 3626 drb hamisítvány volt még, Newyorkban pedig letartóz
tatták a negyediket s azt az egyént is, aki a hamisítvány kliséjét 
ott elkészítette.

Nem szabad azonban elfelednünk, hogy ebben az esetben a pénz- 
hamisítási nemzetközi egyezmény volt nagy segítségünkre s mint 
magyar országos pénzhamisítási központ jártunk el. Mert, ha jómódon 
minden művelt államban van is országos központ a nemzetközi 
rendőri összeműködésre, vitás még, milyen bűncselekményekre és 
esetekre terjedjen ki. Nincsen terem ahhoz, hogy a nemzetközi bűn
cselekmény és nemzetközi bűntettes, másrészt a rendőri szempontból 
nemzetközi jelentőségű esemény, cselekmény és bűnöző fogalmi 
érintkezésére és különbségére kiterjeszkedjem. A Bizottság állandóan 
foglalkozik e kérdésekkel épen úgy, mint a kiadatás rendőri vonat
kozásaival. Külön albizottságot is kiküldött, egyezménytervezeteket 
is készített.

Újabban ezek a kérdések kapcsolatba kerültek egy szé- 
lesebbkörüvel. Pella Vespasian román egyetemi tanár a pénzhamisí
tási központok genfi értekezletén azt a javaslatot tette, hogy a bűn
ügyi rendőri összeműködés nemzetközi egyezménnyel szabályoztassék. 
Az értekezlet el is fogadott két olyan — egymással kapcsolatban álló 
— ajánlást, amelyek egyike nemzetközi egyezménnyel óhajtja sza- 
bályoztatni a bűnüldöző rendőrségek mind preventív, mind rep- 
resszív összeműködését és nemzetközi nyilvántartó hivatalt óhajt 
felállíttatni a támogatására, a másik pedig a kiadatási és kapcsolatos 
jogszabályok nemzetközi egységesítését kívánná napirendre tűzetni, 
A Nemzetek Szövetségének titkársága 1931 július S-án 149. számú 
körlevelével minden állam kormányának megküldte ezeket az aján
lásokat hozzászólás végett. Ez vezette a Bizottságot arra, hogy 1931, 
évi párisi ülésén albizottságot küldjön ki a kebeléből az első ajánlás
nak megfelelő egyezménytervezet elkészítésére. Közben ugyancsak 
Pella a Nemzetek Szövetsége közgyűlésének V. bizottsága részéről 
1931 szeptember 21-én a közgyűléshez előterjesztett jelentésben 'з 
kitért erre a kérdésre, s a többek közt azt kívánta kimondatni, hogy a
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bizottság jelentései és jegyzőkönyvei küldessenek meg az előbb általa 
már külön is kiemelt Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Bizottságnak 
és más szervezeteknek, illetőleg egyesületeknek (Association inter
nationale de droit pénal, Bureau international pour l’unification du 
droit pénal, Commission internationale pénale et pénitentiaire stb.) 
azzal a kérelemmel, nyilatkozzanak, milyen formában nyújthatna 
segítséget a Nemzetek Szövetsége a büntetőjog fokozatos egységesí
tése és az államoknak a bűnözés megelőzését és megtorlását célzó 
összeműködés tekintetében.1*

A közgyűlés a jelentést és a javaslatot elfogadta s a főtitkár 
1931 december 5-én Bizottságunkat is felkérte, hogy válaszoljon a kér
désre. Az érdekelt szervezetek egyrésze azután 1932 május 8-án közös 
értekezletet tartott Genfben. Ez az értekezlet a büntetőjog fokozatos 
egységesítésének kérdésében elismerte a „Bureau international pour 
l’unification du droit pénal“ vezető szerepét, de azzal, hogy a többi 
szervezet is képviselethez jusson benne 2—2 kiküldöttel. A nemzetközi 
rendőrségi összeműködés kérdésében a „Nemzetközi Bűnügyi Rendőr
ségi Bizottság“-ot ismerte el az értekezlet annak a szervnek, amelynek 
közreműködését a Nemzetek Szövetsége igénybe vehetné.

Ilyen előzmények után kellett volna az említett albizottságnak 
tüzetes javaslatot előterjeszteni a Bizottság 1932 október 15—20-án 
Rómában megtartott ülésén. Az albizottság tagjai nem bírtak azonban 
megegyezni, főként azért nem, mert az egyik álláspont szerint a nem
zetközi irodának a Nemzetek Szövetségének székhelyén kellene mű
ködnie, a másik szerint viszont egy nagyváros rendőrhatóságával szo
ros kapcsolatban állania. Olaszország végül ellenez minden olyan meg
oldást, amely a nemzetközi szervnek valamiféle ellenőrzési jogot adna. 
A Bizottság záróul csak abban tudott megegyezni, hogy az eddigi 
albizottságot ki kell egészíteni, ez lépjen érintkezésbe az amerikai 
rendőrség megbízottjaival is és majd az 1933. évi rendes ülésen ter
jessze elő munkálatainak az eredményét. Ennek az albizottságnak kell 
foglalkoznia a többi kapcsolatos kérdéssel is.

E rövid vázlatból látható, hogy a bűnügyi rendőrség nemzetközi 
összeműködésének megvan a maga összpontosító szerve a Nemzetközi 
Bűnügyi Rendőrségi Bizottságban, de azért ez az összeműködés csak 
egyes nemzetközi egyezmények és államközi szerződések részintéz
kedésein, intem jogszabályokon vagy épen csak a gyakorlaton alap
szik. Kivánatos volna ezért a nemzetközi egyezmény, amely megállapí
taná ennek a közvetlen, gyors összeműködésnek a minimumát és így 
megadná a nemzetközi jogi alapját a továbbfejlesztésnek a maximum 
felé, amely nélkül az egész világot behálózó s egyre növekedő közön
séges bűnözés ellen eredményesen küzdeni nem lehet. Itt minden 
vonatkozásban áll a tapasztalati igazság: bis dat, qui cito dat!

Megjegyzés: A Bizottság legutóbbi római ülésén, amelyen 23 állam kikül
döttje vett részt, s amelyen engem is megválasztottak az alelnökök egyikévé, igen 
tartalmas referátumok hangzottak el az együttműködési egyezményt tárgyaló 
albizottság munkájával kapcsolatban. Ezek a következők voltak: Ducloux, van 
Houten és dr. Schultz: „Die Vorarbeiten für das zu schaffende Abkommen über 
die internationale Zusammenarbeit der Polizeibehörden und die Errichtung

17 Bővebb felvilágosításul utalok a bizottság jelentésére (No. off. A. 70. 
1931. IV.) és a közgyűlés beszámolójára (Compte Rendu de la Douzième Session 
ordinaire de l’Assemblée de la Société De3 Nations Douzième Séance plénière. 
Mercredi 23 Septembre 1931).
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einer internationalen polizeilichen Nachrichtenstelle“, dr. Bruno Schultz: 
„Entwicklung und Stand der auf schrittweise Vereinheitlichung des 
Strafrechtes und auf die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Kriminalität abzielenden Arbeiten“ s ugyancsak Schultz: „Bericht über den 
Stand der Untersuchung des Problème der Ermittelung einer praktischen Defini
tion des Begriffes Internationaler Verbrecher.“ Ezek azonban csak kézirat gya
nánt osztattak szét a tagok között.

Aki bővebben érdeklődik a Bizottság munkája iránt, az Palitzsch-nak az 
előbbi jegyzetek egyikében megnevezett könyvében s az „Internationale Öffentliche 
Sicherheit“ eddigi évfolyamaiban találhat tüzetesebb adatokat. 1927-ben a Bizott
ság is kiadott egy kézikönyvet (Die Internationale Zusammenarbeit auf Kriminal- 
polizeilichem Gebiete. Handbuch, herausgegeben von der I. K. P. K. — Wien. 
1927), a párisi ülés beszámolója pedig külön is megjelent (La VlII.-iéme Session 
de la Commission Internationale de Police Criminelle tenue à Paris en 193L 
Compte rendu stenographique. Edition de la C. I. P. C. Vienne 1932). — D. H.



A bűnügyi jogsegély a nemzetközi jog hivatalos 
kodifikálásának programmj ában.

Irta: Faluhelyi Ferenc dr. 
egyetemi ny. r. tanár (Pécs).

I. A Nemzetek Szövetségének Tanácsa által 1924 december 12-én 
megalakított szakértői bizottság 1926 február hó 9-én hét kérdést 
(„Questionnaire“), 1927 április 27-én pedig 4 kodifikálásra kiszemelt 
kérdést bocsátott a tagállamok kormányainak véleménye alá. A szak
értő bizottság véleménye szerint ezek a kérdések mutatkoztak olya
noknak, amelyekre vonatkozólag a nemzetközi egyezményi megálla
podás s ennek révén a nemzetközi jog szerződéses kialakítása már 
most lehetséges.1

Az 1927 április 27-én kibocsátott 4 kérdés közül az első az, amely 
mind a 11 kérdés között az egyetlen büntetőjogi, illetve büntetőperjogi 
vonatkozású. Címe: ,.A bírósági és bíróságon kívüli iratok közlése 
büntetőügyekben“. (Communication d‘aetes judiciaires et extra
judiciaires en matière pénale.)3

Ennek a kérdőívnek tárgya tehát a nemzetközi bűnügyi jog
segélyre, illetve annak csak egyik ágára kiterjedő egyezményi javal
latokat ölel fel.

II. A nemzetközi bűnügyi jogsegélynek másik rendkívül nagy
fontosságú ágára, a kiadatásra a szakértő bizottság az egyezményi 
megállapodás lehetőségét nem látta fennforogni.

A szakértő bizottság már első ülésében kiküldötte, illetve meg
bízta Brierly, oxfordi professzort és De Visscher, genti egyetemi *

* Ezeknek a kérdéseknek felsorolását Id. Faluhelyi, A honosság problémái 
a Nemzetek Szövetségének jogkodifikáló programjában. (1928. Pécs., Egyetemi 
Tanulmányok, 2. sz.), 8. 1. 3. jz. — Ugyanitt ld. a nemzetközi jog kondiflkálása 
kérdésének irodalmát. (37. 1.) — Újabb irodalom: Ajtay  Gábor: A nemzetközi 
jog kodifikációja. (Magyar Jogi Szemle, XI. 49. és 97. 1.), Alvarez Alejandro: La 
codification du Droit International (Revue de Droit International, 1929. III. 
179. 1.), Guerrero J.: La Conférence de la Haye relative à la codification du 
Droit International (u. o. 1930. II. 478. 1.), Lamas Saavedra: La crise de la Codifi
cation (n. o. 1931. VII. 26. 1.), Miller Hunter: The Hague Codification Conference 
(American Journal of Int. Law, 1930. IV. 674. 1.), Redonensis: La procédure de la 
première conférence de Codification (Journal du Droit Intern. 1930. I. 16. 1.). 
Reeves Jesse: The Hague Conference on the Codification of International Law. 
(American Journal of Intern. Law 1930. I. 52. 1.), Alvarez: La Codification du 
Droit International à 1‘International Law Association (Revue de Droit Intern. 
1931. VIII. 3. 1.), Wehberg Hans: Der augenblickliche Stand der Kodifikation des 
Völkerrechts in Europa und Amerika. (Zeitschr. f. Völkerr. 1929. I. 1. 1.)

2 C. 201. M. 75. 1927 V. sz.
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tanárt, hogy a kiadatási jog kodifikálásának lehetőségeit vizsgálat 
tárgyává tegyék.3

A feladatot, amelyet a szakértő bizottság ezen kéttagú albizott
ság elé tűzött, a következőkben fogalmazták meg:

„Állapíttassék meg, vájjon vannak-e a kiadatásra vonat
kozó olyan kérdések, amelyek általános egyezményt szabályo
zásra alkalmasak, és ha igen, melyek ezek a kérdések és hogyan
volnának azok megoldhatók?
Brierly professzor előadói szakvéleményében két szempontból 

kívánta a kérdést megvilágítani: 1. mennyire mutatkoznak a gyakor
latban a kiadatást tárgyaló egyöntetű jogtételek, és 2. ilyen egyön
tetűség hiányában az eljárási különbségek nem gyökereznek-e oly 
alapfelfogásbeli eltéréseken, hogy azok összeegyeztetése lehetetlen? 
Mindkét szempontot viszont 4 irányra tagolta:

A) kiadható személyek,
B) kiadatási bűncselekmények,
C) kiadatási eljárás,
D) egyéb kérdések.
A) A kiadható személyek meghatározásának kérdésében Brierly 

véleménye szerint egy nagy nehézség mutatkozik. Ez az a felfogásbeli 
alapvető különbség, mely e tekintetben az angol-amerikai, és a többi 
kultúrállamok között fennáll.

Az államoknak az a törekvése, hogy saját polgáraikat a vég
sőkig távol tartsák idegen államok büntető bíróságainak ítélkezésétől, 
a tudomány megállapítása szerint igen súlyos akadályokba ütközik. 
Igv mindenekelőtt a hazai bíróság, melynek területére a külföldön 
bűnöző polgár menekült, legtöbbször nincs az eljárás sikeres befeje
zéséhez szükséges bizonyító adatok birtokában. Van azután még egy 
másik nagy akadály is. Mi történjék azzal a külföldön bűnöző hon
polgárral, aki a külföldi bíróság büntető ítéletének meghozatala után 
menekül hazájába? Lehetséges-e az ilyen bűnözőnek a hazai bíró
ságok előtt újból való elitélése, vagy pedig a külföldi bíróság büntető 
ítéletét hajtsák-e végre a hazai hatóságok? Mindkét megoldás jogilag 
szinte lehetetlennek látszik.

És mégis mind a mai napig az angol-amerikai felfogás, mely 
az állam saját polgárait is kiadhatólmak minősíti, a kontinens álla
mai közt követőkre nem talált. E tekintetben a felfogásbeli különbö
zőséget eltüntetni lehetetlen.

Az egyetlen megoldás, amelyet ennek áthidalására Brierly 
talál és javasol, az u. n. fakultativ záradék. Ennek értelmében azok 
az államok, amelyek saját honpolgáraiknak kiadásától elvileg nem 
zárkóznak el, a viszonosság, vagy más különleges feltételek fennfor
gása esetén kötelezhetnék erre magukat.

B) A kétoldalú kiadatási szerződések a kiadatás alapjául szol
gáló bűncselekményeket rendszerint taxative sorolják fel. Általános 
nemzetközi szerződésben ilyen egységes listának felállítása azonban 
nehézségbe ütközik. így mindenek előtt

a) a különböző államoknak különbözők ez irányit szükségleteik. 
Más cselekmények miatt merül fel a kiadatás szükségessége a szom-

3 C. 51. M. 28. 1926. V. sz. („Rapport sur l’Extradition“).



szédos, és más cselekmények miatt a nem szomszédos államok között. 
De akadálya még az egységes lista felállításának

b) az egységes büntetőjogi fogalmak és az egységes büntető 
törvények hiánya is.

Ezek a nehézségek Brierly véleménye szerint az eddigi gya
korlat teljes felhagyásával csakis úgy küszöbölhetők ki, ha a taxatív 
felsorolás helyébe a büntetés súlyosságának megállapítását tesszük.

Figyelemmel arra, hogy a kiadatási szerződések a „politikai“ 
bűncselekményeket úgyszólván kivétel nélkül kiveszik a kiadatási 
cselekmények sorából, még mindig fennmarad ezután is az ilyen 
cselekmények szabatos meghatározásának szinte elkerülhetetlen 
akadálya.

C) A kiadatási eljárás szempontjából főleg két tekintetben mu
tatkoznak az egyes kiadatási szerződésekben véleménykülönbségek. 
Nevezetesen

a) abban a kérdésben, hogy milyen, illetve mely hatóságok ille
tékesek a kiadás foganatosítására. Ez az eltérés azonban Briei'ly 
helyes megállapítása szerint elsősorban belső közjogi jelentőségű és így 
általános megegyezés akadályául kevésbbé minősíthető. Sokkal lénye
gesebb és súlyosabb az a különbség, amely

b) a kiadatási bűncselekmény előzetes bizonyítása kérdésében 
jelentkezik. Nagybritannia és az Északamerikai Egyesült Államok 
u. i. megint egészen különállóan azt követelik, hogy a kiadatást kérő 
hatalom által nyújtott bizonyítékok olyanok legyenek, amelyek meg
felelő büntethetőséget vonnak maguk után nemcsak az elkövetési hely 
államának törvényei szerint, hanem azon állam törvényei szerint is, 
amelybe a bűntettes .menekült.

Egy általános szerződés elkészítésénél ez az áthidalhatatlan 
nézeteltérés nem hagyható figyelmen kívül.

D) Azok a különböző, a kiadatási jogra vonatkozó kérdések, 
melyekben Brierly véleménye szerint egyöntetű megállapodás még 
remélhető volna, a következők:

1. a kiadott személy átszállítása harmadik állam területén,
2. több állam kiadatási kérelmének konkurrálása esetén az 

elsőbbség eldöntésének kérdése,
3. az a kérdés, vájjon egy meghatározott bűncselekmény miatt 

történt kiadatás esetén perbe fogható-e a kiadott egyén más, a kiada
tási kérelemben nem szereplő bűncselekmények miatt is és vájjon 
kiadható-e a kikérő állam részéről a bűnöző egy harmadik államnak. 
Továbbá, hogy

4. elhalósztható-e a kiadás abban az esetben, ha a kiadandó 
egyén a tartózkodási hely államában más bűncselekmények miatt vád 
alá helyeztetett vagy elitéltetett, valamint végül az a kérdés, hogy

5. kit terhelnek a kiadatási eljárással felmerült költségek.
Végeredményben Brierly előadói véleménye az, hogy a kiadatási

jog tekintetében több irányban található egységes megoldás, viszont 
bizonyos részletkérdésekben az egyes államok között oly mélyreható 
ellentétek mutatkoznak, hogy azoknak egy egységes, összefoglaló álta
lános nemzetközi szerződésben való áthidalása szinte lehetetlen.

De Visscher 1925 november 17-én kelt különvéleményében álta
lában helyesli a szakértői bizottság előadójának, Brierly-nek felfogá
sát. Különösebb figyelmet jelentésének csak az a része érdemel, amely
ben rámutat, hogy nincs különbség az államok felfogásában és gyakor-
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latában a tekintetben sem, hogy egy bűntettes ki nem adása büntet
lenséget nem jelenthet és nem vonhat maga után. Viszont ezzel szem
ben rámutat egy Brierly által nem említett eltérésre. Ez az eltérés, 
mely megint kevéssé hidalható át, a megkeresett állam bíróságainak 
konkurrálló illetékességében rejlik. Az általánosan követett gyakorlat 
szerint abban az esetben, ha a megkeresett állam bíróságai bármilyen 
címen illetékességet formálhatnak a kiadatási kérelem alapjául szol
gáló bűncselekmény elbírálására, a különben jogszerű kiadatási kérel
met az államok nem teljesítik. A megkeresett állam bíróságainak kon- 
kurráló illetékessége csak Nagybritanniának és az Északamerikai 
Egyesült Államoknak egyedülálló felfogása szerint nem tekinthető a 
kiadatás akadályául. Az egyetlen követelmény, amit e tekintetben 
Anglia tesz, az, hogy ilyen esetben az angol bíróságok, bár erre egyál
talában nem kötelesek, kijelenthetik, hogy adott esetben a fennforgó 
körülményekre tekintettel kívánatosabb a bűntettesnek az angol bíró
ságok előtti elítélése.

Ezeknek a szakvéleményeknek birtokában a szakértő bizottság 
1926 január 29-én kelt jelentésében („Rapport sur ГExtradition^) a 
kiadatási jog kodifikálása ellen foglalt állást. Elismerte, hogy az 
albizottság előadójának véleményes jelentésében felhozott öt kérdés
ben („Egyéb kérdések“) egységes megállapodás remélhető volna. A 
nagyobb horderejű részletkérdések tekintetében fennálló áthidalha
tatlan ellentétekre és eltérésekre figyelemmel mégis, bármily fontos 
volna a kiadatási jog egységesítése, ennek kodifikálását a szakértő 
bizottság a programjából kivetette.

III. Eendszerbelileg a kiadatási jog a nemzetközi bűnügyi jog
segély egész anyagától nehezen különíthető el.4

A bűnügyi jogsegély a büntető eljárás szükséges kellékeinek 
szolgáltatására vonatkozik. Ezek a kellékek részben személyiek, rész
ben tárgyiak. Személyiek a vádlott, a sértett és a kizárólag bizonyí
tásra szolgáló tanuk és szakértők. Tárgyiak a nem személyi bizonyí
tékok egész többi sorozata.

A kiadatási jog a büntető eljárás személyi kellékeinek csak 
egyikére, a vádlottra vonatkozik. Ennek kiszolgáltatásával nyújt jog
segélyt a megkeresett állam annak a megkereső államnak, amelynek 
területéről a bűntettes az előbbinek területére menekült.

Bármennyire fontos szerepet tölt is be a vádlott személye a 
büntető eljárásban, mégis kétségtelen, hogy ez a személy ép úgy 
beletartozik a büntető eljárás egész egységes komplexumába, mint 
ahogyan abba a többi személyi és tárgyi kellékek beletartoznak.

A vádlott szerepének kiemelkedő fontossága vezet a kiadatási 
jog rendszerbeli elkülönüléséhez és elsőbbségéhez, míg ezzel szemben 
az a rendkívül érdekes jelenség, hogy a bűnügyi jogsegély egyéb 
módozatai is mind akár összeforrva, akár rendszerbelileg elkülönítve, 
legnagyobbrészt a kiadatási szerződésekben vannak tárgyalva, mutatja 
a bűnügyi jogsegély egész anyagának rendszerbeli összetartozandóságát.

Magyarország kiadatási szerződései is ezt az alapgondolatot 
tükrözik vissza. Régebbi kiadatási szerződéseink közül a következők

4 Ugyanezen felfogásból indul ki Angyal Fái, Magyar büntető eljárásjog 
tankönyve, I. kötet 137. 1. (Budapest, 1915.) és II. kötet 313. 1. (Budapest, 1917.) — 
Sehückingnek ellenkező véleményét és okfejtését nem tudom magamévá termi. 
(Questionnaire No 8.. 25. 1.)
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tartalmaznak a szoros értelemben vett kiadatási jogon kívül a bűnügyi 
jogsegélyre vonatkozó egyéb rendelkezéseket is:

a Svédországgal és Norvégiával 1868 június 2-án kötött (1871 : 
XXIV. t.-c.),

az Olaszországgal 1869 február 27-én kötött (1871 : XXVI. -t.-c.), 
az Oroszországgal 1874 okt. 15-én kötött (1875 : XXXVIII. t.-c.), 
a Németalfölddel 1880 november 24-én kötött (1881 : XVIII. t.-c.), 
a Belgiummal 1881 január 12-én kötött (1881 : XIX. t.-c.), 
a Luxemburggal 1882 február 11-én kötött (1882 : XXXVII. t.-c.), 
a Monacoval 1886 február 22-én kötött (1887 : VI. t.-c.), 
a Svájccal 1896 március 10-én kötött (1896 : XXXIV. t.-c.), 
a Romániával 1901 június 14/27-én kötött (1902 : XI. t.-c.), 
a Görögországgal 1904 december 21/8-án kötött (1907 : XXII. t.-c.), 
a Szerbiával 1911 március 17/30-án kötött (1912 : IV. t.-c.) és 
a Bulgáriával 1911 május 18/31-én kötött (1912 : XXIX. t.-c.) 

kiadatási egyezményeink.
A Szerbiával 1881 május 6-án kötött (1882 : XXXIV. t.-c.) kiada

tási szerződésünk csak az ítéletek közlése tárgyában, az Urugayjal 
1887 június 25-én kötött (1896 : XXX. t.-c.) kiadatási szerződésünk 
viszont csak a tanúkihallgatás foganatosítására nézve tartalmaz ren
delkezéseket.

Üjabb kiadatási szerződéseink valamennyien felölelik a bűnügyi 
jogsegély egész anyagát. Nevezetesen:

a Romániával 1924 április 16-án kötött (1925 : V. t.-c.), 
a Szerbiával 1928 február 22-én kötött (1930 : XXIII. t.-c.), és 
a Lettországgal 1929 május 4-én kötött (1930 : XIX. t.-c.) 

kiadatási szerződések.
Ezzel szemben csak a következő kiadatási szerződéseink tár

gyalják kizárólag a kiadatási jogot:
a Franciaországgal 1869 február 12-én kötött (1871 : XXV. t.-c.), 
a Montenegróval 1872 szeptember 23-án kötött (1873 : XXV. t.-c.), 
a Belgiummal 1872 december 13-án kötött (1873 : IV. t.-c.), 
a Nagybritanniával 1873 december 3-án kötött (1874 : II. t.-c.), 
a Braziliával 1883 május 21-én kötött (1884 : XXXVII. t.-c.) és 
a Paraguayjal 1907 október 16-án kötött (1910 : IX. t.-c.) 

kiadatási szerződések.
A kiadatási jognak így mutatkozó rendszerbeli elkülönülése a 

vádlott szerepének kiemelkedő fontossága mellett még más rendkívül 
nagy jelentőségű körülményekkel is kapcsolatba hozható.

A kiadatás jogának gyakorlásával az állam főbenjáró jogáról, 
; jus puniendi-ről mond le. Az állam kötelessége a rend fenntartása 
és az állam biztonságának megőrzése. Ebből folyik a bűncselekmények 
megtorlásának és a hatalma alatt álló bűntettesek megbüntetésének 
nemcsak joga, de kötelessége is.6

De ugyanígy kötelessége az államnak nemcsak polgárai, de a 
területén tartózkodó összes személyek védelméről és biztonságáról is 
gondoskodni.® 5

5 Forum deprehensionis. — V. ö. Angyal Pál, A magyar büntetőjog tan
könyve, Budapest, 1909. II. kiad., I. kötet 115. 1.

e V. ö. Faluhelyi, Magyarország közjoga, Pécs, 1927. II. kiadás, I. kötet 
151. s köv. I.
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Erről a két jogáról, illetve kötelességéről moud le az állam 
akkor, amikor a maga területén tartózkodó bűnözőket más államoknak 
kiadja s ezzel a maga jogszolgáltatási körét más államok javára 
megszorítja.

A bűnügyi eljárás lefolytatásához szükséges egyéb feltételek 
megteremtése is nagy fontosságú a büntető jogszolgáltatás rendjében. 
Tanuk és bizonyítékok nélkül ép oly kevéssé lehet a büntető eljárást 
lefolytatni, mint vádlottnak híján. Ezeknek a feltételeknek megterem
tésével, illetve kiszolgáltatásával azonban az állam nem mond le 
semmiféle szuverén jogáról. Csupán csak elősegíti azt, hogy egy másik 
állam is ezt a maga szuverén jogát zavartalanul gyakorolhassa.

Innen magyarázható, hogy a kiadatási jog gyakorlása és térj© 
delme kérdésében az államok között felmerült nézeteltérések kevésbbé 
lesznek elsimíthatok. Ez magyarázza azt is, hogy a szakértő bizottság 
sem látta lehetőségét a kiadatási jog kérdésében egy egységes és 
általános megegyezés megteremtésének.

Viszont a bűnügyi jogsegély egyéb kérdéseinek eltérő természete, 
az itt mutatkozó eltérések kevésbé jelentős volta és áthidalhatósága 
magyarázatát adja annak, hogy a szakértő bizottság ezekben a kér
désekben el tudott jutni egy egységes és összefoglaló egyezmény- 
tervezet kidolgozásához.7

IV. Annak az albizottságnak, amelynek ezen kérdések megoldá
sát tették feladatává, Schücking Walther, a kiéli egyetem nemzetközi 
jogi professzora és Diena, turini egyetemi tanár voltak a tagjai. Fel
adatukat a szakértő bizottság a következő kérdésben foglalta össze:

„Lehetséges-e általános egyezmény útján a bírósági és
bíróságon kívüli bűnügyi iratok közlése és a bűnügyi megkere
sések tárgyában egységes rendelkezéseket létesíteni?"
Erre a kérdésre az albizottság terjedelmes előadói jelentésben 

igyekezett megfelelni.
A Schücking tollából származó ez a jelentés mindenekelőtt 

rámutat arra a nagy fejlődésbeli különbségre, amely a polgári és a 
bűnügyi jogsegély között az utóbbinak hátrányára mutatkozik. Hiszen 
a polgári jogsegély tárgyában már 1897-ben létrejött egy nemzetközi 
egyezmény a hágai nemzetközi magánjogi konferencián.8 Ezzel szem
ben a bűnügyi jogsegélyre vonatkozólag nemcsak, hogy egy ilyen 
általános egyezmény nem jött létre, de még az egyes államok sem 
kötöttek egymással kizárólag csak a kiadatási jogon kívüli bűnügyi 
jogsegély kérdéseire vonatkozó egyezményeket. Feverbach 1812-iki kísér-

7 A kiadatási jog kodifikálása körül az utóbbi években sokat fáradott 
az Association internationale de droit pénal. A kiadatás problémája, illetve annak 
nemzetközi szabályozása a büntetőjog-egységesítő konferenciáknak is tárgya. 
Első ízben az 1930. évi bruxellesi biitetőjog-egységesítő konferencián nyert meg
vitatást, majd az 1931. dec. 27—30-án tartott párizsi konferencián. Ez az utóbbi 
határozatokat is hozott. Így pl. a taxativ felsorolási rendszer helyett elfogadta 
azt az eljárást, amely a kiadatást bizonyos büntetés-minimumtól teszi függővé. 
A politikai bűntettesek kiadása tárgyában azonban a megegyezés nem sikerült. 
1932-ben megalakult a Nemzetek Szövetségének égisze alatt a Bureau international 
pour Vunifieation du droit pénal, mely magában foglalja a hét vezető büntetőjogi 
egyesületet. Ennek munkarendjén is szerepel ez a kérdés. Az 1932. évi baseli kon
ferencia Gleispach, bécsi professzort bízta meg az előadói tervezet elkészitésével.

8 Az 1897. november 9-én létrejött első egyezmény nálunk az 1899. évi 
Х1П. t.-e-be, 190ő. július 17-én kelt második egyezmény az 1909. évi XIV. t.-c-be 
van iktatva.
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letétő] kiindulva9 bemutatja a jelentés a nemzetközi bűnügyi jog
segély kodifikálására vonatkozó összes eddigi törekvéseket és azután 
a büntető bírói jogsegély eseteit a következő öt pontban részletezi:

a) tanúkihallgatási megkeresések,
b) tanuk és szakértők idézésének közvetítése,
c) bizonyítási eszközök, iratok és corpora delicti kiszolgáltatása,
d) bírói határozatok, ítéletek, végzések, idézések kikézbesítése,
e) büntető ítéleteknek a bűnügyi nyilvántartás céljára való 

közlése.
A bűnügyi jogsegélynek ezt az öt lehető esetét Schücking Martitz 

nyomán10 állítja tel és azután még külön tárgyalja a bűnügyi jog
segély útjának, költségeinek és a megkeresések nyelvének kérdését.

V. Egyedül az Eszakamerikai Egyesült Államok nem ismerik el 
sem törvényhozásukban, sem pedig bírói joggyakorlatukban a nemzet
közi bűnügyi jogsegély céljait szolgáló tanuk kihallgatásának kötele
zettségét. Ettől eltekintve ez a nemzetközi kötelezettség általánosan el 
van ismerve, elve kétoldalú szerződésekben le van fektetve és a 
gyakorlatban követik.

Ezt a kötelezettséget egyedül politikai szempontok korlátozzák. 
Politikai bűncselekmények, illetve olyan cselekmények tekintetében, 
amelyekre a fennálló gyakorlat és szerződések értelmében kiadatásnak 
nincsen helye, a tanúkihallgatási jogsegély kötelezettségét sem szokták 
elismerni. A régebbi szerződések taxatíve felsorolják az összes esete
ket, amelyekben a jogsegély megtagadható, ezzel szemben az újabb 
szerződések beérik a kiadatás korlátáira való hivatkozással.

A tanúkihallgatási kérelemnek a megkereső fél illetékes bírói 
hatóságától kell kiindulnia és foganatosítására a megkeresett állam 
illetékes bírói hatósága jogosult. Nyílt kérdés, melyet az egyes államok 
belső jogrendje dönt el, hogy ennek az illetékességnek a megállapítása 
mely szervnek hatáskörébe tartozzék.

A tanúkihallgatás az általános gyakorlat és általános jogi nézet 
szerint megkeresés alapján történik és ha kifejezett szerződésbeli köte
lezettség ezt megállapítja, úgy a megkeresett állam bírói hatósága 
kényszer kilátásba helyezésével jogosult, sőt köteles is a kihallgatást 
foganatosítani.

Ez a kötelezettség a tanúkihallgatáson felül kiterjed, illetve 
kiterjeszthető egyéb vizsgálati cselekményekre, a vádlott, illetve 
gyanúsított kihallgatására, helyszíni szemlére és szakértők kihallgatá
sára is.

Ezek megfontolása alapján jött létre az előadói javaslat egyez
ménytervezetének első cikke:

„1. cikk. — Vizsgálati cselekmények. — A szerződő Felek 
kötelezik magukat arra, hogy illetékes hatóság kérelmére vizsgá
lati cselekményeket foganatosítanak. Ez a jogsegély megtagad
ható, ha a bűnügyi eljárás, amelynek érdekében az nyújtandó 
volna, a kiadatási kötelezettséget nem vonja maga után. A meg
keresett Fél azon hatóságai, melyek ezen Fél törvényei szerint 
a kérelmezett természetű bírói cselekmények elvégzésére jogosul
tak, a megkereséseknek az ezen cselekményre előírt alakban tar

0 Questionnaire No. 8., 5. 1.
’° Von Martitz: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, II. kötet.
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toznak eleget tenni, szükség esetén az előírt kényszerítő eszkö
zök alkalmazásával is.“
Ezt a cikket az albizottság tárgyalásai folyamán úgy módosí

totta, hogy az első mondatba beszúrt egy rendelkezést, melynek értel
mében a vizsgálati cselekmények az illetékes hatóság kérelmére „ezen 
hatóság törvényei szerint“ foganatosítandók. A kiadatási jog korlá
táira való hivatkozás helyett a jogsegély korlátáit a megkeresett 
állam szuverénítására és biztonságára utalással állapította meg és 
ezen felül a „politikai“ bűncselekményekre vonatkozó megkereséseket 
is kivonta a jogsegély kötelezettsége alól:

„ . . .  Ez a jogsegély megtagadható, ha a megkeresett 
Állam azt a maga szuverénítására és biztonságára veszedelmes
nek tartja, vagy ha azt a cselekményt, amelyre a jogsegélyt 
kérik, a megkeresett Állam politikai bűncselekménynek 
tekinti . . .“
Azonfelül az albizottság a tervezett cikk második mondatába 

még beszúrta, hogy a megkeresett Fél illetékes hatóságai a megkeresé
seknek „a helyi törvények szerint“ előírt alakban tartoznak eleget 
tenni.11

A véleményezésre felkért egyes államok közül egyedül Ausztria, 
Brazília, Dánia, az Északamerikai Egyesült Államok, Magyarország, 
Svédország és Svájc véleményei tartalmaznak utalást, illetve javasla
tokat ezen cikk rendelkezéseire vonatkozólag.

Ausztria kormánya expressis verbis feltűntetni kívánja11 12 az 
egyezmény szövegében, hogy a bűnügyi jogsegély a megkeresett állam 
részéről megtagadható, ha a bűnügyi eljárás a megkeresett állam pol
gáraira vonatkozik, feltéve, hogy az illetők nem állnak a megkereső 
állam tényleges hatalma alatt. A jogsegély kötelezettsége alól mente
sítendő cselekmények közé nemcsak a tiszta politikai bűncselekménye
ket, hanem a vegyes természetű politikai bűncselekményeket is fel 
kívánja vétetni. Viszont annak eldöntése ,hogy a kérdéses cselekmény 
politikai vagy vegyes politikai természetű bűncselekménynek tekin
tendő-e, véleménye szerint kizárólag és kifejezetten a megkeresett 
állam hatáskörébe utalandó, ahogy azt a módosított javaslat is teszi. 
Végül korlátozni kívánja Ausztria véleménye a bűnügyi jogsegélyt 
oly értelemben is, hogy az csak a megkeresett állam bírói, — de nem 
közigazgatási — hatóságainak megítélése alá tartozó cselekményekre 
állapíttassék meg.

11 Article 1. Actes d’instruction. — Les Parties contractantes s’engagent 
à procéder, sur la demande d’une autorité compétente, d’après la loi de cette 
autorité même, à des actes d’instruction. Ce concours peut être refusé si l’Etaî 
requis le juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité, 
ou si le fait motivant le concours est considéré par l’Etat requis comme un délit 
politique. Les autorités de la Partie requise, compétentes, selon la législation de 
cette Partie, pour procéder aux actes judiciaires de la nature de ceux qui sont 
demandés, donneront suite au commissions rogatoires dans les formes prescrites 
par la loi locale, pour ces actes, et en employant, au besoin, les mesures de 
contrainte prévues.

12 Deuxième Rapport (A. 15. 1928. V.) au Conseil de la Société des Nations 
sur les Questions qui paraissent avoir obtenu le degré de maturité suffisant pour 
un Règlement international, Genève, 1928., 59. 1.

ia Deuxième Rapport, 62. 1.
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Brazília kormánya Bevilaqua Clovis professzor véleményével 
támasztotta alá a maga állásfoglalását.13 Szerinte a módosított terve
zet azon rendelkezése volna megváltoztatandó, amely szerint a jog
segély akkor tagadható meg, ha a megkeresett állam azt a maga 
szuverénítására és biztonságára veszedelmesnek tartja. Bevilaqua azt 
javasolja, hogy a teljesítés akadályául inkább az állam alkotmányá
val, illetve az alkotmány alapját képező törvényekkel való ellenkezést 
állapítsák meg.

Dánia véleménye szerint14 az eredeti előadói javaslat rendelke
zése volna helyreállítandó oly értelemben, hogy a jogsegély megtagad
ható legyen olyan cselekményekre vonatkózással, amelyek kiadatási 
kötelezettséget nem vonnak maguk után.

Az Északamerikai Egyesült Államok15 előbb már jelzett jog
rendi különállóságukra tekintettel elvből az első cikknek a tanúkihall
gatás foganatosítására vonatkozó rendelkezései ellen foglaltak állást. 
Az U. S. A. jogrendje szerint a tanú a vádlottal szembesítendő. Ezért 
ellenkezik ennek az államnak jogrendjével, hogy megkeresés alapján 
foganatosítsa egy távollevő vádlott ügyében a tanúkihallgatást.

A svéd kormány úgy véli,10 hogy a politikai bűncselekmények
nek a jogsegély keretéből való kirekesztése túlságosan nagy korláto
zást jelent. Svédország szerződéseinek nagy részében nem szerepelnek 
ilyen széleskörű korlátok. Az egyetlen helyes megszorításnak azt tartja, 
hogy a megkeresés oly cselekményre vonatkozzék, amely a megkere
sett állam jogrendje szerint büntetendő.

Svájc 17 idevonatkozó véleménye mindössze csak abban az irány
ban fejezi ki aggályát, hogy a viszonosság szempontjai egy általános 
egyezményben nehézséget okozhatnak a jogsegély korlátáinak meg
állapításánál.

A magyar kormány véleménye szerint18 az első mondatnak az 
albizottság által betoldott az a rendelkezése, mely szerint a vizsgálati 
cselekmények „a megkereső állam törvényei szerint illetékes“ hatóság 
ké l eimére foganatosítandók, elhagyandó, mert a megkeresett hatóság 
úgy sem kutatja és nem is kutathatja a megkereső hatóság illetékes
ségét. A „politikai bűncselekmény“ fogalmát a magyar javaslat a 
„kizárólag katonai természetű“ cselekmény fogalmával kívánja kiegé
szíteni. Ezenfelül javasolja a magyar kormány, hogy az első cikk a 
polgári eljárásra vonatkozó 1905 július 17-iki hágai egyezmény 
(1909 : ХТУ. t.-c.) 12. cikkében foglalt rendelkezéssel egészíttessék ki. 
Eszerint:

„A megkeresett hatóság illetéktelensége esetében a meg
keresést hivatalból át kell tenni a megkeresett állam azon bírói
hatóságához, amely az utóbbi államnak törvényhozása által
megállapított szabályok szerint illetékes.“
Végül még oly értelmű kiegészítést is javasol, hogy a megkere- 

eett hatóság kifejezetten fel legyen jogosítva a megkeresés foganato
sítása előtt a netán szükséges részletes felvilágosításoknak a meg
kereső hatóságtól való kikérésére.

« id. h., Ü4. 1.
•* Id. h., 70. 1.
18 Id. h.. 84. 1.
17 Id. h„ 85. 1.
18 Deuxième Rapport, 73. 1.
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A pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetem megbízásából készí
tett véleményemben a bűnügyi megkeresések foganatosításának kor
látái tekintetében szintén az eredeti előadói javaslat szövegének 
visszaállítása mellett foglaltam állást. A kiadatási eljárás alá eső 
cselekmények kétoldalú nemzetközi szerződésekben többnyire szabatosan 
körül vannak írva, ilyeneknek híján pedig a joggyakorlat is pontosan 
megállapítja ezeket a cselekményeket. Ezzel kapcsolatban azonban 
rámutattam arra, hogy a kérdőív javaslatának indokolása egy igen 
érdekes esetre hívja fel a figyelmet, amelyre viszont ez az előadói 
szövegezés is igazságtalanságot jelentene. Ez az, amikor a megkeresett 
állam idegenben tartózkodó honosának mentségére volna kívánatos 
a jogsegélyre irányuló megkeresést teljesíteni. Ezért úgy véltem, meg
fontolás tárgyává volna teendő, vájjon az előadó által javasolt meg
szorítás elfogadása esetén ez a kivétel is nem volna-e külön felemlí
tendő ilyen formán:

„... kivéve, ha a jogsegély a megkeresett állam idegenben
tartózkodó honosának mentesítése érdekében kívántatik. . . “
A magyar kormány véleményének befejező részében ettől a 

cikktől függetlenül19 megemlíti, hogy az egyezménytervezet nem tar
talmaz rendelkezéseket a letartóztatott vádlottnak idegen állam ható
sága elé állításáról kihallgatása és szembesítése érdekében.

Ez a hiány, úgy vélem, ezen cikkel kapcsolatban pótolható volna.
VI. A büntetőbírói jogsegély második esete Martitz szerint a 

tanuk és szakértők idézésének közvetítése.
Az ilyen közvetítés a megkeresett államra semmi további köte

lezettséget nem róhat. Az újabban kötött nemzetközi szerződések értel
mében a tanú idegen bíróságok előtt való megjelenésre nem kénysze
ríthető. Nem kényszeríthető az idegen állam, de nem kényszeríthető 
saját állama részéről sem. Az uralkodó jogi felfogás szerint a meg
keresett hatóság még az alkalmazásában vagy letartóztatásban lévő 
személyeket sem kényszerítheti egyoldalúan az idegen bíróság előtt 
való megjelenésre. Ha pedig az idézés a megkereső állam bírói ható
sága részéről meg nem engedhető kényszerítő fenyegetéseket tartal
maz, akkor a megkeresett államot jogosultnak tekintik az ilyen idézés 
közvetítésének mellőzésére. Épp így mellőzhető a kikézbesítés, ha a 
kért jogsegély kiadatás tárgyát nem képező bűncselekményre 
vonatkozik.

Rendkívül kényes kérdés a megidézett és az idézésnek megfelelő 
tanú jogi helyzetének megállapítása a megkereső állam területén. 
Általánosan elfogadott felfogás, hogy az ilyen tanú bizonyos mértékű 
salvus conductust kell, hogy élvezzen. A megkereső állam területén 
előbb elkövetett bűncselekményekért felelősségre nem vonható és 
azokért nem üldözhető. Az így megjelent tanúval szemben a terhére 
a megkereső állam hatóságai részéről előbb hozott bírói ítéletek nem 
hajthatók végre. Kérdés azonban, meddig terjedhet -a tanúnak ez a 
mentessége. Indokolatlanul hosszú tartózkodás esetén nem kell-e a 
tanút ettől a mentességtől felszabadítottnak tekinteni. A  gyakorlat ily 
irányba hajlik.

Ezen megfontolások alapján jött létre az előadói tervezetnek 
eléggé terjedelmes második cikke:

19 Deuxième Rapport, 75. 1.
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2. cikk. — Tanuk és szakértők idézése. — A szerződő Felek 
kötelezik magukat arra, hogy illetékes hatóság kérelmére kikéz- 
besíttetik az államuk területén tartózkodó tanukhoz vagy szakér
tőkhöz intézett idézéseket, tekintet nélkül arra, hogy az idézett 
személy mely államnak a polgára. Az olyan tanút vagy 
szakértőt, aki a megkeresett Fél hatósága által kikézbesített 
idézés következtében önként megjelenik a megkereső Fél 
hatóságai előtt, a megkereső Fél területén való tartózkodá
sának tartama alatt állampolgárságára való tekintet nélkül 
nem lehet büntető eljárás alá vonni, még pedig sem az 
idézés alapjául szolgáló büntető eljárásnak tárgyát képező cse
lekmény, sem más olyan cselekmény miatt, amelyet a megkereső 
Állam területére való belépése előtt követett el, tekintet nélkül 
arra, hogy tettesi, részesi, felbujtói, vagy bűnpártolói minőség
ben van-e vádolva. A  belépése előtt elkövetett cselekmények 
miatt ellene meghozott ítéletek sem hajthatók rajta végre, 
Ugyancsák nem tartóztatható le a belépése előtt bekövetkezett 
bármely jogcím következtében. A  tanúnak vagy szakértőnek az 
idegen Állam közhatóságával szemben élvezett különleges hely
zete megszűnik, ha a kihallgatása után megfelelő idő múlva nem 
hagyja el a megkereső Állam területét. A  megengedett tartóz
kodási idő tartamát a megkereső bíróság állapíthatja meg.

„A megkeresett Állam a kikézbesítést megtagadhatja: a) 
ha a megkereső Állam által megindított büntetőeljárás olyan 
bűncselekményre vonatkozik, amelyre a megkeresett Állam a 
kiadatást nem engedélyezi; b) ha a megidézett személyt meg 
nem jelenése esetére kényszerítő intézkedésekkel vagy más hát
rányokkal fenyegetik; c) ha a megkereső Állam megfelelő men
tességet nem biztosít.“

„A megkeresett Állam köteles a megkereső Államot érte
síteni arról, hogy az érdekelt hajlandónak nyilatkozott-e az idé
zésnek eleget tenni.“
Az albizottság tárgyalásainak folyamán ez a cikk is módosulá

sokat szenvedett. Az első bekezdés 4. mondata után az albizottság új 
bekezdés formájában a következő rendelkezést iktatta be:

„Minden szerződő Állam kijelentheti, hogy viszonosság 
feltétele mellett hozzájárul olyan letartóztatottaknak ideiglenes 
elszállításához, akiknek a megkereső Állam bíróságai előtt való 
megjelenését kérik. Nem lehet az ilyen kérelmet megtagadni, 
ha a megkereső Állam kötelezi magát a letartóztatottnak a lehető 
legrövidebb idő alatt való visszaküldésére és ha ez kifejezetten 
nem tiltakozik a megjelenés ellen.“
Az első bekezdés 5. és 6. mondata 3. bekezdéssé alakíttatott át 

azzal, hogy a tartózkodási idő tartamát a megkereső bíróság meg
állapítani köteles. Végül egészen átdolgozta az albizottság a 2. cikknek 
az előadói tervezet szerinti 2. bekezdését. Ennek a most 4. bekezdésnek 
szövege a következő lett:

„A megkeresett Állam a kikézbesítést megtagadhatja: a) 
ha politikai bűncselekményről van szó; b) ha a megidézett sze
mélyt meg nem jelenése esetére kényszerítő intézkedésekkel 
vagy más hátrányokkal fenyegetik; c) ha a megkereső Állam

23
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megfelelő mentességet nem biztosít; d) ha a megkeresett Állam 
az idézést a maga szuverénitására, vagy biztonságára veszélyes 
természetűnek tartja; e) ha a megkeresett Állam a megidézett 
személyt nem tartja olyannak, aki tanúvallomásra illetékes, vagy 
aki a kérdéses ügyben tanúvallomásra kényszeríthető
A 2. cikknek utolsó bekezdése változatlan maradt.20 
A véleményezésre felkért államok kormányai közül Ausztria az 

első cikkel kapcsolatban kifejtett véleményével egyezően teszi bírálat 
tárgyává a 2. cikknek azon rendelkezéseit, amelyekben a teljesítés 
kötelezettsége alól mentesítő körülmények vannak felsorolva. Az álla
moknak a letartóztatottak átszállítására vonatkozó egyszeri kijelen
tése Ausztria nézete szerint egyszersmindenkorra érthető és értendő.

Braziliának a mentesítő körülményekre vonatkozólag az első 
cikkel kapcsolatban tett kifogásai ide is vonatkoznak.

Az észt kormány21 a végleges szöveg harmadik bekezdésében a 
tanúnak vagy szakértőnek mentességét csak arra az esetre kívánja 
felfüggeszteni, ha „akadályozó körülmények hiányában“ sem hagyja 
el megfelelő idő múlva a megkereső állam területét. A tartózkodási idő 
tartamát pedig a megkereső bíróságnak az észt javaslat szerint előre 
kellene megállapítania.

Az Északamerikai Egyesült Államok kormánya kifejezetten 
kijelentette, hogy nem hajlandó magát kötelezni az idegen bíróságoktól

20 Article 2. — Citation de témoins et d’experts. — Les Parties contract
antes s’engagent réciproquement à signifier, sur la demande d’une autorité 
compétente, les citations adressées à des témoins ou des experts résidant sur 
leur territoire national, quelle que soit la nationalité de la personne citée. Un 
témoin ou un expert, comparaissant volontairement devant les autorités de la 
Partie requérante, à la suite d’une citation qui lui a été signifiée par l’autorité 
de la Partie requise, ne pourra, en aucun cas, quelle que soit la natonalité, faire 
l ’objet, pendant son séjour sur le territoire de la Partie requérante, de poursuites 
pénales en rapport avec l’acte qui fait l’objet de la procédure pénale ou avec 
un autre acte commis avant son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, sous 
l’inculpation d’en avoir été l’auteur principal, d’y  avoir participé a titre de 
complice ou de receleur, ou de l’avoir favorisé. De même, les condamnations 
prononcées contre lui à raison d’actes commis avant son entrée ne pourront être 
exécutées sur sa personne. Il ne pourra, non plus, être arrêté aucun autre motif 
juridique survenu avant son entrée.

Chaque Etat contractant peut déclarer qu’il accordera sous la condition 
de réciprocité, la remise temporaire des détenus, dont la comparution devant les 
tribunaux de l ’Etat requérant sera demandée. Une pareille demande ne pourra 
être refusée si l’Etat requérant s’engage a renvoyer le détenu le plus tôt possible 
et si celui-ci ne s’oppose pas expressément à la comparution.

La situation particulière du témoin ou de l’expert vis-à-vis de l’autorité 
publique de l ’Etat étranger cesse d’exister si l’intéressé ne quitte pas le territoire 
de l’Etat requérant dans un délai approprié après son audition. La durée de ce 
délai doit être fixée par le tribunal requérant.

L’Etat requis peut refuser de procéder à la signification: a) s’il s’agit 
d’un délit politique; b) si la personne citée est menacée de mesures de contrainte 
ou d’autres préjudices, au cas où elle ne comparaîtrait pas; c) si l’Etat requérant 
ne garantit pas une indemnité appropriée; d) si l’Etat requis juge que la signi
fication est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité; e) si la 
personne citée n’est pas considérée, par la loi de l ’Etat requis, comme témoin 
compétent ou comme témoin qui peut être obligé de déposer dans l’affaire en 
question.

L’Etat requis devra aviser l ’Etat requérant de la suite que le particulier 
a déclaré vouloir donner à la citation.

21 Deuxième Rapport, 69. 1.
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eredő intézkedéseknek kikézbesítésére olyan tanuk vagy szakértők 
kezéhez, akik az Északamerikai Egyesült Államok területén tartóz
kodnak, és nem hajlandó a kiadatás esetén kívül a letartóztatottnak 
átszállításához hozzájárulni. Ez a felfogás mindenesetre bajosan egyez
tethető össze az U. S. A. azon álláspontjával, mely szerint a tanukat 
és szakértőket idegen bíróságok nem hallgathatják ki, még pedig azért, 
mert ott a vádlottal nem szembesíthetők.

Finnország kormánya22 a második cikknek a mentesítő körül
ményekre vonatkozó felsorolását határozatlannak véli és ezért inkább 
az eredeti szövegezés mellett foglalt állást, amely szerint a kikéz
besítés csak akkor tagadható meg, ha a tanuidézés kiadatási kötele
zettséget maga után nem vonó büntető eljárásra vonatkozik.

Norvégország véleménye szerint23 a letartóztatottak átszállítása 
a szerződő államokra nem tehető kötelezővé. Az átszállítás kötelezett
ségét csak arra az esetre lehet megállapítani, ha annak különleges 
körülmények nem állnak útjában.

A magyar kormány véleménye szerint a tervezet második cik
kének hiánya az, hogy nem tesz említést a tanuk megidézésével szük
ségszerűen felmerülő költségek viseléséről. Pedig a tanú utazásának 
és tartózkodásának költségei csakis a megkereső államot terhelhetik.

Külön véleményemben kifejtettem, hogy a tanuk és szakértők men
tességének az első bekezdésben foglalt körülírása kissé hosszadalmas. 
Sokkal megfelelőbb, mert rövidebb és szabatosabb az 1925. évi V. t.-c.-be 
foglalt magyar-román egyezmény idevonatkozó rendelkezése:

18. cikk 4. bek.: „A szerződő Felek egyikének területéről 
idézett tanú, aki a másik Fél bíróságai előtt önként megjelenik, 
ott, bármilyen állampolgár is, nem üldözhető és le nem tartóz
tatható sem a korábban elkövetett bűncselekmények vagy 
korábbi elítéltetése miatt, sem pedig olyan ürügy alatt, hogy ő 
részes azokban a bűncselekményekben, amelyek annak a pernek 
tárgyai, ahol tanúként szerepeld
Még rövidebben és szabatosabban ez a kivétel talán így is 

kifejezhető volna:
„A szerződő Felek egyikétől megidézett tanú vagy 

szakértő, aki a másik Fél bírósága előtt önként megjelenik, ott, 
bármilyen állam polgára is, a korábban elkövetett bűncselek
mények miatt vagy a per tárgyát képező bűncselekményben 
való részessége címén bűnügyi eljárás alá nem vonható.“
Az idézés közvetítésének megtagadását illetőleg az a) és d) pon

tokban foglalt esetek véleményem szerint is szabatosabban vannak 
körülírva az előadói javaslat a) pontjában. Az e) pontot kihagynám. 
Mem tartozhatik u. i. a megkeresett állam hatóságára annak elbírá
lása, vájjon a megidézett az „illetékes“ vagy vallani köteles tanuk 
közé sorozható-e. Végül ezzel a cikkel kapcsolatban magam is szük
ségesnek tartanám a megidézett tanuk és szakértők költségeire vonat
kozó szokásos rendelkezések felvételét, vagy legalább is a 6. cikknek 
a tanuk költségeire vonatkozó rendelkezéssel kiegészítését. Mintául

99 Deuxième Rapport, 71. 1.
93 Deuxième Rapport, 79. 1.
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az előbb említett magyar-román kiadatási szerződés 18. cikkének 2. 
bek. szolgálhatna:

„A tanú személyes megjelenésének költségeit mindig a 
megkereső Fél viseli és az evégből diplomáciai úton küldendő 
meghívásban meg kell jelölni azt az összeget, amely a tanúnak 
útiköltség és időmulasztás fejében utalványoztatni fog, valamint 
annak az előlegnek összegét, amelyet a megkeresett Fél a meg
kereső Fél terhére a tanúnak az egész összegből kifizethet.“
VII. A  bizonyítási eszközök, iratok és a corpora delicti kiszol

gáltatására vonatkozó bűnügyi jogsegély kevésbbé vet fel vitás kér
déseket. Mint az előadói jelentés megállapítja, az idevágó kétoldalú 
egyezmények általában elismerik az államoknak kötelezettségét az 
ily irányú jogsegély nyújtására.

Az előadó által felvetett azt a kérdést, vájjon a kiszolgáltatás 
kötelezettsége kiterjesztendő-e bizonyításra alkalmas személyekre is, 
nem látom indokoltnak, hiszen a személyek mint tanuk vagy mint 
szakértők jöhetnek a bizonyítás szempontjából számításba. így tehát 
ez a kérdés a tanú, illetve szakértői idézés közvetítésének már tár
gyalt kötelezettségével esik egybe. Az a még felvethető kérdés, hogy 
a bizonyítási tárgyak és eszközök kiszolgáltatásának kötelezettsége 
alól a megkeresett állam mikor tekinthető mentesítettnek, az előző 
jogsegélyesetekben elfoglalt álláspont szerint döntendő el.

Schückingnek ez alapon szövegezett javaslata a következő:
„3. cikk. — Tárgyak kiszolgáltatása. — A szerződő Felek 

kötelezik magukat, hogy illetékes hatóság kérelmére kölcsönösen 
kiszolgáltatják egymásnak a birtokukban lévő azon tárgyakat, 
amelyeket fontos bizonyítási eszközöknek tartanak, vagy ame
lyeket a vád tárgyává tett cselekmény elkövetője ezen cselek
mény elkövetésére felhasznált, vagy amelyek lefoglalásra, meg
semmisítésre vagy elkobzásra alkalmasak.“

„Ha a tárgyak kiszolgáltatása azok visszaküldésétől van 
függővé téve, a bizonyítási okiratok és tárgyak kérelemre hala
dék nélkül visszaküldendők, harmadik személyek jogai minden 
esetben fenntartandók.“

„Ha a tárgyak kiszolgáltatását kiadatással vagy egy sze
mély átszállításával kapcsolatban kérik, a kiszolgáltatást, 
amennyire lehetséges, a kiadással vagy átszállítással egyidöben 
kell foganatosítani.“

„A jogsegélyre irányuló kérelem megtagadható: a) ha a 
büntető eljárás, amelyre vonatkozóan a jogsegélyt kérik, nem 
vonja maga után a kiadás kötelezettségét; b) ha a szóbanforgó 
érdekekre figyelemmel különleges okok igazolják a kérdéses 
iratok és tárgyak visszatartását.“
Az albizottság végleges szövegezésében az előadói tervezet má

sodik és harmadik bekezdése helyet cseréltek. Az utolsó bekezdés a) 
pontja helyére pedig az albizottság ismert álláspontjának megfelelően 
a következő rendelkezés került:

„ . . .  a) ha a megkeresett állam azt szuverénitására és biz
tonságára veszélyes természetűnek tartja, vagy ha a jogsegély
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alapjául szolgáló cselekményt a megkeresett állam politikai
bűncselekménynek tekinti.. .“2*
A véleményező államok közül Ausztria kormánya a harmadik cik“ 

kel kapcsolatban kifogás tárgyává teszi, hogy abban nincs feltüntetve, 
vájjon a megkereső, vagy a megkeresett állam törvényei illetékesek-e 
annak eldöntésére, hogy valamely tárgy lefoglalásra, megsemmisítésre 
vagy elkobzásra alkalmas-e.

Brazília kormányának, illetve Bevilaqua professzornak a poli
tikai bűncselekményekkel kapcsolatosan felhozott kifogásai ide is 
vonatkoznak,

Az Északamerikai Egyesült Államok kormánya részletesebb 
indokolás nélkül és ugyancsak kevésbbé megérthető alapon állva a 
bizonyítási tárgyak kiszolgáltatásának kötelezettségét kiadatási szer
ződésekbe tartozónak véli. Egyetlen indok: az U. S. A. több kiadatási 
szerződésében vannak ily irányú rendelkezések.

A magyar kormány véleménye szerint ennek a cikknek rendel
kezései ki volnának térj esztendők periratoknak, esetleg a megkereső 
fél költségére elkészített másolatoknak kiszolgáltatására is. A vég
leges szöveg második bekezdése (3. bek. az előadói javaslatban) pedig 
kihagyható, mivel inkább kiadatási szerződésbe tartozik és a jogsegély 
alapjául szolgáló bűnügyi eljárásra befolyással nincs.

Magam a jogsegély megtagadásának eseteit illetőleg megint 
helyesebbnek találtam az előadói javaslat szövegezését {a) pont). A b) 
pontban foglalt kivétel, illetve az itt említett érdek megállapítása 
pedig nézetem szerint a megkeresett állam legfőbb bíróságának hatás
körébe volna utalható.

VIII. A bírói határozatok, ítéletek, végzések és idézések kikéz
besítésére vonatkozó bírói jogsegély kötelezettségének megállapít- 
hatása vitás.

Feltéve azt, hogy az államok jogrendje a bírói határozatok jog
érvényességét attól teszi függővé, hogy azok az érdekeltnek, jelen eset
ben az elítéltnek tudomására hozassanak, a marasztaló bírói határoza
tok, illetve ítéletek közlése, kikézbesítése súlyos következményekkel 
járhat a megkeresett államra. Az az állam u. i., amely az ilyen marasz
taló ítéletet a maga alattvalójának kikézbesíti, kiszolgáltatja saját pol
gárát idegen állam büntető jogszolgáltatásának. És ez a következmény 
még akkor is beállhat, ha egyezményileg nyer megállapítást, hogy a 
megkeresett állam a külföldi bírói határozat kikézbesítéséhez jogha
tályt nem fűz. A joghatály megállapításának kérdése nem a megkere-

94 Article 3. — Remise d’objets. — Les Parties contractantes s’engagent 
réciproquement à se remettre, sur la demande d’une autorité compétente, les 
objets détenus par elles, qui sont considérés comme des moyens de preuves impor
tants. ou dont l’auteur de l’acte incriminé s’est emparé par cet acte, ou qui sont 
passibles de saisie, de destruction ou de confiscation.

Si la remise des objets est dèmandéa à l’occasion de l’extradition ou du 
transfert (passage en transit) d’une personne, la remise aura lieu, autant que 
possible, en même temps que l’extradition ou le transfert (passage en transit).

Si la remise des objets a été subordonnée à leur restitution, les pièces à 
conviction et les objets devront, sur demande, être restitués sans délai; dans tous 
les cas, les droits des tiers sont réservés.

La demande de concours peut être rejetée: a) si l’Etat requis la juge de 
nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou si le fait motivant 
le concours est considéré par l’Etat requis comme un délit politique; b) si des 
motifs spéciaux, en tenant un compte raisonnable des intérêts en jeu, justifient 
la retenue des pièces et objets en question.
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sett, hanem a határozatot kibocsájtó megkereső állam szempontjából 
jelentős. Azt viszont, hogy a kétségtelenül megállapítható tudomásulvé
telhez az ítélkező bíróság a jogerő hatását ne fűzhesse, egyezményileg 
aligha lehet kikötni.

Az előadó példaként hivatkozik arra, hogy a Bulgária és Romá
nia között 1924. ápril. 19-én létrejött kiadatási szerződés éppen ezekre 
az okokra figyelemmel 20. cikkében kifejezetten kiemeli, hogy a szer
ződő felek nem vállalnak kötelezettséget a másik fél által hozott ma
rasztaló ítéletnek alattvalóik részére való kikézbesítésére.

Kérdés, hogy ilyen körülmények között és ilyen megfontolás alap
ján a bírói határozatok közlése nem volna-e legalább a megkeresett 
állam idegen honosságú lakóival szemben megkövetelhető. Az előadói 
jelentés ezt a kérdést tagadólag oldja meg. Véleménye szerint az álla
mok alkotmányai általában a lakósok lehető egy en jogosítása felé halad
nak. Épp ezért az idegeneket ebből a szempontból az állampolgárokkal 
szemben hátrányosabb helyzetbe hozni nem látszik kívánatosnak.

Véleményem szerint a tagadó válasz egy gyakorlati, de mégis igen 
súlyos indokkal is alátámasztható volna. Ez az, hogy a megkeresett 
állam illetékes kikézbesítő hatóságának legtöbbször nem is áll módjában 
az elítélt honosságát megállapíthatni. És mi történjék akkor, ha, miként 
az a mi elavult illetőségi törvényünk mellett igen sokszor előfordul, az 
állam valamely lakosának polgársága alig, vagy csak hosszadalmas köz- 
igazgatási eljárás alapján állapítható meg?

Az előadói jelentésnek záró következtetése ebben a kérdésben ezek 
után természetes: a jogsegély ezen ága az egyezménytervezetbe nem 
vétetett fel.

Mindenesetre vitatható, nem volna-e legalább ez a negatív meg
állapítás kifejezetten felveendő az egyezmény szövegébe, még pedig a 
marasztaló ítéletekre és a terhes jogkövetkezményekkel járó bírói vég
zésekre korlátozva.

A magyar kormány véleményében nem lát nehézségeket az ily 
irányú jogsegély teljesítésével szemben sem. Szerinte ez a kötelezettség 
legfeljebb az első cikkben felsorolt mentes bűncselekményekkel szem
ben (kiadatás alól mentes, politikai stb. cselekmények) volna kizárható.

IX. Az 1927. évi I. törvénycikk Magyarországnak Olaszországgal 
az állampolgárok kölcsönös törvényes védelme és a bírói hatóságok 
kölcsönös jogsegélye tárgyában 1922 április 6-án kötött egyezményét 
tartalmazza. Ennek az egyezménynek a jogsegélyre vonatkozó П. 
címbe foglalt 15. cikke így szól:

„Ha a Magas Szerződő Felek egyikének állampolgárát a 
másik Állam területén szabadságvesztéssel sújtott cselekmény 
miatt elítélik, az utóbbi köteles a jelen egyezményben megszabott 
módon a határozat kivonatát annak az Államnak bírói hatóságá
val közölni, amelyhez az elítélt tartozik.“
A jogsegélynek az a módja, amelyre ez a szerződési cikk utal, 

a modern államok bűnügyi nyilvántartásának céljait szolgálja. Ezt 
a jogsegélyi kötelezettséget épp ezért nemcsak a tudomány állapítja 
meg, hanem a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó egyéb kétoldalú nemzet
közi egyezmények is általában kiemelik.

Tárgykör tekintetében ez a jogsegély jóval tágabb, mint a bűnügyi 
jogsegélynek egyéb ágai. Azok a korlátozások, amelyek a kiadatás alá 
nem eső, politikai, katonai vagy az állam szuverénítására és bizton-



A bűnügyi jogsegély a nemzetközi jog programmjában 359

ságára hátrányos jellegű cselekményekre vonatkozással az előbbiekben 
kiemeltettek, ide bajosan vonatkoztathatók. Semmi oka sincs annak, 
hogy ezekre vonatkozással az ítéleteknek közlését kizárjuk.

Általános egyezményben épp úgy, mint a kétoldalú egyezmé
nyekben, ez a közlési kötelezettség azon állam javára állapítandó meg, 
amelynek állampolgárával szemben a marasztaló ítéletet meghozták. 
Helyesen mutat azonban rá Schücking, hogy létezhetnek és léteznek 
olyan bűncselekmények, amelyekre vonatkozó marasztaló ítéletek más 
államokkal is közlendők volnának. Ezek azok a cselekmények, melyek 
általános nemzetközi egyezményekben tilalmaztatnak és amelyeknek 
elkövetése ilyenformán olyannak tekintendő, mely a kérdéses kollektív 
egyezményekben résztvevő összes államok jogrendjét sérti. Elég itt 
hivatkozni a szeméremsértő közlemények terjesztésének vagy a leány
kereskedelemnek általános tilalmazására.

Egyes egyezmények a kihágásokat a közlés kötelezettsége alól 
kiveszik. Megfontolható volna, hogy az általános egyezményben is a 
kihágási marasztaló ítéletek a közlési kötelezettségből nem volnának-e 
kizárandók. Az a körülmény, hogy a bűnügyi nyilvántartások leg
többször a kihágásokra is kiterjeszkednek25, vezették, úgy látszik, az 
előadót, amikor tervezetének idevonatkozó 4. cikkében ezt a korláto
zást nem emelte ki.

A marasztaló büntető ítéletek közlési kötelezettségét megálla
pító cikknek szövege az előadói tervezetben a következő:

4. cikk. — Marasztaló büntető ítéleteknek és bűnügyi nyil
vántartási kivonatoknak közlése. — A  szerződő Felek kötelezik 
magukat arra, hogy kölcsönösen közlik egymással azokat a jog
erőre emelkedett büntető bírói ítéleteket, amelyeket az egyik 
Félnek hatóságai a másik Fél polgárai elten hoztak és amelyek 
az ítéletet hozó hatóságok Államának törvényei szerint a bűnügyi 
nyilvántartásba vezetendők.

„A szerződő Felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a 
bűnügyi nyilvántartási kivonatok közlésére vonatkozó kérelmek
nek helyt adnak,“26
Az albizottság tárgyalásai nyomán létrejött végleges tervezetből 

ez a cikk kimaradt. Hogy miért, nem tudni.
Ausztria és Magyarország kormányvéleménye szerint ezt a cik

ket vissza kellene állítani. A magyar kormány a 4. cikk első bekezdésé
ből mindössze csak a záró tételt : „és amelyek. . .  vezetendők“ kivánná 
kihagyni. A bírói ítéleteknek a közlő állam bűnügyi nyilvántartásába 
való bevezetése u. i. nem tehető az ítéletek közlésének feltételévé. Ez a 
közlés céljából következik.

A 4. cikknek kihagyását magam is indokolatlannak tartom. A 
közlési kötelezettség keretéből a kihágásoknak kirekesztése azonban 
lehetséges és a hatóságok tehermentesítése szempontjából célszerű.

25 V. ö. 1897 : XXXIV. t.-c. 26. §.
2« A r t i c l e  4. — C o m m u n ic a tio n  d e  c o n d a m n a tio n s  p é n a le s  e t  d ’e x t r a i t s  d u  

c a s ie r  ju d ic ia ir e .  — Les Parties contractantes s’engagent à se communiquer 
réciproquement les sentences pénales passées en force de сћозе jugée, qui ont 
été prononcées par les autorités de l’une des Parties contre des ressortissants 
de l’autre Partie et qui, selon les prescriptions de la Partie par les autorités de 
laquelle elles ont été prononcées, doivent être inscrites dans le casier judiciaire.

Les Parties contractantes s’engagent réciproquement à donner suite aux 
demandes de communication d’extraits du casier judiciaire.
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X. Melyek lehetnek a bűnügyi megkeresés útjai? A bűnügyi jog
segély foganatosítása érdekében hogyan érintkezzenek egymással az 
érdekelt államok? Ez a következő kérdés, amelyre az előadói előter
jesztés és tervezet megfelelni kívánt.

A gyakorlat bárom ilyen utat ismer.
1. Az első az úgynevezett „diplomáciai út“. Ezalatt azt értik, ha 

az érdekelt hatóságok kormányaik útján érintkeznek egymással. Az 
érintkezést az érdekelt államok külügyminiszterei és külügyi képviselői 
közvetítik.

2. A második Schücking szerint a bírói hatóságok közvetlen érint
kezése. Ez ismét bárom módon lehetséges:

a) Az első mód az, amikor a megkereső állam központi igazság
ügyi szerve érintkezik a megkeresett állam központi igazságügyi 
szervével.

b) A másik, amikor a megkereső államnak azon bírói hatósága, 
amely előtt a kérdéses ügy folyamatban van és amely külföldi jog
segélyre szorul, maga fordul a megkeresett állam azon bírói szervéhez, 
amely külföldi megkeresések átvételére és közvetítésére jogosult.

c) A harmadik az eljárásra jogosított bírói hatóságok közvetlen 
érintkezése.

3. Az angol-szász jog végül az érintkezésnek azt a módját is 
ismeri, amikor a megkereső állam külföldi diplomáciai képviselője lép 
a jogsegély foganatosítására hivatott bírói szervvel közvetlen érint
kezésbe.

Történeti szempontból a diplomáciai út mutatkozik a bűnügyi 
megkeresésekre a legjobban megfelelőnek. Ma is általában ez a rendes 
és szabályszerű. A polgári jogsegélyre vonatkozó hágai egyezmények 
is általában a diplomáciai utat tekintik a megkeresések közvetítésére 
alkalmasnak. Az Institut de droit international ellenben 1877-ben Zü
richben tartott ülésezése alkalmából a közvetlen érintkezés lehetővé 
tételét látta kívánatosnak.

Schücking nagyon helyesen mutat rá azokra a nehézségekre, 
amelyek a közvetlen megkeresésnek útjában állanak. Az államok föl- 
tétlen érdeke, hogy nemzetközi szolgálatuk egységes szempontok szerint 
igazodjék. Ez a szempont a közvetlen bírói érintkezésben elvész. Az 
igazságügyi hatóságoknak a diplomáciai érintkezésben kívánatos és 
lehetséges egységes iránynak követésére sem módjuk, sem képességük 
nincs. A közvetlen megkeresés mellett szól a jogsegély gyorsaságának 
szempontja. Ennek súlya azonban háttérbe szorul a külpolitikai egy
séges vonalvezetés fontossága mellett.

De ha egyes államok külön szerződéseikben, aminőket Schücking 
előadói jelentésében részletesen felsorol, sajátos viszonyaik következté
ben a diplomáciai útnak előnyeiről a közvetlenség és gyorsaság ked
véért le is mondanak, ezt a lemondást egy általános nemzetközi egyez
mény keretében kötelezővé tenni csakugyan lehetetlen.

Ezek alapján az előadói jelentés a következő cikket hozza 
javaslatba:

„5. cikk. — A bírói jogsegély útja. — Az államok közötti
bírói jogsegély iránti kérelem és annak engedélyezése diplo
máciai úton foganatosítandó, kivéve, ha különös szerződések
útján az érdekelt államok megállapodnak egymással abban, hogy



A bűnügyi jogsegély a nemzetközi jog programmjában 361

a bírói •jogsegélyre kölcsönösen egyszerűbb utat tesznek
lehetővé“21
Az előadói jelentés megjegyzi, hogy ott, ahol egyszerűen csak 

bírói ítéletek közléséről van szó, az eljárás általános egyszerűsítésé
nek nincs sem m i akadálya.

A véleményező kormányok közül egyedül Ausztria és Magyar- 
ország válasza tartalmaz utalást erre a kérdésre.

Ausztria véleménye szerint a bűnözés nemzetközi elnyomása 
érdekében kívánatos volna a szerződő államok rendészeti hatóságai
nak közvetlen érintkezését minden olyan esetben expressis verbis 
megengedni, amikor kiadatás tárgyát képező cselekmények ügyében 
való nyomozásról vagy azok üldözéséről van szó.

A magyar kormány véleménye szerint a tervezett cikk oly érte
lemben volna kibővítendő, hogy sürgős szükség esetén még akkor is 
lehetővé váljék a bűnügyi hatóságoknak közvetlen érintkezése, ami
kor az általános szabály a diplomáciai vagy más utat ír elő. A ma
gyar kormány véleménye szerint az is megfontolás tárgyává volna 
tehető, vájjon nem lehetséges-e a szerződő államoknak egyszerűen a 
tetszésére bízni, hogy a viszonosság feltételezése mellett vagy anélkül, 
egyszerű nyilatkozattal választhassanak a nekik alkalmasnak látszó 
érintkezési módok között. Ha azonban az egyezmény nem is menne 
ennyire, akkor sem lehet a „diplomáciai utat“ olyannak felfogni, ami
lyennek azt Sehücking jelzi és amelyet fent 1. pont alatt említettem. 
A jogsegély iránti megkeresés nem egyik állam kormányától a másik 
állam kormányához intézendő, hanem a megkereső állam illetékes 
hatósága intézi azt a megkeresett állam ismert vagy ismeretlen illeté
kes hatóságához. A diplomáciai út egyedül abból áll, hogy ezt a meg
keresést és az arra adott választ az illtékes hatóságok diplomáciai 
úton közük egymással. A magyar kormány a diplomáciai útnak ezt 
a körülírását is szükségenek látná az 5. cikkben. Végül kívánatosnak 
tartja annak feltüntetését, hogy az egyik állam büntető bírói ítéleté
nek a másik állam alattvalói részére posta útján való kikézbesítése 
külön erre vonatkozó megegyezés hiányában nem tekinthető meg
engedettnek.

XI. Költség és nyelv. A bűnügyi megkeresések teljesítése körül 
felmerült költségek az eredeti gyakorlat és a helyes jogi felfogás sze
rint a megkereső felet terhelték. Célszerűségi szempontok, nemkülön
ben a jogsegély teljesítése által okozott költségeknek aránylag csekély 
volta okozhatták azt, hogy ezt az elvet a gyakorlatban és a nemzet
közi egyezményekben is utóbb a viszonosság elve váltotta fel. Viszo
nosság feltételezésével a kölcsönös jogsegélyi viszonyban álló államok 
közül mindegyik maga viseli a másik részére teljesített jogsegély 
költségeit.

Megint gyakorlati szempontok azok, amelyek az idegenből meg
hívott tanuk és szakértők utazási és tartózkodási költségeinek fede
zését ezen általános szabály alól kivonják és azoknak fedezését a 
megkereső államtól kívánják meg. Az előadói javaslat a szakértőkre 27

27 Article 5. — Voie à suivre dans les rapports de coopération judiciaire. — 
La demande et l’octroi du concours judiciaire d’Etat s’effectueront par la voie 
diplomatique, sauf si les Etats en question ont convenu entre eux, par des 
accords spéciaux, d’une voie plus commode pour se prêter réciproquement leurs 
concours judiciaire.
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nezve a megkereső állam tartozását meg is állapította. A tanukról 
azonban, mint föntebb (VI.) arra rámutattam, külön nem intézkedik.

Az előadói javaslatnak a költségek fedezésére vonatkozó rendel
kezése a 6. cikkbe van foglalva:

„6. cikk. — A bírói jogsegély által okozott költségek. —
A jelen egyezmény rendelkezéseinek megfelelően nyújtott bírói 
jogsegély költségeit az a Fél viseli, amelynek területén ezek a 
költségek keletkeznek.

A szakértők kihallgatása által okozott költségeket a meg
kereső Fél viselik
A megkeresés nyelve tekintetében az általános gyakorlat az, hogy 

minden állam a maga nyelvén fogalmazza meg a bűnügyi jogsegélyre 
vonatkozó megkereséseket. Ez természetes is, hisz az anyanyelven 
fogalmazott szöveg adhatja vissza leghűbben szerzőjének gondolatait. 
Az így megfogalmazott megkeresés azonban megfelelő hiteles módon 
azon állam hivatalos nyelvére is lefordítandó, amelyhez a megkeresést 
intézik. A fordításról gondoskodás rendszerint a megkereső állam 
terhe, kivételes esetekben azonban a viszonosság feltételei mellett a 
fordítás a megkeresett állam részéről is beszerezhető.

Ebben a kérdésben az előadói javaslat 7. cikke intézkedik:
„7. cikk. — A bírói érintkezésben alkalmazandó nyelv. —

A bírói megkereséseket és azok mellékleteit a megkereső Fél 
nyelvén kell szerkeszteni.

A  megkereső Fél hivatalos nyelvén szerkesztett okiratok
hoz azoknak a megkeresett Fél nyelvén szerkesztett és valamely 
diplomáciai képviselő vagy hites tolmács által hitelesített fordí
tást kell mellékelni.

Ha a fordítás megszerzése a megkereső hatóságnak rend
kívüli nehézségeket okoz, akkor a megkeresett hatóság a lehető
ség határain belül segítségére lesz. A  fordítás beszerzése által 
okozott költségeket a megkereső Fél viseli.“
Az albizottság a 6. cikket változatlanul meghagyta, a 7. cikket 

azonban akként változtatta meg, hogy a konzuli tisztviselőket is fel
hatalmazottaknak jelentette ki hiteles fordítások eszközlésére.28

A véleményezésre felhívott kormányok közül az észt kormány 
úgy véli, hogy a költségek kérdésében való viszonosság tételét szaba
tosabban kellene megfogalmazni. Nem tartja u. i. lehetségesnek, hogy

28 Article 6. — Frais occasionnés par la coopération judiciaire. — Les frais 
occasionnés par le concours judiciaire prêté conformément aux dispositions de la 
présente convention seront supportés par la Partie sur le territoire de laquelle ces 
frais prennent naissance.

Les frais occasionnés par une demande d’audition d’experts seront rembour
sés par la Partie requérante.

Article 7. — Langue à employer dans les rapports de coopération judiciaire. 
— Les commissions rogatoires et leurs annexes devront être rédigées par la langue 
officielle de la Partie requérante.

Une traduction, établie dans la langue officielle de la Partie requise et 
certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire ou un traducteur juré, 
devra être jointe aux documents rédigés dans la langue officielle de la Partie 
requérante.

Si l’établissement de la traduction présente des difficultés extraordinaires 
pour l’autorité requérante, l ’autorité requise lui viendra en aide dans toute la 
mesure du possible. Les frais occasionnés par l’établissement de la traduction seront 
a la charge de la Partie requérante.
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olyan költségeket, amelyek például bizonyos tárgyaknak drága elkül
déséből merülnek fel, szintén a megkeresett állam fedezze. Az ilyen 
nagyobb költségek csakis a megkereső felet terhelhetik. A kölcsönössé
get, illetve viszonosságot az észt kormány csak a rendes bírói eljárás 
közönséges költségeire kívánja korlátozni. A nyelvi kérdésben viszont 
az észt kormány álláspontja az, hogy a megkeresett állam nyelve he
lyett a Nemzetek Szövetségének valamelyik hivatalos nyelve is 
alkalmazható volna a fordításra.

Miként a tervezet 2. cikkével kapcsolatban, a 6. cikkre vonat
kozással is, a magyar kormány annak a véleményének adott kifeje
zést, hogy a tanúkihallgatás okozta költségek a megkereső felet kell 
hogy terheljék. A költségek előlegezésének kötelezettségétől azonban 
el lehet tekinteni. A megkeresések fordításának hitelesítése a magyar 
kormány nézete szerint a megkeresett állam illetékes szerveinek hatás
körébe tartozik.28 29 Mindenesetre kívánatos, hogy a megkeresett állam a 
megkereső állam szerveitől származó fordítást is elfogadja. A 7. cikk
nek 3. bekezdését a magyar kormány el kívánja hagyni, mert félre
értéseket és fölösleges nehézségeket okozhatnak. Ezzel szemben úgy, 
mint az osztrák kormány is, az esetleges különös egyezmények ide
vonatkozó könnyítő rendelkezéseinek további fenntartását külön is 
kiemelve szeretné látni.

XII. Az egyezménytervezet rendszerétől egészen különváltan, 
utolsónak említi meg az előadói javaslat az államoknak azt, a bűnügyi 
jogsegély keretébe nem is igen sorolható természetes kötelezettségét, 
hogy jogrendjük, és így büntetőjogrendjük egyes részletkérdéseit ille
tőleg egymásnak felvilágosítással tartoznak:

„8. cikk. — Kölcsönös felvilágosítások. — A Szerződő Felek 
kötelezik magukat arra, hogy büntető ügyekben egymásnak köl
csönösen felvilágosítást adnak hatályban lévő jogszabályaik felől.

Egymással kölcsönösen közölni fogják azoknak a hatósá
goknak sorát, amelyek ilyen felvilágosítások adására köte
lesek
Az albizottság ezen cikket változatlanul átvette.30 
ХШ. Végeredményben a szakértő bizottság és az albizottság 

gondos munkája megfogható eredményt mégsem hozott létre.
A véleményadásra felszólított államok közül 18 állam kormánya 

elvben hozzájárult a bűnügyi jogsegély kérdésének általános egyez- 
ményi szabályozásához. Ezek az államok (francia nevük kezdőbetűje 
szerinti sorrendben): Németország, Ausztria, Brazilia, Dánia, Egyip
tom, Észtország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Japán, Lett-

28 V . ö. 1909:X IV . t.-c .-b e  ik ta to t t  m á so d ik  h á g a i  e g y e z m é n y  10. c ik k é t:  
„Ellenkező megállapodás hiányában a megkeresést akár a megkeresett hatóság 
nyelvén, akár az érdekelt két Állam közt megállapított nyelven kell szerkesztem,
vagy pedig csatolni kell hozzá e nyelvek egyikén készült fordítást, amelyet a meg
kereső Állam diplomáciai vagy konzuli tisztviselője, vagy pedig a megkeresett 
Állam hiteles tolmácsa hitelesít.“ — U . i. a  3. c ik k  2. b ek ezd ése :  „Ellenkező meg
állapodás hiányában az előző bekezdésben em lített fordítást a megkereső Állam  
diplomáciai vagy konzuli tisztviselője, vagy pedig a megkeresett Állam hites tol
mácsa hitelesíti.“

30 Article 8. — Echange de renseignements. — L es P a r t ie s  c o n tr a c ta n te s  
s ’e n g a n g e n t  à  se  fo u r n ir  réc ip ro q u em en t, au  su je t  d ’a f fa ir e s  p én a le s , d e r e n s e ig n e 
m en ts  su r  la  lé g is la t io n  en  v ig u e u r  ch ez  e lle s .

E l le s  se  co m m u n iq u ero n t r é c ip ro q u em en t l ’u n e  à  l ’a u tr e  la  l i s t e  d es a u to 
r it é s  q u i so n t  te n u e s  de fo u r n ir  c e s  r e n s e ig n e m e n ts .
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ország, Norvégia, Németalföld, Lengyelország, Románia, Szalvádor, 
Svédország és Svájc.

Mindezek az államok azonban hozzájáruló nyilatkozatuk mellett 
a részletkérdésekben különböző módosításokat hoztak javaslatba, 
illetve fenntartásokkal éltek. Azok a kormányok is, amelyek a részle
tekben nem nyilatkoztak, fenntartották maguknak nyilatkozási jogukat. 
Legpesszimisztikusabb a hozzájáruló államok között Svájc állásfogla
lása. Annyira, hogy nem is tudom, helyesen járt-e el a szakértői bizott
ság jelentése, amikor Svájcot a hozzájáruló államok közé sorozta.

Svájc u. i. a maga elvi hozzájárulása mellett felhívja a szak
értő bizottság figyelmét arra, hogy az egyes részletkérdésekben az 
egyes államok között oly mélyreható eltérések vannak, hogy ezekre 
figyelemmel, összefoglaló és általános megegyezés a bűnügyi jog
segély kérdésében alig remélhető. Emellett rámutat, hogy az egyes 
államok között ezek a kérdések kétoldalú nemzetközi egyezményekkel 
amúgy is eredményesen vannak szabályozva. Az ilyen kétoldalú egyez
mények pedig már csak azért is megfelelőbbek, mert az egyes államok 
különleges szükségleteinek sokkal jobban tudnak eleget tenni.

Egészen elutasító álláspontot foglaltak el az egyezményi szabá- 
bályozással szemben az angol-szász államok: a Délafrikai Állam- 
szövetség, Ausztrália, a Brit Birodalom, az Északamerikai Egyesült 
Államok, India és Újzéland.

A Nemzetek Szövetségének kezdeményezésére 1930-ban Hágában 
összejött a nemzetközi közjog egyes kérdéseinek kodifikálására hiva
tott első nemzetközi konferencia. Ezen a konferencián megegyezés 
jött létre a szakértői bizottság által kidolgozott első 6 kérdés közül 
háromban. Ezek az állampolgárság, a partmelléki vizek és az államok 
felelősségének kérdése.

Ez után a mai napig a hivatalos kodifikálás munkálatai meg
akadtak.

A Nemzetek Szövetségének figyelmét a jogi kérdésekről súlyo
sabb politikai kérdések terelték el, melyeknek kedvező megoldása 
kétségtelenül alapvető feltétele annak, hogy az államok nyugodt érint
kezését szolgáló nemzetközi jog megszilárdítása és kialakítása is 
előbbre Jusson.



A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi 
büntetőbíróság eszméje.

Irta: Irk Albert dr. 
egyetemi ny. r. tanár (Pécs).

Már a világháborút megelőzően mindjobban felismerést nyert 
azon alapigazság, hogy az államoknak közös érdeke jogrendjeiknek a 
kölcsönös védelmezése. A súlyosabb bűncselekmények megbüntetése 
ugyanis, amint Angyal Pál mondja, általános emberi érdek.1 Ebben 
az irányban találjuk meg egyfelől a kiadatás kérdésének lehetőleg 
egységes alapelveken nyugvó nemzetközi szabályozását célzó törekvé
seket, mint másfelől a bűntettesek bizonyos, valamennyi állam jog
rendjét egyformán veszélyeztető osztályaival szemben a közös büntető
jogi védelem kiépítésének a szorgalmazását. Szűk keretek között 
ugyan, de mégis bizonyos tényálladékokra nézve a közös nemzetközi 
büntetőjogi szabályozásnak kontúrjai máris jelentkeztek.

A világháború eme mozgalmaknak újabb erőt kölcsönöz, részben 
pedig azokat egészen új irányba lendíti. És itt mindjárt leszögezhet
jük, hogy ez utóbbi törekvéseknek elsődleges indítóoka nem büntető
védelmi, hanem politikai tekintet volt. Közelebbről: a győztes államok 
birtokállományának lehető mindenirányú biztosítása.

Ezen újabb irány immár nem elégszik meg a belső állam jog 
autonóm továbbfejlesztésével, sem pedig az állami büntető joghatóság 
kiterjesztésével, hanem nemzetközi jogszabályokat akar belső állam
jogot kötelező erővel felruházni, amikor egyrészt bizonyos cselekmé
nyek intemacionális pönalizálását sürgeti, másfelől amikor meghatá
rozott személyekre nézve a hazai bíróságoktól független nemzetközi 
büntető bíróságok szervezését tartja szükségesnek.

Egyes személyek nemzetközileg megszervezett bíróságok által 
történendő büntetőjogi felelősségre vonásának a gondolata csak a 
világháború alatt merült fel. Nevezetesen Bellott angol professzor volt 
az, aki a világháború alatt, 1916-ban a Grotius Society ben tartott elő
adásában pendíti meg azt az eszmét, hogy azon személyek, akik a had
viselés szabályait durván megsértik, büntetőjogi felelősségre vonas
sanak, erre a célre pedig egy nemzetközi büntetőjogi bíróság szer- 
veztessék meg.1 2

Jól tudjuk, hogy ez az elv azután testet is öltött a békeszerző
désekben, amikor minden idők számára szomorú kórtünetként inkor-

1 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve. 1920. 133. 1.
2 L. Premier Congrès int. de droit pénal. Bruxelles, 1926. Actes du Congrès 

1927. 3G6. s. köv. 1.
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poráltattak a versaillesi békeszerződésnek a német császár büntetőjogi 
felelősségrevonását megállapító 227—230. cikkelyei, s amely rendel
kezéseknek hasonmásait a többi páriskörnyéki békeparancsok is fel
ölelik a legyőzött államok meghatározott személyeire. így a trianoni 
békeparancs is (VII. rész: Büntetőrendelkezések, 157—159. cikk) 
kimondja, hogy a magyar kormány köteles a szövetséges és társult 
hatalmaknak vagy közülük annak, amely őt eziránt megkeresi kiszo 
gáltatni a háború törvényeivel és szokásiaval ellenkező cselekmények 
elkövetésével vádolt minden személyt, akár névszerint nevezik meg 
őket, akár pedig azt a rangfokozatot, tisztséget, vagy hatáskört jelölik 
meg, amelyben a magyar hatóságok az illető személyeket alkalmazták 
(157. cikk, 2. bek.).

A világháború a sok között kétségtelenül azzal a nagy és szo
morú tapasztalattal is záródott, hogy hiába a hadviselés jogának még 
oly gondos és kimerítő szabályozása, ha azoknak a szabályoknak nincs 
meg a megfelelő szankciója. Az 1907. évi hágai konferencia IV. egyez
ményének 3. cikke megállapítja ugyan a hadviselő feleknek kártérítési 
kötelezettségét, de nem intézkedik a fegyveres erejükhöz tartozó s a 
hadviselés szabályait sértő személyeknek felelősségre vonásáról. Az 
azóta lezajlott háborús nemzetközi konfliktusok s legfőkép az utolsó 
világháború igazolták, hogy a hágai egyezmények a tűzpróbát nem 
állták ki. Ezen felismerésbe kapcsolódik bele az érintett mozgalom s 
nyer egyre nagyobb erővel mind szélesebb kiterjedést.

Míg kezdetben, így a Bellot-féle már említett javaslatban is, 
a háborúviselés nemzetközi szabályainak megsértését kívánták bün
tetőjogi megtorlásban részesíteni, addig később mindinkább minden, 
a nemzetközi békét fenyegető egyéni vagy kollektív magatartást.

A kiindulásában indokolt és lényegében minden politikai élt 
nélkülöző törekvést azonban csakhamar elnyomják és lényegéből 
kiforgatják a kérdés hátterében meghúzódó már említett politikai 
tendenciák.

A győztes hatalmak u. i. nem tartották sem a békeszerződésekben 
foglalt garanciákat elég hatékonyaknak, sem a Nemzetek Szövetségé
nek egyoldalúan kiépített szervezetét eléggé erősnek a nemzetközi 
status quo biztosítására s épen ezért a nemzetközi deliktum tényálladé- 
kainak megkonstruálásával és a vonatkozó büntető szankciók létesíté
sével próbálják most már védelmüket egyoldalúan még jobban 
biztosítani.

így természetes tehát, ha a kérdés higgadt, elfogulatlan tanul
mányozása és tárgyalása háttérbe szorul s ha ezen munkálatokkal 
szemben a vesztes államok nemzetközi jogászsága bizalmatlansággal 
viselkedik.

A szabályozandó, egymásba kapcsolódó, de logikusan egymás
után következő kérdések a következők lettek volna: 1 . A nemzetközi 
bűncselekmény tényálladékainak a megállapítása. 2. A nemzetközi 
bűncselekmény alanyisága kérdésének a tisztázása. 3. A nemzetközi 
bűncselekmény elkövetőire hatáskörrel bíró nemzetközi büntetőbíróság 
szervezeti és eljárási szabályainak felállítása.

De a kérdés megoldás felé vezető eme logikus sorrendjét felfor
gatta az érdekelt s lelkiismeretükben nyugtalan államok ama mohó 
törekvése, hogy politikai határaik védelmére minél előbb újabb biz* 
tosítékot szerezzenek.

366 Irk Albert



A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntetőbíróság eszméje 367

1. Ami az első kérdést, vagyis a nemzetközi bűncselekmények 
tényálladékainak megkonstruálását illeti, e téren a felfogások ma még 
a lehető legnagyobb eltérést mutatják. Amíg a kérdést higgadtan meg
ítélő és a gyakorlati kivihetőség szempontjaival számoló Phillimore 
ily nemzetközi bűncselekményeknek a már fennálló vagy az ezután 
létesítendő hadviselési szabályok megsértését tekintené,3 addig mások 
ezen tényálladékok körét sokkal tágabbra akarják kihúzni. így már 
a Nemzetek Tanácsa által 1919-ben kiküldött jogászbizottság a nem
zetközi deliktum körét a „contre l’ordre public international et le droit 
des gens universel“-ben foglalta össze, hasonlóan Q. Saldanahoz, aki 
ezt a „a nemzetközi morál és szerződések tekintélye elleni politikai 
bűntettekében látná.4 Még tovább megy a nemzetközi büntetőbíróság 
eszméjének különösen lelkes híve, Pella, román jogtanár, aki a nemzet
közi deliktum két nagy csoportját különbözteti meg. Az egyikbe az 
állam által elkövetett bűncselekményeket sorozza. Ide tartoznának: 
a támadási háború, demilitarizált zónák megsértése, nemzetközi fel
kelés, nemzetközi joghatóság határozata iránti engedetlenség, katonai 
mozgósítás nemzetközi konfliktus esetén, más államok ügyeibe való 
beavatkozás, pénzhamisítás, diplomáciai képviselők immunitásának 
a megsértése stb. Az egyesek által elkövetett bűncselekmények lenné
nek: a támadó háború deklarálása, diplomáciai képviselő részéről 
támadó háború előkészítése, az állam külső biztonsága elleni maga
tartás, háborús propaganda, diplomáciai aktahamisítás stb.6

Hasonlóan tág körben kívánja a nemzetközi bűncselekmény 
tényálladékait megállapítani Lévitt, aki bár tizenkét pontban igyek
szik kimeríteni azoknak csoportját, mégis „bármely szerződéses köte
lezettség megsértését“ ilyennek kívánná minősíteni.6

A vonatkozó nagyszámú javaslatok közül még megemlítem az 
International Law Association 1926. évi kongresszusának állásfogla
lását, amely a nemzetközi kötelezettségeknek minden büntető jellegű 
megsértésében látná a nemzetközi deliktum fogalmát. Az Association 
int. de droit pénalnak az 1926. évi brüsszeli kongresszusi határozata 
szerint pedig nemzetközi deliktum volna az igazságtalan háború meg
indítása és a nemzetközi törvények megsértése, de mindazok a bűn- 
cselekmények is, melyek akár a tettes, akár a sértett külföldi honos
sága következtében nemzetközi jellegűnek jelentkeznek, mert a világ 
békéjét veszélyeztetik.

Mindezekből a kísérletekből nyilvánvaló, hogy a nemzetközi bűn
cselekmény tényálladékainak megkonstruálására irányuló törekvések 
egyfelől a legszélsőbb keretek között mozognak, másfelől pedig még 
a legkezdetlegesebb fokon állanak.

Nemzetközi büntető kódex a nullum crimen sine lege alap- 
principiumának kodifikálása nélkül el sem gondolható. Ezt nagyjában 
elismerik a vonatkozó javaslatok szerzői is. De törekvésük hajótörést 
szenved a büntetőjogi jogászi szempontot keresztező annyiféle más 
állami tekintet következtében. Ezért tér ismételten vissza mindazokban 
a kísérletekben, amelyek a tényálladékok taxatív felsorolására irá
nyulnak, ama tág megjelölés, mely szerint lényegében nemzetközi *

* Revue int. de droit pénal 1924.
* Premier congrès int. de droit pénal Bruxelles. 1926. Rapports prépara

toires. 186.
5 Pella: La criminalité collective des états. 1926. 217 s. köv. 1.
6 Revue int. de droit pénal 1929.
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bűncselekmény lenne bármely nemzetközi kötelezettségnek, a nemzet
közi jogrendnek, a nemzetközi törvénynek stb. megsértése. Ezt kény
telen beismerni a kérdés minden oldalát egyébként oly alaposan vizs
gáló Pella is, amikor odanyilatkozik, immár belefáradva az államok 
által elkövethető bűncselekmények felsorolásába, hogy a tényálladékok 
kimerítő megállapítása lehetetlen, s ezért egy nagy csoportját egy
szerűen így jelöli meg: az államok által elkövethető egyéb bűncselek
mények.7 Ez a kérdésnek kényelmes elintézése, de nem megoldása. 
Akkor sokkal egyszerűbb a nemzetközi bűncselekmények tényálladék- 
szerű kiépítéséről végkép lemondani, amint ezt egyes javaslatok tény
leg ajánlják is és a bírói szabad mérlegelésre bízni annak megállapí
tását, hogy a konkrét esetben bizonyos magatartás nemzetközi bűn- 
cselekmény volt-e vagy sem.

Az újabb állami büntető törvénykönyvek között, igaz, példával 
szolgál egyik, az 1927. évi szovjetköztársaság büntető kódexe arra 
nézve, hogy nem feltétlenül szükséges a bűncselekmények tényálla- 
dékainak kimerítő szabályozása, amely tudvalévőén felruházza a 
szovjet büntetőbíróságokat per analogiam új tényálladékok konsti- 
tuálására (1. 16. §-t). S igen érdekes, hogy ez indokolás ugyanaz, mint 
a nemzetközi deliktum esetében. Krylenko szovjet teoretikus szerint 
u. i. mivel az új szovjet-államban a bűncselekményeknek hosszú 
sora állandóan változik, s így azok eltérnek azoktól, amelyeket a 
korábbi törvénykönyvek szabályoznak, lehetetlen az új bűncselekmé
nyeknek összes nemeit kimerítően összefoglalni.8

Az iíj szovjet büntető kódex átlátszó célokat követ. Ez remél
hetően nem lehet egyetlen kultúrállamnak büntetőjogi célkitűzése. 
És nincs ez másként államközi viszonylatokban sem. Amint a szovjet 
jogrenden belül az állami önkény jogi biztosítását szolgálja az érin
tett rendelkezés, akként szolgáltatna ki egyes államokat a nemzetközi 
önkény érvényesítésének a felállítandó új nemzetközi bíróság a nemzet
közi bűncselekmény tény áll adékainak jogi szabályozása hiányában.

A nemzetközi büntetőbíróság eszméje ezért a nemzetközi bűn- 
cselekmény tényálladékai megkonstruálásának a függvénye, ezzel 
áll és ezzel bukik.

2. Amilyen nagy ma még a nézeteltérés a nemzetközi bűncselek
mény megkonstruálása terén, épúgy megoszlanak a vélemények a 
büntetőjogalanyiság kérdésében.

Sem a Nemzetek Szövetségének alkotmánya nem tartalmaz olyan 
rendelkezést, mely a vállalt kötelezettségek megsértőivel szemben 
nemzetközi büntetőjogi felelősséget állapítana meg, sem pedig a 
N. Sz.-nek kiépítését előkészítő tervezetekben nincs semmi nyoma 
annak, hogy ily gondolat felmerült volna. Így a Hous-féle tervezet 
nagyjában azokat a gazdasági szankciókat tartalmazza, amelyeket 
azután a N. Sz. magáévá tett. Igaz ugyan, hogy a Borah-féle tervezet 
a támadó vagy igazságtalan háborút nemzetközi bűntettnek minősíti, 
de a háborút felidéző vétkes egyesek büntetőjogi felelősségre való voná
sát a hazai bíróságok hatáskörébe utalja. Hasonló szellemben szabá
lyozza továbbá a kérdést az 1924. évi genfi protokollum is, amikor a 
támadó háború fogalmának megjelölésével azt nemzetközi bűntettnek 
minősíti és kimondja, hogy annak elkövetőivel szemben a hazai 
igazságszolgáltatás köteles eljárni.

7 Pella: i. m. 259. 1.
8 Id. Freund: Strafgesetzbuch Sowjetrusslands. 1925. 103. 1.
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De az uj birtokállományukban magukat biztosnak nem érző álla
mok egyre jobban kezdik sürgetni a nemzetközi büntetőjogi felelősség 
kérdésének a szabályozását. így már a N. Sz.-nek Tanácsa által 
1919-ben kiküldött jogászbizottság foglalkozik a jogalanyiság kérdésé
vel. De a vélemények már ott megoszlottak a téren, vájjon csupán 
fizikai személyek vagy államok, mint jogi személyek lennének-e nem
zetközi büntetőjogi felelősségre vonandók? És azóta is a felfogások 
e kérdésben két párt szerint különülnek el: az egyik csak a fizikai 
személyek nemzetközi büntetőjogalanyiságát tartja elismerendőnek, 
a másik a fizikai személyeket és az államokat, mint jogi személyeket 
egyaránt. A kérdés úgy elméletileg, mint gyakorlati vonatkozásaiban 
ma még teljesen tisztázatlan. Elméletileg azért, mert annak eldöntése, 
hogy fizikai személyek vagy csak államok vonassanak nemzetközi 
büntetőjogi felelősség alá, függvénye a nemzetközi jogalanyiság nagy- 
horderejű nemzetközi jogi kérdésében vallott felfogásnak. S ez utóbbi 
ma még az új nemzetközi jog egyik legkevésbbé tisztázott kérdései 
közé tartozik.9

Az államok büntetőjogi felelősségre vonásával legerélyesebben 
Politis helyezkedik szembe.10 Nagyszabású tanulmányában ama fel
fogás helytelen voltát bizonyítja, amely abból indul ki, mintha az 
államoknak, mint kollektív személyeknek, az őket alkotó fizikai szemé
lyekétől független akaratelhatározása volna. Politis szerint minden 
állami elhatározás csak az őt alkotó fizikai személyek elhatározásának 
az eredője. Éppen ezért az államok vétkes magatartásaiért csak az 
azokat megvalósító fizikai személyek felelősek. Hivatkozik Bismarck 
kijelentésére, aki szerint „sohasem a népek akarják a háborút, hanem 
azoknak egy kis töredéke“. A háborúért azok a kormányok felelősek, 
amelyek azt provokálták, vagy tűrték annak kitörését. Ha tehát az 
államokat vonnák büntetőjogi felelősségre, a bűnös kormányok men
tesülnének az alól. így tehát a nemzetközi deliktum elkövetésében 
valóban vétkes fizikai személyek azok, akik felelősségre vonandók. 
Ez felel meg a büntetőjog azon alapelvének is, hogy a büntetés szemé
lyes legyen, mert az államok ellen foganatosítandó represszáliák az 
összes állampolgárokat sújtanák, tehát azokat is, akiknek nagyobbik 
fele a bűncselekmény elkövetésében ártatlan. De ez felel meg szerinte 
a nemzetközi jog demokratizálásának is, amely folyamatnak útja 
éppen abban áll, hogy a jövőben a nemzetközi jog alanyaiként maguk 
az egyes fizikai személyek ismertessenek el.

Politis felfogása mellett a már említett Levitt és Pella, vagy a 
Saldana-féle tervezetek stb. úgy a fizikai, mint a kollektív személyek 
büntetőjogi felelősségre vonását tartalmazzák. Míg Bustamente Y. 
Sirvén mint a nemzetközi jogalanyiságról uralkodó felfogással szembe
szegülő felfogást utasítja vissza a fizikai személyeknek nemzetközi 
büntetőbíróságok elé állítását.11 Domedieu de Vabres pedig különösen 
azokra a gyakorlati nehézségekre mutat rá, amelyek fizikai személyek
nek büntetőjogi felelősségre vonásával járnának.12 Hasonlóan emeli ki 
ezeket a magyar irodalomban Doleschall Alfréd alapos tanumányá-

0 L. I rk :  Bevezetés az új nem zetközi jopba. 1929. 74 s köv. 1.
10 Politis: Les nouvelles tendences du droit international. 1927.
11 Bustamente Y. Sirvén—Paul Goule: La cour permanente de justice inter

nationale. 1925.
u  Donnedieu de Vabres: Les principes modernes du droit pénal inter 

national. 1928.
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ban.13 Ilyen nehézségek a fórum delicti commissi büntetőjogi elvének 
az áttörése, ami a bűnügyeknek kinyomozása tekintetében lenne hát
rányos. A saját honos kiadatásának a tilalma. Minthogy a nemzetközi 
bűncselekmények főcsoportja politikai jellegű, a politikai bűntette
sekre vonatkozó nemzetközi menedékjog elvének a feláldozása járna. 
A nemzetközi büntetőbíróság túlterhelése. Annak ítélkezése a háborús 
légkört átvinné a béke állapotába is. Az ítéletek végrehajtása pedig 
újabb nemzetközi bonyodalmaknak képezné forrásait.

A másik nehézség a büntetőszankciók megállapítása terén 
mutatkozik,

Saldana nemzetközi büntetőkódex-tervezete a szankcióknak két 
csoportját ismeri: az állam elleni és az egyén elleni szankciókat. Az 
állam elleniek lehetnek azután ismét gazdaságiak, szociálisak és 
katonaiak. Az egyén elleniek pedig szabadságfosztó, jogkorlátozó és 
tulajdon elleni szankciók szerint különülnek el. De ezeken kívül ismeri 
a biztonsági rendszabályokat is, így az állam ellen bizonyos területek
nek ideiglenes vagy végleges demilitarizálását, hadianyaggyártástól 
való eltiltást stb. Személy elleni pl. a házifogság, kezesség stb. Ugyan
csak két csoportját különíti el a szankcióknak Pella is. Az államok 
ellen foganatosítható szankciók lehetnének diplomáciák (pl. a nemzet
közi összeköttetés megszakítása), jogiak (pl. a bűnös állam alattvalói 
külföldi vagyonának a lefoglalása) és gazdaságiak (pl. blokád). Az 
egyesek elleniek mint pénzbüntetés, száműzés, letartóztatás stb. Biz
tonsági szabályok között említi a stratégiai útvonalak, erődítmények, 
hadianyag megsemmisítését, pénzügyi ellenőrzését, teljes leszerelést, 
területsemlegesítést stb.

Ha nézzük azokat a szankciókat, amelyeket az érintett, vagy 
más tervezetek felölelnek, azok áttekintéséből kétségtelenül meg
állapítható, hogy míg azoknak egyik része egyáltalában nem tekint
hető a szó helyes értelmében vett büntető jellegű joghátránynak s így 
azoknak nincs mit keresniök egy nemzetközi büntetőkódex rendszeré
ben, addig másfelől a szankciók jó nagy felének alkalmazása a leg
igazságtalanabb következményeket vonná maga után, mert nem sze
mélyes természetűek s így népeket sújtana ártatlanul egyesek maga
tartásáért.

3. Ma már a világháború tapasztalatai nyomán a győztes és 
legyőzött népek lelkében egyaránt él az a meggyőződés, hogy az álta
luk egyformán áhított béke megvalósítása hiú ábránd: a nemzetközi 
kötelezettségek kötelező erejének intézményes biztosítása, a nemzet 
közi jog szabályainak kényszererővel való felruházása s a kikény
szerítésnek perrendszerű biztosítása nélkül. így egyre jobban nyomul 
előtérbe a törekvés a nemzetközi jognak bírói oltalomban való része
sítése iránt.

A világháború továbbá ezt is többszörösen bebizonyította, hogy 
a hadviselés jogának minden kodifikációja hiábavaló, ha a vonatkozó 
szabályok megsértései megtorlatlanul maradnak, amiből folyik annak 
belátása, hogy a hadviselés szabályainak megsértői arra megfelelően 
szervezett bíróság által vonassanak felelősségre.

Ennek szükségességét, elfogulatlanul vizsgálva kérdésünket, ma 
már senki sem tagadhatja. Amiként nem azt sem, hogy erre a célra 
nem a hazai bíróság, hanem megfelelően szervezett nemzetközi bíróság

D o le sc h a ll A lfr é d :  Büntetőjog a nemzetközi jogban. 67. s köv. 1.
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lenne alkalmas. Még a kérdés iránt egyébként — joggal — oly teljes 
bizalmatlansággal viseltető hazai kriminalistánk, Doleschall is oda
nyilatkozik, hogy a hazai bíróságok hatáskörének ily természetű, kiter
jesztése meddő volna, mert „félő, hogy az ilyen minőségű s minden
koron politikai jellegű vagy legalább is politikai mezben jelentkező 
bíráskodás fel fogja mondani a szolgálatot.14

Eme nemzetközi büntetőbíróságnak szervezeti kiépítésében ter
mészetesen olyannak kell lennie, hogy abban minden állam képviselve 
legyen. Az Állandó Nemzetközi Bíróság (Cour permanente de justice 
internationale) szervezetének, amint tudjuk, éppen az a fogyatkozása, 
hogy áttörte az állami egyenjogúság elvét, mert bírókul csak az 
tekinthető megválasztottnak, aki a Közgyűlésen és a Tanácsban több
séget kap s azon nagytekintélyű egyének közül választható, hogy a 
bírák a „maguk összességében a civilizáció főformáit és a világ fő jogi 
rendszereit képviseljék“, minek következménye, hogy abból hiányzik 
valamennyi állam képviselete.

Ezen hiányon okulva, az új nemzetközi bíróság akként volna 
ezért megszervezendő, hogy abban a legkisebb állam is képviseletet 
kapjon, hogy abban valóban az egész világnak a szelleme kifejezést 
találjon.

A nemzetközi büntetőbíróság felállítása iránti törekvések, amint 
már említettük, egyre jobban erősödnek. A kérdés szabályozásának 
leglelkesebb támogatói a győztes s főleg az utódállamok. Igazi céljukat 
leplezik; de ennek dacára az teljesen átlátszó. Az ő céljuk nem a nem
zetközi jogrend biztosítása, hanem az államok között fennálló mai 
tényleges állapot megrögzítése, a mai nemzetközi helyzet állandósítása, 
S így jutunk el az egész kérdés megítélésének fontos választóútjához. 
A nemzetközi bűncselekmény megkonstruálását, annak tényálladékszerű 
kiépítését, a nemzetközi bűncselekményt elkövető személyek erre szer
vezett nemzetközi büntetőbíróság által történő felelősségrevonását — 
egy létező nemzetközi jogrenden belül annak védelme érdekében köve
telhetjük csak! De szembe kell szegülnünk a jog eszméjét lábbal tipró, 
annak szentségével ádáz gúnyt űző minden olyan törekvéssel, mely 
a nemzetközi jogtalanságot és nemzetközi jogrendenkívüliséget igyek
szik újabb eszközökkel önös érdekekből örök időkre állandósítani.

A nemzetközi büntetőjog kiépítésének lelkes apostolai mily 
könnyen felejtenek! Milyen könnyen megfelejtkeznek mindarról, amit 
az állami jogrenden belül a bűncselekmény, a büntetés fogalmairól 
bizonyára nagyon jól tudnak. Így tudják azt, hogy a törvényhozó a 
belső államjog keretein belül, a bűncselekmény tényálladékainak 
megkonstruálásakor népének erkölcsi felfogásából merít, amikor 
annak szocialetikai értékelését fogadja el. Nem lehet ez másként a 
nemzetközi viszonylatokban sem. Nemzetközi kötelezettségek megsér- 
téséből tehát csak úgy lehet a nemzetközi bűncselekmény különféle 
t- nyáliadékait kialakítani, ha a fennálló nemzetközi szabályokat a 
világ valamennyi népe egyformán tiszteli, ha azokat igazságosaknak 
( irtja és így az azokkal biztosított rendet valóban jogrendnek ismer
heti el. Ha a népek egyenjogúságának elismerésével az államok nem
zetközi elhelyezkedése megfelel a történelmi tradicionális, kultúrális, 
ideális és gazdasági reális adottságoknak és szükségleteknek s így 
valóban nemzetetikai felfogásával ítélné el s büntetésre érdemesnek

14 Doleschall: 1. m . 63. 1.
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minősítene minden olyan magatartást, mely e rend megbolygatására 
irányul. De amikor a jog tesz különbséget győző és legyőzött államok 
között, s amikor ez utóbbiakra bizonyos államok autarkiája terpesz
kedik rá s teszi őket életképtelenné, nem várható az utóbbi államok 
népeitől, hogy a rájuk egyoldalúan kényszerített szabályokat sért
hetetlennek tekintsék, hogy azok megsértését nemzetközi bűncselek
ményként elítéljék. Ilyen szemfényvesztésre a népek ma még képtelenek.

Minden államnak jól felfogott érdeke, hogy a nemzetközi béke 
megteremtésében, e békét biztosító nemzetközi jogrend kiépítésében 
tevékenyen résztvegyen. De amíg az államok között erkölcstelenség 
helyettesíti az erkölcsöt, amíg hazugság leplezi a valóságot, amíg bizo
nyos államok rideg önzése nyomorítja el a világ népeit és fojtja meg 
azoknak kulturális és gazdasági életműködéseit, addig eme nemzet
közi erkölcstelenség állandósítására irányuló formális jogrend kiépí
tése nem lehet az érdekközösségen kívül lévő államok feladata. Addig 
lesznek mindig államok, amelyek egy ilyfajta nemzetközi rend kijege- 
cesedési folyamatát a maguk közreműködésének megtagadásával állan
dóan akadályozzák. Mert ezt így követeli úgy a jog ideális eszméje, 
mint a maguk reális érdeke.
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A)

Angyal Pál fontosabb életrajzi adatai.

Született 1873 július 12-én Pécsett. Atyja a pécsi kir. ítélőtábla bírája volt, 
ki kúriai bírói címmel ment nyugalomba. A síkabonyi Angyal-család az ősrégi 
magyar nemesi családok közé tartozik, amelynek nyomai 1327-ig vezetnek vissza.

Középiskolai és főiskolai tanulmányait Pécsett végezte kitűnő eredménnyel. 
A jogi és az államtudományi doktori fokozatot a budapesti egyetemen szerezte meg. 

1895-ben Baranya vármegye tiszti ügyészségénél joggyakornok lesz.
1897 jan. 1-től a pécsi kereskedelmi iskolában a nemzetgazdaságtan és a 

kereskedelmi- és váltójog előadója.
1898 szept. 1-től a pécsi joglyceumon a büntetőjog és a jogbölcsészet tanára. 
19Ö0-ban a büntetőjog és a bűnvádi eljárás magántanárává habilitálják a

budapesti egyetemen.
1909- ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választják.
1910- ben az Aquinoi Szent Tamás Társaság tagjává választják.
1911- ben kir. tanácsosi címmel tüntetik ki.
1912 március 7-én a budapesti egyetemen a büntetőjog ny. r. tanárává neve

zik ki. Tanszékét 1912 szept. 1-én foglalja el.
1912 óta tagja az ügyvédi és bírói vizsgáló bizottságnak.
1913 óta a kánonjogi szigorlaton a római jognak a prímás által kinevezett 

cenzora.
1914 óta a jogbölcsészet jogosított tanára.
1916-ban a Szent István Akadémia tagjává választják.
1916-ban udvari tanácsosi címmel tüntetik ki.
1920 óta a Magyar Jogász Egylet büntetőjogi szakosztályának elnöke.
Az 1920/21. és az 1921/22. tanévben a Pázmány-Egyetem jogi karának dékánja 

s az 1922/23. és 1923/24. tanévben prodekánja.
1931-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választják.
1933 jún. 8-án az 1933/34. tanévre az egyetem Rector Magniíicusává 

választják.

Külföldi tanulmányutakon tanulmányozza a börtönügyet és a fiatalkorúak 
bíróságait Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániá
ban, Oroszországban és Finnországban.

Részt vesz a szentpétervári, amszterdami és párisi büntetőjogi kongresz- 
szusokon.

Vezető szerepe van a két hazai patronage-kongresszuson (1907, 1911). Az ő 
kezdeményezésére alakul meg a Patronage Egyesületek Országos Szövetsége.

Nagy része van a Bn., a Fb. és az 1913 :XXI. t.-c. tervezetének előkészítésé
ben. A Btkv. utolsó tervezetét ő készítette.

Mint főmegbízott képviseli az egyetemet az egyetem vagyonáért indított 
vegyes döntőbírósági perben 1931 decemberben Hágában, 1932 áprilisban Luganó- 
ban, 1932 szeptemberben Párisban és 1933 januárban Hágában.
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B )

Angyal Pál irodalmi munkáinak 
időrendi jegyzéke.

1898.
1. A munkamegosztás. Pécs, 1908. 1—38. 1.

1900.
1. A személyi bűnpártolás. Budapest, 1900. 1—232. 1.
2. Szabadságvesztés-büntetés kiállása más helyett. A pártolt mint felbujtó 

Bjt. 39. köt. 301—304. 1.
3. A sértett fél mint személyi bűnpártoló. Bjt. 39. köt. 317—320. 1.
4. Adalék a sértett fél és orgazdaság fogalmához. Bjt. 39. köt. 393—400. 1.
5. Ki a lopott dolgot ismerve, ennek minőségét, a tolvaj lakására vagy az 

ez által megjelölendő helyre szállítandó, a rejtekhelyre kocsijával kimegy: bűn
pártoló. Bjt. 40. köt. 116—119. 1.

6. A nyilt helyen, tehát alkalmi használhatás végett a családtagok keze- 
ügyébe esőleg felakasztott kulcs elvitele a tervezett lopás végrehajtásánál leendő 
felhasználása céljából nem tekinthető kulcslopásnak. Bjt. 41. köt. 62-64. 1.

1901.
1. Az ugyanazon alkalommal, ugyanazon helyről, bár különböző tulajdono

sok kárára elkövetett, netalán különbözően minősülő lopások törvényes egységet 
alkotnak. Bjt. 41. köt. 393—399. 1.

2. Az erdőőr azon tette, hogy az őrizetére bizott fa elvitelét megakadályo
zandó, az elszállításra használt lovat lelövi, idegen ingó vagyon rongálásának 
tényálladékát képezi. Bjt. 42. köt. 242—244. 1.

3. Aki a pénz elvétele céljából a sértettel dulakodik, akkor is rablásban 
bűnös, ha a sértett által elejtett pénztartályt a földről felveszi és azzal elszalad. 
Bjt. 42. köt. 277—279. 1.

4. Pipa kiragadása a sértett szájából csak lopás. A pipa megtartása cél
jából testi sértés okozása esetén e lopás rablásnak minősítendő. Könnyű testi sértés 
beleolvad a rablásba. Bjt. 42. köt. 307—312. 1.

5. Kötelezvény elvétel lopás vagy okirathamisítás ! Bjt. 43. köt. 21—26. 1.
6. Anyagi halmazat csak számszerűleg meghatározott lopások esetében álla

pítható meg. Cselédlopásokat az egységes hűségi kötelék megszegése egyesíti. Sze
mélyi bűnpártolás lopott dolgok elvitele által. Bjt. 43. köt. 56—59. 1.

7. Praeventio specialissima. Jogt. Közi. 1901. évf. 233—234. 1.
8. Adalék a Btk. novella javaslatához. Jogt. Közi. 1901. évf. 268—269. 1.
9. Magyar bűnvádi eljárási jog. Irta: Dr. Balogh Jenő. Könyvismertetés. 

Jogt. Közi. 1901. évf. 359—361. 1.

1902.
1. A személyes tulajdonságok és körülmények tana. Budapest, 1902. 1—240.1.
2. A castratio és a sterilitatis procuratio. Adalék a büntető novellához. 

Különlenyomat a Jogállam I. évf. 5. füzetéből. Budapest, 1902. 1—7. 1.
3. Az istenkáromlás. Pécs, 1902, 1—135. 1.
4. Törvénytervezet az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883 :XXV. t.-c. 

büntetőjogi vonatkozású rendelkezéseinek kiegészítéséről és módosításáról; elő
terjesztve a Magyar Gazdaszövetségnek 1902. évi május hó 27-én tartott szaktanács- 
kozmányán. Az uzsora ellen. Budapest, 1902. 254—256.

5. A nem közhivatalnok, aki közhivatalnok tettestársával követ el köz
okirathamisítást, csak a Btk. 393. §. alapján büntetendő. Bjt. 44. köt. 13—15. 1.

6. A szándék foka mint személyes körülmény. Nem semmiségi ok az a 
körülmény, hogy a bíróság a vizsgálati fogságból kevesebbet számít be a bünte
tésbe, mint amennyit a védő beszámítandónak tart. Bjt. 44. köt. 20—24. 1.

7. Ha nem állapítható meg, hogy a koraszülés a vádbeli cselekmény okozata, 
a magzatelhajtás büntetendő cselekménye ki van zárva. A Hoffmann-cseppek 
magzatelhajtásra alkalmatlanok. Bjt. 44. köt. 39—41. 1.

8. A Btk. 284. a csak a házasságon kívüli gyermeket szült anyára alkalma
zandó; az extraneus a Btk. 279. $-a alapján büntettetett. A tárgyalás közben
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bejelentett semmisségi panasz az ítélet kihirdetésekor bejelentett semmisségi 
panaszban tüzetesen fenntartandó. Bjt. 44. köt. 255—256. 1.

9. A lopott dolog értéke alapján minősülő lopás. Bjt. 44. köt. 269—272. 1.
10. A közveszélyesség mint súlyosító körülmény. Aki boltajtót hamis kulcs

csal felnyitni akar: lopás kísérletében bűnös. Benyúlás másnak zsebébe, mint lopás 
kísérlete. Bjt. 44. köt. 815—318. 1.

11. Az angol bűnügyi statisztika. Jogt. Közi. 1902. évf. 132. 1.
12. Törvényszéki orvostan. Irta: dr. Jellachich István. Könyvismertetés. 

Pécsi Napló 1902. évf. júl. 28. szám.
1903.

1. A biztosíték mellett való szabadlábrahelyezés. Budapest, 1903. 1—140. 1.
2. Törvényjavaslat és indoklása az uzsoráról és káros hitelügyletekről. 

Különlenyomat a Magyar Kodifikáció П. évf. 1. és 2. számaiból. Budapest, 1903. 
1—16. 1.

3. Oroszországi és finnországi utam emlékeiből. Felolvasás a Pécsi Katho- 
likus Körben 1903. évi márc. hó 25-én.

4. A véletlenség és a kísérlet. Felolvasás a budapesti Magyar Jogász- 
egyletnek 1903. évi május hó 16-án tartott teljes ülésén. Budapest, 1903. 1—36. 1.

5. Törvénytervezet a bűntettekről és vétségekről szóló 1878 :V. t.-c. és a 
kihágásokról szóló 1879:XL. t.-c. módosításáról és kiegészítéséről. 1—63. 1. Az 
igazságügyminiszter megbízásából. (A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)

6. A feltételes elítélés és a bűnvádi perrendtartás. Magyar Kodifikáció, 
1903. évf. 10&-110. 1.

7. Törvényjavaslat az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883 :XXV. 
t.-c. módosításáról és kiegészítéséről. Kritikai ismertetés. Budapest, 1903. 1—20. 1.

8. A kihágásokról szóló magyar büntetőtörvények és eljárási szabályok 
magyarázata. Irta: Edvi Illés Károly. Könyvismertetés. Jogállam, 1903. évf. 
323—327. 1.

9. Hypnotizmus büntetőjogi jelentősége. Magyar Jogi Lexikon, IV. köt. 
285—286. 1.

10. A koldulás és csavargás. Pécsi Közlöny, 1903. évf. 28., 29., 30. szám.
11. Küzdelem a bűnösséggel. Pécsi Közlöny, 1903. évf. május 31. szám.
12 A katonai büntető perrendtartás. Pécsi Közlöny, 1903. évf. május 14. sa.
13 Néhány szó a Btk. 87. körül lefolyt vitához. Jogt. Közi., 1903. évf. 

257—259. 1.
14. A hamis eskünél egyedül az eskü szövegében foglalt tények irányadók.

Felmentés a hamis eskü vádja alól, midőn a vádlottnak eskü alatt tett azon állí
tásával szemben, hogy a váltón lévő elfogadói aláírás nem tőle származik, az 
írásszakértői vélemény azt határozottan a vádlottól származónak állítja. A mellék- 
büntetés mellőzése correctionalizálás esetén. Bjt. 46. köt. 289—296. 1.

15. A visszaesés. Irta: Dr. Bernolák Nándor. Könyvismertetés. Bjt. 47. köt. 
188—192. 1.

1904.
1. Törvénytervezet a bűntettekről és vétségekről szóló 1878 :V. t.-c. és a 

kihágásokról szóló 1879 :XL. t.-c. módosításáról és kiegészítéséről a külföldi Btk-ek 
és javaslatok vonatkozó helyeinek feltüntetésével. Dr. Plósz Sándor m. kir. 
iggazságügyminiszternek 1904 jan. 7-én adott szóbeli megbízásából. 1—626. 1. (A m. 
kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)

2. Hamisított számlák alapján jogtalan pénzfelvétel. Bjt. 47. köt. 99—101. 1.
3. Lopás és csalás elhatárolása. Bjt. 48. köt. 89—91. 1.
4. Házastárs ellen elkövetett szándékos emberölés esetén az extraneus 

tettestárs a Btk. 279. alapján büntetendő.
5. Kiutasítás. Magyar Jogi Lexikon, V. köt. 1—5. 1.
6. Magzatelhajtás. Magyar Jogi Lexikon, V. köt. 334—338. 1.
7. Mellékbüntetések. Magyar Jogi Lexikon, V. köt. 410—413. 1.
8. Nemzetközi büntetőjog. Magyar Jogi Lexikon. V. köt. 535—540. 1.
9. öngyilkosság. Magyar Jogi Lexikon, V. köt. 751—753. 1.
10. A börtönügy jelenlegi állapota. Irta: Dr. Finkey Ferenc. Könyvismer

tetés. Jogt. Közi., 1904. évf. 393—394. 1.
11. A feltételes elítélésről szóló 1904. év január hó 5-én kelt bulgár törvény. 

Jogt. Közi. 1904. évf. 398—394. 1.
12. A sértett fél és az anyagi büntetőjog. Jogt. Közi. 1904. évf. 413—414. 1.
13. Projet de loi de 1903 sur l’usure. Bulletin de la commission pénitentiaire 

internationale. Cinquième série, livraison T. Budapest—Bern, 1904. 119—135. 1.
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14. l  e recel doit-il être considéré comme un délit spécial ou comme un 
acte de complicité? Bulletin etc. Livraison II. 3e volume. Budapest—Bern, 1904. 
241—263. L

1905.
1. A tömeg bűntettei. Felolvasás a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1905. 

évi május hó 8-án tartott ülésén. Értekezések a társ. tud. köréből XIII. köt. 5. sz. 
Budapest, 1905. 1—69. 1.

2. Ugyanennek az Akadémiai Értesítőben megjelent kivonata. Különlenyo
mat, Budapest 1—13. 1.

3. A büntetési nemek reformjához. Budapest, 1905. 1—11. 1.
4. Az orgazdaságot külön bűncselekménynek kell-e tekinteni vagy részes- 

ségi cselekménynek? Magyar Jogászujság, 1905. évf. 423—426., 448—452. 1.
5. A büntetőjog felelősségi rendszereinek kifejlődése. Jogt. Közi. 1905. évf. 

213—214. 1.
6. A felségsértés kísérletének büntetése. Jogt. Közi. 1905. évf. 368—369. 1.
7. A Grill-féle törvénytárnak „Büntetőjog és bűnvádi eljárás“ című, Buda

pesten 1905. évben megjelent kötetében feldolgozta a Btk. 126—332-ig terjedő anya
got. 206—608. 1.

1906.

1. Babona a büntetőjogban. Magyar Jogászujság, 1906. évf. 301—304., 320— 
322., 327—339. 1.

2. A mellékbüntetések sanctiója. Jogt. Közi. 1906. évf. 62—64. 1.
3. Adalékok a régi magyar büntető igazságszolgáltatáshoz. Jogt. Közi. 

1906. évf. 279—281. 1.
4. Fayer László és a régi magyar büntetőjog. Jogt. Közi. 1906. évf. 

400-401. 1.
5. Büntetőjogi előadások. Pécs, 1906. I. köt. 1—514. 1.
6. Bűnrészesség az öngyilkosságnál. Jogt. Közi. 1906. évf. 295—297. 1.
7. Jelentés a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez az 1906. év 

nyarán Németországban, Belgiumban, Hollandiában s Dániában tett tanulmányút 
eredményeiről. Budapest, 1906. (A m. kir. közoktatásügyi minisztérium levéltárában.)

8. A káromkodás. Budapesti Hírlap, 1906. évi szept. 26. szám 19—20. 1.

1907.

1. A rabsegélyzée reformja. Pécs, 1907. 1—19. 1.
2. Jelentés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az 1906. év október 

havában Párisban tartott „Congrès international pour la repression de la traite 
des blanches“ eredményeiről. Budapest, 1907. (A m. kir. közoktatásügyi minisztérium 
levéltárában.)

3. Előterjesztések a büntetőtörvénykönyvek és bűnvádi perrendtartás ki
egészítéséről és módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyában 1907. év folyamán 
az igazságügyminisztériumban tartott szaktanácskozmányon. Budapest (a szak- 
tanácskozmány jegyzőkönyveiben) 1907.

4. Törvénytervezet és indokolás az aktalopásról. Az igazságügyminiszter 
megbízásából. Budapest, 1907. (Az igazságiigyminiszterium levéltárában.)

5. Dr. Finkey Ferenc sárospataki jogtanárral együtt a züllésnek indult és 
az erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermekekről szóló törvénytervezet 51—58. 
szakaszai. Budapest, 1907. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

6. Vélemény a büntetőnovella tervezetéről. Magyar Jogászegyleti Értekezé
sek 274. füzete 154. s köv. 1. Budapest, 1907.

7. Processus criminalis nobilis Ladislai Séllyei etc. contra Franciseum 
Fabos etc. Jogt. Közi., 1907. évf. 160—164. 1.

8. Sterilitatis procuratio. Magyar Jogi Lexikon, VI. köt. 302—303. 1.
9. Személyes tulajdonságok és körülmények a büntetőjogban. Magyar Jogi 

Lexikon, VI. köt. 380—383. 1.
10. Testi büntetések. Magyar Jogi Lexikon, VI. köt. 394—594. 1.
11. Uzsora. Magyar Jogi Lexikon, VI. köt. 800—803. 1.
12. Visszaható erő. Magyar Jogi Lexikon, VT. köt. 1087—1090. 1.
13. A rabsegélyző egyesületek központi szervezése. Pécs, 1907. 1—28. 1.
14. A patronage fejlődése Pécsett és vidékén. Jog. Közi., 1908. évf. 375—337. 1.
15. Előadás a pécsi első országos rabsegélyző kongresszuson. A kongresszus 

iratai és naplója. Pécs, 1907. 103—109. 1.
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16. Dr. Baumgarten Izidor: Büntetőjogi tanulmányok c. művének bírálata. 
Magyar Jogászujság, 1907. évf. 228-T-229. 1.

17. A nemzeti szabadtanítás. Pécsi Közlöny, 1907. évf. 252. szám.
18. A szabadgondolkodók s a nemzeti és valláserkölcsi eszmék. Pécsi Köz

löny, 1907. évf. 261. sz.
19. Előzmények. Az első országos rabsegélyző kongresszus iratai és nap

lója. Pécs, 1907. III—XII. 1.
20. A szabadtanítás fontossága. Pécsi Közlöny, 1907. évf. 280. sz.

1908.
1. Büntetőjogi előadások. Pécs, 1908. II. köt. 1—612. 1.
2. A társadalom védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. Büntetőjogi 

értekezések. Budapest, 52—60. 1.
3. Néhány társadalmi szokás eredete és fejlődése. Pécsi Közlöny, 1908. évf. 

17—19. 1.
4. A patronage egyesületek feladata. Megnyitó beszéd a Pécsi Patronage 

Körnek 1908. év január 30-án tartott alakuló ülésén.
5. A gyermekvédelmi bizottságok feladata. Előadás a Pécs-Baranya Gyér* 

mekvédelmi Bizottságok 1908. évi február 8-án tartott alakuló ülésén.
6. Küzdelem a bűnösség ellen; három előadás a Nemzeti Szabadtanítás Pécsi 

Egyesületének lyceumi szakosztályában 1908. évi február 18-án, 21-én és 25-én.
7. A fiatalkori bűntettesek és a vizsgálati fogság. Előadás az Országos Gyer

mekvédő Ligának 1908. évi március 3-án Budapesten tartott ülésén. A Liga Naplója. 
Budapest, 1908. 26—30. 1.

8. A pécsi múzeum jövője. Pécsi Napló, 1908. évi március 8-i szám.
9. A társadalom kötelességei a gyermekvédelem terén. Előadás a Szekszárd- 

Tolna megyei Gyermekvédelmi Bizottságnak 1908. évi március hó 13-án tartott 
alakuló ülésén. Közérdek, 1908. évi március 14. szám.

10. A patronage egyesület „Országos Szövetségének“ alapszabályai. Buda
pest, 1908. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

11. Gyermekvédelem és a fiatalkorú bűntettesek. Előadás a Kaposvár-Somogy 
vármegyei Gyermekvédelmi Bizottságnak 1908. évi május hó 19-én tartott alakuló 
ülésén. Somogyvármegye, 1908. évi május 21. szám.

12. Mikroszkóp a büntetőjogban (angolból Tighe Hopkins nyomán). Magyar 
Jogászujság, 1908. évf. 129—131. 137. 1.

13. A Pécsi Patronage Kör és a Pécs-Baranyai Gyermekvédelmi Bizottság 
félévi működése. Előadás a Menhely Bizottságnak 1908. évi október 25-én tartott 
alakuló ülésén.

14. A patronage fejlődése Pécsett és vidékén. Jog. Közi., 1908. évf. 375—377 1.
15. Gyermekvédelem és a társadalom. Zala, 1908. évi november 21-i szám.
16. A fiatalkorú bűntettesek jogi és társadalmi védelme. Előadás a Nagy- 

kanizsai Gyermekvédelmi Bizottságnak 1908. évi december 8-án tartott alakuló 
ülésén. Zala, 1908 december 11.

17. Pártfogó intézményeink és a magyar társadalom. Magyar Társadalom
tudományi Szemle 1908. évf. 949—958. 1.

18. A fiatalkorú bűntettesek és a vizsgálati fogság. Jogt. Közi., 1908. évf. 
235—237. 1.

19. L'état dangereux. Bulletin de PUnion Internationale de Droit Pénal. XV. 
kötet. 379—380 1.

20. Wie kann für bestimmte Kategorien von Übeetätern der Begriff der 
Gemeingpfährlichkeit des Täters an die Stelle des heute zu ausschliesslich ange
wandten Begriffes der verbrecherischen Tat gesetz werden?

21. Szerkesztette „A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője“ 
című folyóiratot. Megjelent az I. évfolyam. Pécs, 1908.

1909.
1. A titok védelme anyagi és alaki büntetőjogunkban. A Magyar Jogász- 

egylet által a „Fayer László“-díjjal koszorúzott pályamunka. Budapest, 1909. 
1—172. 1.

2. A Btk. 87. szakasza és a Bn. 32. Bjt. 57. köt. 241—243. 1.
3. A pécsi Patronage Kör 1908. évi működése. Pécs, 1—3. 1.
4. A Pécs-Baranyai Gyermekvédelmi Bizottság 1908. évi munkája. Pécs, 1—6.1
5. Fiatalkori bűntettesek társadalmi védelme. Előadás a Veszprémmegyei 

Gyermekvédelmi Bizottság 1909. évi márc. 25-én tartott alakuló ülésén. Veszprém- 
vármegye, 1909. évi márc. 28-i szám.
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6. A fiatalkori terheltek bűnügyeiben követendő eljárás tervezetének bírá
lata. Budapest, 1909. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

7. A büntetőjogi felelősség. Előadás a Nemzeti Szabadtanítás Pécsi Egye
sülete részéről Baranya-Szentlőrincen. 1909. évi május hó 23-án.

8. Rapport sur les travaux du groupe hongrois. Előadás az Union Interna
tional de Droit Pénal 1908—1909. évi ápr. 27-én Amsterdamban tartott ülésén.

9. Szakvélemény a budapesti II. Országos Patronage Kongresszus napirend
jére tűzött első kérdésről. A második országos kongresszus iratai. Budapest, 1909.
1. fűz. 34—54. 1.

10. A németalföldi Tuchtschool. Jogt. Közi. 1909. évf. 225—227. 1.
11. Két vitás kérdés a büntetés feltételes felfüggesztése körül. Jogt. Közi.

1909. évf. 221—223. 1.
12. Két év a hazai patronage-fejlődés történetében. Jogt. Közi. 1909. évf. 

319—321. 1.
13. A patronage. Jogállam. 1909. évf. 481—490. 1.
14. Az eltulajdonítási célzat fogalmához. Bjt. 58. köt. 241—244. 1.
15. A magyar büntetőjog tankönyve. A „Büntetőjogi előadások“. Átdolgo

zott és rövidített II. kiadása. Budapest, 1909. 1—580. 1.
16. A második országos patronage kongresszus eredményei. Magyar Tár

sadalomtudományi Szemle. 1909. évf. 802—806. 1.
17. Benyomások a második országos patronage kongresszusról. Jogállam.

1909. évf. 604—612. 1.
18. Beszéd a második országos patronage kongresszus napirendjére tűzött

III. kérdésről. A második országos patronage kongresszus tárgyalásának naplója. 
217—222. 1.

19. A legújabb osztrák és svájci büntetőtörvénykönyv javaslat. Jogállam.
1909. évf. 709—710. 1.

20. Eszmény és tudomány. Előadás a Nemzeti Szabadtanítás Pécsi Egyesü
letének Szabadiskolájában. 1909. évi nov. 7.

21. Az állam és társadalom harca a bűnösséggel. Három előadás a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesület Szabadiskolájában, Budapesten, 1909. évi nov. 11., 
18. és 25.-én.

22. A munkapatronage. Magyar Társadalomtnd. Szemle, 1909. évf. 840—846 1.
23. A gyermekvédelem és a fiatalkorú bűntettesek pártfogása. Előadás a 

Gyulai Patronage-Egyesületnek 1909. évi dec. 12-én tartott alakuló ülésén.
24. Szekesztette a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője című 

folyóiratot. Megjelent a II. évf. Pécs. 1909.

3910.
I. A szabadságvesztés-büntetés és a család. Magyar Társadalomtudományi 

Szemle, 1910. évf. 125—135. 1.
2 Belső kellékeinek hiánya folytán bizonyításra nem alkalmas hamis magán 

okirat készítése. Büntetőjog Tára. 59. köt. 193—198. 1.
3. A büntetőnovella és a patronage. Előadás a szegedi Patronage-Egyesü

letnek 1910. évi január 16-án tartott alakuló ülésén.
4. Bűntettes típusok Shakespeare-nél. Három előadás a Nemzeti Szabad- 

tanítás Pécs Egyesületének Szabad Lyceumában. 1910. évi jan. 18., 21. és 25-én.
5. Püspöknádasdi-Juliáneum-telep. Magyar Társadalomtudományi Szemle,

1910. évf. 277—280. 1.
6. A patronage mozgalom fontossága. Előadás az Újvidéki Patronage- 

Egyesületnek 1910. évi január 23-án tartott alakuló ülésén.
7. Az abnormális gyermekek. Előadás a Pécsi Tanító Egylet közgyűlésén.

1910. évi február 2-án.
8. Könyvbírálat. Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. A Ma

gyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1910. évf. 68—71. 1.
9. A vidéki társadalmak feladatai a patronage terén. Előadás Dunaföld- 

várt. 1910. évi febr. 8-án.
10. A sértett fél a lopásnál. Büntetőjog Tára, 60. köt. 5—9. 1.
II. A tanító feladatai a büntetőnovella körül. Népoktatás, 1910. évf. 1. ez.
12. A gyermektanulmányozás szociális jelentősége. Előadás a Magyar 

Gyermektanulmányozási Társaság Pécsi Fiókkörének 1910. évi márc. 20-án tar
tott alakuló ülésén. Népoktatás, 1910. évf. 3. szám.

13. Visszalépés a kísérlettől, eredményelhárítás és jóvététel. Székfoglaló 
a M. Tud. Akadémián. Budapest, 1910. 1—79. 1.

14. Ugyanennek a kivonata. Akadémiai Értesítő. Budapest, 1910. 241. fűz. 
21—31. 1.
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15. Az 1909. évi osztrák büntető javaslat. Jogállam, 1910. évf. 69—78., 135—141., 
236—239., 311—318., 387—394., 475—480., 553—559. 1.

16. A büntetőnovella II. fejezete a gyakorlatban. Jogtudományi Közlöny,
1910. évf. 109—110., 202—204., 234—235., 266—268., 300—301. 1.

17. Jelentés az 1910. évi ápr. 18-tól máj. 4-iki párisi nemzetközi anti- 
pornográfiai konferencia eredményeiről. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium levéltárában.)

18. A gyermekek züllésének okai. Előadás a Kisdednevelők országos kon
gresszusán Pécsett, 1910. évi május hó 12-én. Kisdednevelés, 1910. évi 341—354. 1.

19. A bűntettes gyermek. Előadás a Zalaegerszegi Patronage-Egyesület- 
nek 1910. évi jún. 19-én tartott alakuló ülésén.

20. Hogy kell a Bn. II. fejezete alapján hozott ítéleteket indokolni. Bűn- 
tetőjog Tára, 60. köt. 201—207. 1.

21. Dt quelle manière pourrait-on alléger le plus possible la situation écono
mique difficile qui résulte pour les familles de 1‘emprisonnement de leurs chefs, 
en organisant et en appliquant mieux le traitment correctionnel de ces derniers? 
Vélemény az 1910. évi washingtoni nemzetközi börtönügyi kongresszusra. 1—13. 1.

22. Testi fenyíték az iskolában és a büntetőjog. Népnevelő, 1910. évf 
304—306. 1., 316—317. 1.

23. A házi felügyelet. Büntetőjog Tára, 60. köt. 241—246. 1.
24. A büntetőnovella II. fejezete a gyakorlatban. Jogtudományi Közlöny,

1910. évf. 414—416. 1.
25. Az 1909. évi osztrák büntetőjavaslat. Jogállam, 1910. évf. 662—669., 

704—711., 782—792., 1911. évf. 171—172. 1. 253—254., 318—319., 400—412. 1.
26. A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntetőtörvénykönyv mó

dosítása és kiegészítése tárgyában törvénytervezet. (126—332.) A m. kir. igazság
ügyminiszter megbízásából. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

27. Erdei kihágások és a büntetőnovella. Ügyvédek Lapja, 1910. évf. 39—40. sz.
28. A büntetőjog néhány vezérelve Aquinói Szent Tamásnál. Előadás az 

Aquinói Szent Tamás Társaságnak, 1910. évi okt. 26-án tartott ülésén. Budapest,
1911. 1—21. 1.

29. Megjegyzések dr. Degré Miklós: a Bn. II. fejezete a gyakorlatban című 
előadásához. Előadás a N. B. E. magyar csoportjának 1910. évi okt. 27-én tartott 
ülésén. Büntetőjogi Értekezések, 9. fűz. 28—52. 1.

30. A társadalom feladatai a patronage terén. Előadás a Pécsi Tauítónők 
Egyesületének, 1910. évi nov. 6-án, Pécsett tartott estélyén.

31. Észrevételek a fiatalkorú terheltek bűnügyeiben követendő eljárásról 
készült törvénytervezetre. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

32. Törvénytervezet a fiatalkorú terheltek bűnügyeiben követendő eljárásról: 
az igazságügyminiszterium levéltárában.

33. A Bn. II. fejezete és a *Bp. 385. szakaszának 2. pontja alapján bejelentett 
semmiségi panasz. Büntetőjog Tára, 61. köt. 49—54. 1.

34. Utólagos javítónevelés. Büntetőjog Tára, 61. k. 81—85. 1.

1911.
1. Két beszéd a jogi oktatás reformja tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. miniszter által 1911. évi jan. 2-án egybehívott szaktanácskozmányon. A szak- 
tanácskozmány jegyzőkönyvei, Í9—52., 205. 1.

2. A Bn. II. fejezete és a többség. Büntetőjog Tára, 61. köt. 169—182. 1.
3. A patronage szociális jelentősége. Előadás a Nagyvárad-Biharvármegyei 

Patronage Egyesület alakuló közgyűlésén, 1911. évi jan. 29-én, Nagyváradon.
4. A szociális kérdések a büntetőjog világában. Három előadás a Nemzeti 

Szabadtanítás Pécsi Egyesületének Szabad Iskolájában. Pécsett, 1911. évi febr. 5—12. 
és 19-én.

5. Szerkesztette a Pécs-Baranyamegyei Múzeumegyesület Értesítőjét.
6. Fiatalkorúak és a büntetőnovella. Pécs, 1911. I—VIII. és 1—112. 1.
7. Az elévülés és a Bn. II. fejezete. Jogt. Közi., 1911. évf. 70—72. 1.
8. Vélemény az Országos Jogászgyűlés III. szakosztályának 1. kérdésére. Az

1911. évi Orsz. Jogászgyűlés irományai. Budapest, 1911, I. k. 81—90. 1.
9. A hivatásszerű bűntettesek és a patronage. Erdélyrészi Jogi Közi., 1911. 

évf. 15—16. sz.
10. Vélemény a kassai országos Patronage-Kongresszus III. kérdésére. Iratok. 

Kassa, 1911. I. füzet, 68—76. 1.
11. A büntetőnovella II. fejezetének s a végrehajtási rendeletnek magyará

zata. Budapest, 1911. I—XII., 1—242. 1.
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12. Több címszó feldolgozása a Révai Nagy Lexikon, JII. köt.
13. A patronage tökéletesbítésének vezéreszméi. Iratok. Kassa, 1911. II. füzet,

1-8 . 1.
14. Az államfogház büntetés és a Bn. II. fejezete. Ügyvédek Lapja, 191L évi 

23. szám.
15. Társadalmi kötelességek a gyermekvédelem terén. Dunántúl, 1911. évf. 

23. szám.
16. Keresztény gyermekvédelem a XX. században. Előadás a magyarországi 

katholikus tanítók IV. nagygyűlésén. Budapest, 1911. évi júl. 4.
17. A közös háztartásba élés nem személyes tulajdonság. Fogház helyett 

próbára bocsátás. Büntetőjog Tára, 82. köt. 164—168. 1.
18. Jelentés az anvers-i V. nemzetközi patronage kongresszusról. (A vallás- és 

közoktat., valamint a belügyminisztérium levéltárában.)
19. A Strohmann mint bűnpártoló. Jogt. Közi., 1911. évf. 281—282. 1.
20. Beszéd a pécsi egyetem ügyében, 1911. évi márc. hó 21-én a vallás- és köz- 

oktatásügyi minisztériumban tartott szaktanácskozmányon.
21. Beszéd a jog és államtudomány továbbképzés tárgyában a vallás- és köz- 

oktatásügyi minisztériumban, 1911. évi ápr. hó 20-án tartott szaktanácskozmányon.
22. Előadói beszéd az 1911. évi kassai országos Patronage-Kongresszuson a 

II. kérdésről.
23. A társadalom kötelességei a próbára bocsátottakkal szemben. Ügyvédek 

Lapja, 1911. évf. 38—39. szám.
24. Beszéd az 1911. évi Országos Jogászgyűlés III. szakosztályán az 1. kérdés

hez. Irományok, 170—174. 1.
25. A csökkent erkölcsi értékű közveszélyesek. Dunántúl, 1911. évf. 164—165. sz.
26. A kassai III. országos Patronage-Kongresszus és hazai patronageügy fej

lődésének perspectivái. Jogt. Közi., 1911. 357—358. 1.
27. Az 1902. évi osztrák büntető javaslat. Jogállam, X. évf. 724—731. 1.
28. A züllött és bűntettes gyermekek jellemének átalakítása. Magyar Társa

dalomtudományi Szemle, 1911. évf. 738—742. 1.
29. Az 1908. évi osztrák büntetőjavaslat. 1911. 1—110. 1. Budapest.
30. A polgári szabadság és a közveszélyes bűntettesek. Ügyv. Lap, 1911, 

évf. 48—49. 1.
31. A tanítók a patronage ügy szolgálatában. Előadás a Pécsi Tanítóegylet

1911. évi dec. 18-án tartott közgyűlésén.
32. Keresztény eszmék a büntetőjog és gyermekvédelem terén. Katolikus 

Gyermekvédelem. II. évf. 50—52. 1.

1912.
1. Képek a börtönügy köréből. Előadás a Nemzeti Szabadtanítás Pécsi Egye

sülete részéről Eszéken, 1912. évi jan. hó 14-én.
2. Kultúra és bűnösség. Előadás a N. Sz. P. E. részéről Pécsett, 1922. évi 

január 23-án.
3. A büntetés a társadalmi védelem szolgálatában. Előadás a N. Sz. P. E. 

Szabad Iskolájában Pécsett, 1912. évf. febr. 8-án.
4. A gyermekek tanúvallomásának értéke. Előadás a Magyar Gyermek- 

tanulmányi Társaság pécsi fiókkörének 1912. évi febr. 17-én tartott gyermektanul
mányi értekezletén.

5. A felbujtás kísérlete. Büntetőjogi dolgozatok Wlassics Gyula születésének 
hatvanadik évfordulójának ünnepére. 1—18. 1.

6. A Patronage Egyesület megbizottjaként eljárt védő díjai. Ügyv. Lap.,
1912. 15. szám.

7. Megrendejőjegy lopása. Bjt. 64. köt. 25—31. 1.
8. A züllött és bűntettes gyermekek befogadására szolgáló intézetek spe- 

cializációja. A Gyermekvédelem Lapja, 1912. évf. 4—5. szám.
9. Szerkesztette 1911. évi december 31-ig: A Pécs-Baranyamegyei Múzeum 

Egyesület Értesítőjét.
10. Vélemény a m. kir. igazságügyminiszter felhívására a fiatalkorúak 

bíráiról és a fiatalkorúak bűnügyeiben követendő, eljárásról szóló törvénytervezet
ről. (A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)

11. Tördékek a criminalpsychologia köréből. Előadás az igazságügyi és köz- 
igazgatási tisztviselők részére rendezett továbbképző tanfolyamon, 1912. évi 
október 8-án.

12. Beköszöntő a Bűnügyi Szemle megindítása alkalmából. A B. Sz. I. évf.,
1. sz. 1—3. 1.
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13. Könyvbírálat. Dr. Heller Erik: „Bűnvádi perrendtartás a fiatalkorúak 
bűnügyeiben, figyelemmel a törvényhozás feladataira“ című művének bírálata. A 
B. Sz. I. évf., 1. sz. 36—40. 1.

14. Az 1912. évi május hó 13-án kelt belga törvény a gyermekvédelemről. 
A B. Sz. I. évf., 46—49., 94—96., 151—153., 199—201., 233—256., 298—299., 407—408., 
508—509. 1.

15. Büntetőjogi reformok és az egyéni szabadság. Concha Győző emlék
könyv. Ünnepi dolgosatok. Különlenyomat, 1—7. 1.

16. Fiatalkorúak és a büntetőnovella. Második bővített kiadás. I—IV. 1—160.
1. Budapest, 1912.

17. A magyar büntetőjog tankönyve. Második kötet. Különös rész, 1. füzet, 
1—VIII., 1—263. 1. Budapest, 1912.

18. A gyermeknevelés elhanyogolása mint büntetendő cselekmény. Katolikus 
Gyermekvédelem, 1912. III. évf. 54—57. 1.

1913.
1. A büntetőjog feladatai. Magyar Kultúra, 1913. I. évf. 15—19. 1.
2. ítéletmegbeszélés a Bjt. 65. köt. 97—99. 1.
3. Büntetőjog és társadalom. Előadás Temesvárott, 1913. évi febr. 19-én 

tartott kultúrünnepélyen.
4. A modern bűntettes. Előadás Kassán, 1913. évi febr. 23-án a Szent Imre 

Kör matinéján.
5. Kulturális haladásunk és a bűntettesek. Előadás a veszprémi Szabad 

Lyceumban 1913. évi március hó 1-én.
6. Törvénytervezet a dologkerülők és csavargók ellen alkalmazható intéz

kedésekről. A m. kir. igazságügyminiszter megbízásából. (A m. kir. igazságügy- 
minisztérium levéltárában.)

7. Jelentés az 1910—11. évi Sztrokay jutalomról. Akadémiai Értesítő, 1913. 
május, 311—314. 1.

8. Gyermektanulmány és igazságszolgáltatás. Előadás az Első Gyermek- 
tanulmányi Kongresszuson, 1913. évi március 17-én.

9. Törvénytervezet a közveszélyes bűntettesek ellen alkalmazható intézkedé
sekről. A m. kir. igazságügyminiszter megbízásából. (A m. kir. igazságügyminisz- 
térium levéltárában.)

10. A patronage tevékenység irányelvei. Előadás a Szabolcsmegyei Pártfogó 
Egyesületnek 1913. évi május 4-én Nyíregyházán tartott közgyűlésén.

11. A fiatalkorúak bűnügyeiben érvényes anyagi jogszabályok. 15 előadás a 
fiatalkorúak bírái, ügyészei és a pártfogó tisztviselők részére tartott továbbképző 
tanfolyamon, 1913. évi május 14-től június 12-ig.

12. Észrevételek a választói jog büntetőjogi védelméről szóló törvényterve
zetre. (A m kir. igazságügyminisztérium levéltárában.)

13. Megnyitó beszéd a Magyar Társadalomtudományi Egyesület 1913. évi má
jus 1-én tartott közgyűlésén.

14. Emlékezés báró Eötvös Józsefről. Ünnepi beszéd a paksi polgári fiúiskola 
jubiláris és zászlószentelési ünnepélyén, 1913. június 29-én.

15. ítéletmegbeszélés; a Bjt. 65. köt. 305—306. 1.
16. Észrevételek a közveszélyes bűntettesekről szóló törvényjavaslat előadói 

tervezetére. (A m. kir. igazságügym iniszterium  levéltárában.)
17. Észrevételek az 1913:VII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadandó rendelet- 

tervezetre. (A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)
18. Észrevételek az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmisségi panaszra 

vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvénytervezetre. (A m. kir. igazság
ügyminiszterium levéltárában.)

19. Szerkesztette mint igazgatósági tag a Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület Szemléjét.

20. Szerkesztette a Bűnügyi Szemle (1912/1913. I. évfolyam) és a Büntetőjog 
Tára (1912/1913. 65. köt.) című folyóiratokat.

21. Előadói tervezet. Magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről. Általános 
rész. A m. kir. igazságügyminiszter megbízásából. A büntetőjogi törvényelőkészítő 
bizottság munkálatai. I. füzet. Budapest, 1913, 1—96. 1.

22. Negyvenhat közleménye a Révai Lexikon VII. kötetében.
. 23. A magyar büntetőjog tankönyve. Második kötet. Különös rész, 2. füzet,

I—IV. 264—491. 1. Budapest, 1913.
24. Büntetőjogunk átalakulása. Előadás az igazságügyi és közigazgatási 

tisztviselők részére rendezett továbbképző tanfoylamon. 1913. évi október 8-án. 
Külöulenyomatban.
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25. Észrevételek a sajtótörvényjavaslatra. (A m. kir. igazságügyminiszterium 
levéltárában.)

26. Tiltott cselekmény. Vélemény a Magyar Polgári Törvénykönyv terveze
tének 1468—1486. szakaszaira.

27. A 13. szakasz. Budapesti Hírlap, 1913. évi okt. 23-iki számában.
28. Az esküdtbirósági reformjavaslat fénypontja. Magyar Kultúra, I. évf.

21. szám.
29. A közveszélyes munkakerülők és a patronage. A „Közbiztonság“ alma

nachja 1914. évf. 78—80.
30. A gyermeki tanúvallomások lélektana. Előadás a Magyar Gyermek- 

tanulmányi Társaságnak 1913. nov. 8-án tartott nyilvános gyermektanulmányi ér
tekezletén.

31. A gyermekvédelem és a patronage fejlődése. Előadás a XII. katolikus
nagygyűlésen, 1913. évi nov. 11-én.

32. Észrevételek „A hatóságok büntetőjogi védelméről“ c. törvényjavaslatra. 
(Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

33. A magyar Btk. javaslatának alapgondolatai és rendszere. Előadás a 
N. B. E. magyar csoportjának, 1913. évi nov. 20-án tartott ülésén. Különlenyom atban.

34. A sajtó és a törvényjavaslat. Magyar Kultúra, I. évf. 23. szám.
35. A patronage újabb feladatai. Előadás a Nógrádvármegyei Patronage 

Egyesület alakuló közgyűlésén, Balassagyarmaton, 1913. év november 23-án.
36. A társadalmi tudományok és a nemzeti eszme. Előadás a Magyar Tár

sadalomtudományi Egyesület balassagyarmati helyi bizottságának ülésén, 1913. év 
november 23-án.

37. Shakespeare alakjai büntetőjogi szempontból. Három előadás a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesületnek 1913. évi nov. 27., dec. 4. és dec. 11-én tar
tott ülésén.

38. Az 1913 :YII. t.-c. minő kötelességeket ró a társadalomra! Előadás a
Besztercebányai Patronage-Egyesületnek, 1913. évi nov. 30-án tartott alakuló köz
gyűlésén.

39. A gyermektanulmányozás munkájának keretei figyelemmel a züllött és 
bűntettes gyermekekre. Előadás a Magyar Gyermektanulmányi Társaság jogi szak
osztályának, 1913. évi dec. 4-én tartott ülésein.

40. A bűntett elkövetési helye. Előadás a N. B. E. magyar csoportjának,
1913. évi dec. 4-én tartott ülésén.

41. Gyermektanulmány és igazságszolgáltatás. Különlenyomat az Első Ma
gyar Orsz. Gyermektanulmányi Kongresszus Naplójából, 1913. 1—12. 1.

42. A szubjektivizmus túlzásai az individualizáció keretei. Előadás a N. B. E. 
magyar csoportjának, 1913. évi dec. 17-én tartott ülésén.

43. Szociális feladatok a büntetőjog terén. Előadás a Sátoraljaújhelyi Patro 
nage Egyesület, 1913. évi dec. 21-én tartott díszgyűlésén.

1914.
1. A Btk. általános részének tervezete. Bemolák Nándor és Finkey Fe

renc egyetemi tanárokkal együtt kidolgozott szöveg. 1913 január. (Az igazságügy
miniszterium levéltárában.)

2. A kísérlet és a modern büntetőjogi iskola. Előadás a N. B. E. magyar 
csoportjának 1914. évi febr. 13-án tartott ülésén.

3. A gazdasági élet érdekei és az új magyar Btk. Előadás a Magyar Gazda- 
szövetségének 1914. évi febr. 16-án tartott szakértekezletén.

4. Erkölcsi elemek a büntetőjogban. Előadás Pécsett, 1914. évi febr. 19-én 
a Nemzeti Szabadtanítás Pécsi Egyesületében.

5. A nő szerepe a közjótékonyság és a patronage terén. Előadás a Zombori 
Napközi Otthon díszgyűlésén, 1914. évi március hó 1-én.

6. A fiatalkorúak őrizetben tartása nem számítható be az annak ellenében 
megállapított fogház vagy államfogházbüntetésbe. Bjt. 66. k. 161—163. 1.

7. A gyermek-kriminalitás tényezői s ezek kutatásának módszere. Előadás 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság jogi szakosztályának 1913. évi március 
11-én tartott ülésén.

8. A bűntettes az irodalomban. Előadás a Veszprémi Szabad Lyceumban,
1914. évi március 13-án.

9. Az újabb büntetőjogi codificatió alapeszméi. Előadás Veszprémben, 1913. 
évi március 14-én a ojggyakorlaton lévők összejövetelén (1913:LTII. t.-c. 14. §.).

10. Büntetőjogunk átalakulása és a patronage. Előadás a Salgótarjáni 
Patronage Egyesület közgyűlésén 1914. évi márc. 22-én, délelőtt.
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11. A társadalom a Fb. végrehajtásában. Előadás a Losonci Patronage Egye
sület közgyűlésén, 1914. évi márc. 22-én, délután.

12. A választási jog büntetőjogi védelméről szóló 1913:XXIII. t.-c. és a 
király megsértéséről szóló 1913:XXXIV. t.-c. magyarázata. A B. Sz. Törvénytára,
2. i'üzet. Pécs, 1914. 1—86. 1.

13. A patronage munkásság vezérlő eszméi. Előadás az Erzsébetfalvai Pat
ronage Egyesület alakuló közgyűlésén, 1914. évi ápr. 19-én.

14. Jugendliche Verbrecher und Patronage. Előadás a Fiumei Nővédő 
Egyesület 1914. évi május hó 1-én tartott ülésén.

15. Kötelességeink a Bn. és Fb. végrehajtása körül. Előadás a Pápai Pat
ronage Egyesület 1914. évi május hó 3-án tartott ülésén.

16. A kultúra kriminaletiologiai jelentősége. Büntetőjogi dolgozatok
Balogh Jenő születése 50-ik évfordulójának ünnepére. Budapest, 1914. 2—25. 1.
Kiilönlenyomatban is.

17. A Bn. és Fb. fontosabb rendelkezései. Tíz előadás a fiatalkorúak párt
fogói részére, Budapesten, 1914 jún. 8—10-én tartott tanfolyamon.

18. Észrevételek a becsület védelméről szóló törvénytervezetre. (Az igaz- 
ságügyminiszterium levéltárában.)

19. A Btk. különös része egyes fejezeteinek tervezete. (Az igazságügymi- 
niszterium levéltárában.)

20. ötvenkét közlemény a Bévai Lexikon IX. és X. kötetében.
21. Szerkesztette mint igazgatósági tag a Magyar Társadalomtudományi 

Egyesület Szemléjét.
22. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle Törvénytárát (1—4. füzet).
23. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle (1913—14. II. évfolyam) és a Büntető

Jog Tára (1913—14. 66. kötet) című folyóiratokat.
24. Szerkesztette: a Büntetőjogi dolgozatok Balogh Jenő születése 50-ik 

évfordulójának ünnepére című díszművet. Budapest. 1914.
25. Észrevételek a hadviseléssel kapcsolatos vészhírek koholásáról szóló 

rendelettervezetre. (A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)
26. Háború és büntetőjog. A Bűnügyi Szemle III. évf. 15—37. 1.
27. A bűncselekmény súlyának jelentősége a Bn.-ban és Fb.-ben. A Bjt. 

67. köt. 33—39. 1.
28. A bölcseleti jog jegyzete. Előadások alapján egybeállította Wesszely 

Ferenc. Budapest, 1914 1—249. 1.
29. Háború és sajtószabadság. A B. Sz. III. évf. 86—97. 1.
30. Az új osztrák uzsoratörvény. A B. Sz. III. évf. 144—146. 1.
31. Adalékok a régi magyar büntetőszolgáltatáshoz háború idején. A B. Sz.

III. évf. 149—150. 1.
32. Glossza a becsület védelméről szóló 1914 :XLI. t.-c. 19. és a Bp. 23. §-ához 

A B. Sz. III. 203—204. 1.
1915.

1. Törvénytervezet a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények
ről. Az igazságügyminiszter megbízásából. (A m. kir. igazságügyminiszterium 
levéltárában.)

2. A magyar büntetőjog tankönyve. Különös rész. (Befejező füzet). Buda
pest. 1915. 1—842. 1.

3. Jelentés az 1912—1913. évi Sztrokai-jelentésről. Akad. Ért. XXYI. k. 329—341.1.
4. Degré Lajos. Nekrológ. Bjt. 67. köt. 193. 1.
5. Előadói beszéd a m. kir. igazságügyminiszteriumban 1915. évi március 

2" n a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekről szóló törvény-ter
vezet tárgyában tartott szaktanácskozáson.

6. A visszaható erő. Az Újság 1915. évi május hó 9-én megjelent számában,
7. Baumgarten Izidor. Nekrológ. Bjt. B. Sz. III. évf. 70. 1.
8. Adalék az excessus mondati ké . dóséhoz. Bjt. 67. köt. 301—303. 1.
9. Zsitvay Leó. Nekrológ. A B. Sz. III. évf. 432. 1.
10. A királyi ház elhalt tagja ellen elkövetett sértés a Btk. 141. szaka

sz nak 2. bek. alapján minősülő hivatalból üldözendő bűncselekmény. Bjt 67 köt. 
333—336. 1.

11. A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekről stb. szóló 
1915:XXII. t.-c. magyarázata és gyorsított bűnvádi eljárás szabályai. A B. Sz. 
Törvénytára c. fűzet. Pécs, 1915. 1—93. 1.

12. A magyar büntetőtörvénykönyv előadói tervezete. (Általános rész.) 
1913. szeptember. Az igazságügyminiszter megbízásából. (Az igazságügyminisz
terium levéltárában.)

25
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13. Törvénytervezet a lázításról és izgatásról. Az igazságügyminiszter meg
bízásából. (A m. kir. igazságiigyminiszterium levéltárában.)

14. Hatvanöt közlemény a Révai Lexikon XI., XII., XIII. kötetében.
15. Szerkesztette a Bűnügyi Szemle (1914—15. III. évfolyam) és a Büntető 

Jog Tára (1914—15. 67. köt.) című folyóiratokat.
16. Szerkesztette a Bűnügyi Szemle Törvénytárát (5—6. füzet).
17. A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. Budapest, Athenaeum. 1915. 

I,—XXVI. és 1—416. 1. Sztrokay-díjjal jutalmazva.
18. Irk Albert: A büntetőjog átalakulása. Könyvbírálat. Bűnügyi Szemle.

IV. évf. 37—38. 1. 20—24. 1.
19. Hirlapi közzététel a nem sajtó útján elkövetett becsületsértésnél. Bűn

ügyi Szemle, IV. évf. 37—38. 1.
20. Általános jogismeret. 30 előadás a Missiótársulat sociális iskolájában.
21. A rokkantügy és a társadalom. Előadás a Szabad Lyceumban, Buda

pesten, 1915 okt. 28-án.
22. Törvénytervezet az árdrágító visszaélésekről. Az igazságügyminiszte- 

rium megbízásából. (A m. kir. igazságügyminiszterimn levéltárában.)
23. A háború hatása a büntetőjogunkra. Ünnepi előadás a Magyar Jogász- 

egylet teljes ülésén, 1915 nov. 13-án. M. J. Uj folyam, 75. füzet. Budapest, 1916. 
1—30. 1.

24. A védő feladata, jogi helyzete, jogai és kötelességei. Ügyvédek Lapja.
1915. évf. 44. sz.

25. A gyülekezet fogalma. Ügyvédek Lapja, 1915. évf. 47. sz.
26. Megjegyzések a jövedéki eljárás első tervezetére. A m. kir. igazság- 

ügyminiszterium levéltárában.
27. Megjegyzések az árdrágító visszaélésről szóló törvényjavaslatra. (A m. 

kir. igazságiigyminiszterium levéltárában.)
28. Kötelességeink a rokkantakkal szemben. Előadás a Nemzeti Szabad

tanítás Pécsi Egyesületében, 1915 nov. 27-én.
29. Megjegyzések a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 

törvényjavaslatra. A m. kir. igazságiigyminiszterium levéltárában.
30. Vajkó Pál. Nekrológ. Bűnügyi Szemle. IV. évf. 156—157. 1.
31. Hans Gross. Nekrológ. Bűnügyi Szemle, IV. évf. 157. 1.
32. A fiatalkorúak kriminalitásáról. Bűnügyi Szemle, IV. évf. 283. 1.
33. Megjegyzések a csődönkívüli kényszeregyezségről szóló törvényjavas

latra. (A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)
34. Véleményes jelentés és bírálat dr. Bencsik Jánosnak „A büntetőbírás

kodás eljárásának alakja vagy a büntető gyakorlat“ című fordítása (az eredeti 
TII. Ferdinándnak 1656-ban kiadott ú. n. Praxis Criminalis-a) tárgyában. Előter
jesztve a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1915 dec. 8-án tartott zárt ülésén.

35. A legenyhébb törvény kérdéséhez. Bjt. 68. köt. 119—129. 1.

1916.
1. Lady Mackbeth, mint felbujtó. A Shakespeare-Tárban és különlenyo- 

matban. Budapest, 1916. 41—59. 1.
2. A rokkantak és a patronage. A Magyar Kultúra 1916. évf. 1. és 2. 

számában.
3. A büntetőtörvénykönyv tervezete. Az igazságügyminiszter megbízásából 

dr. Degré Miklós, dr. Finkey Ferenc és dr. Angyal Pál együttes munkálata. 
1916 március.

4. Teendőink a rokkantügy terén. Előadás a Váci Kath. Kör lyceumi bi
zottságában 1916 jan. 26-án.

5. Tízéves T)atronage-történelem. Előadás a Szociális Missziótársulat 1916 
jan. 30-án tartott díszgyűlésén.

6. A rokkantügy és a társadalom. Budapest, 1916. Különlenyomat. 37—50. 1.
7. La criminalité et la guerre. Revue de Hongrie, 1916. évf. júniusi szám.

1— 11. 1.
8. Die Entwickelung des ungarischen Strafrechtes in den letzten zehn 

Jahren. Jogállam, 1916 jún. Festnummer. 106—121. 1.
9. A gyermekvédelem és a háború. Elnöki megnyitó a Magyar Gyermek- 

tanulmányi Társaság jogi szakosztályának 1916 május 27-én tartott ülésén.
10. A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekményekről, stb. szóló 

1915:XTX. t.-c. magyarázata. A B. J. Törvénytára, 10. füzet. II. kiadás. Buda
pest, 1916. 1—126. 1.

11. A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. Bemutatva a M. Tud. Aka
démia II. osztályának. 1916. évi május 8-iki ülésén.
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12. Százhuszonnyolc közlemény a Kévai Lexikon XIV. kötetében.
13. Szerkesztette a Bűnügyi Szemle (1915—16. IV. évf.) című folyóiratot.
14. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle Törvénytárát. (7—10. füzet).
15. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Seminarium kiadványai“ című 

füzetes gyűjtemény 1—4. füzete.
16. A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. Ért. a phil. és társ. tud. 

köréből, I. köt. 9. sz. Budapest, 1916. 1—84. 1.
17. Vitás kérdések az 1916 :IX. t.-c.-ben. Bjt. 88. köt. 17—29. 1.
18. Vélemény az élelmi és élvezeti cikkek hamisításának és az egészségre 

Ártalmassá tételének tilalmazásáról szóló törvénytervezetre. (A m. kir. igazságügy- 
minisztérium elvéltárában.)

19. Adalék az igazgatás fejezetének reformjához. Jogi dolgozatok. Buda
pest, 1916. 30—38. 1.

20. A terhelt személyi minősültsége, mint a hatáskör előkérdése. Külügy- 
Hadügy, 1916 dec. 24. szám.

1917.
1. A preventió gondolata a büntetőjogban. Előadás a Kath. Patronage- 

Egylet 1917. évi jun. 19-én tartott értekezletén.
2. Az elkobzás és az árdagító visszaélésekről szóló 1916 :IX. törvénycikk. 

B. Sz. V. évf. 77—80. 1.
3. A fiatalkorúak büntetőjoga. Tizenhat előadás a Szociális Iskolában.
4. Izgatás és lázítás. Törvénytervezet második szövege. A m. kir. igazság- 

ügyminiszterium levéltárában.
5. Előadmany az izgatásról és lázítasról szóló törvénytervezet tárgyában 

tartott igazságügyminiszteri szaktanacskozmányon. 1917 márc. lö-én.
6. Gyermeki tanúvallomások értékelése. Előadás a szegedi gyermektanul

mányi társaságnak 1917. évi február hó 11-én tartott nyilvános értekezletén.
7. A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény módosítása. Törvénytervezet. 

Degré Miklós és Angyal Pál együttes munkálata. (A m. kir. igazságügyminiszterium 
levéltárában.)

9. A fiatalkorú bűntettesek és a háború. Budapest, 1917. 1—18. 1.
10. A helyreigazítási eljárás jogi természete. Bjt. 68. k. 241—246. I.
11. A leányok védett korhatárának felemelése. Előadás a Nemzetvédő Szö

vetségnek 1917. évi ápr. 27-én tartott ülésén,
12. Gyermekkriminalitás a háború alatt. Magyar Közigazgatás. 1917. évi

23. szám.
14. Vélemény a lánckereskedelem megelőzése és megszüntetése tárgyában. 

(A m. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)
15. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle (1916—17. V. évf.) című folyóiratot és 

a Bűnügyi Szemle törvénytárát. (11. füzet).
16. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Szeminárium kiadványai“ című 

füzetes gyűjtemény 5—6. füzete.
17. Vélemény a büntetőtörvénykönyvekben megállapított egyes értékhatá

rok fölemeléséről szóló tervezetre. (A in. kir. igazságügyminiszterium levéltárában.)
18. A Szociális Missziótársulat és a magyar patronage-ügy. Előadás a 

Szoc. Missziótársulat 1917 nov. 11-én tartott congressusán.
19. Büutetésenyhítés a kihágásoknál. Magyar Közigazgatás. 1917. évi 46. sz
20. A fiatalkorúaki a vonatkozó jogszabályok. Négy előadás a budapesti 

Kriminálpsychológiai Intézet seminariumában. 1917. évi. dec. 6. és 13-án.

1918.
1. Felbujtás csábításra. Bjt. 70. köt. 81—90. 1.
2. A keresztény sajtó jelentősége. Beszéd a pécsi—budai külvárosi kath.

kör 1918. évi febr, 3-án tartott közgyűlésén.
3. A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. II. kötet. Budapest, 1918.

I—XXIV. és 1-400 1.
4. J.-ígó és a kriminalpsychologia. Magyar Shakespeare Tár, X. köt.

1—20. 1. és különlenyomat.
5. A vétlenség ismérve a végszükségnél. Büntető Jog Tára. 70. köt.

129- 132. 1.
6. A jogerő. Ügyvédek Lapja. 1918. évf. 8. szám.
7. Jogismeret, öt előadás a Szociális Missziótársulatban.
8. A patronage újabb irányai. Beszéd a kecskeméti patr. egyesület alakuló 

közgyűlésén, 1918. évi ápr. 21-én.
25*
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9. Könyvbírálat. Degré: Az árdrágító visszaélésekről szóló törvény. Bűn
ügyi Szemle, VI. évfolyam, 212—213. 1.

10. Vélemény a közgazdasági facultás tárgyában, gróf Zichy János vallua- 
és közoktatásügyi miniszter felkérésére. v. és k. minisztérium levéltárában.)

11. Jogbölcsészet. Kézirat gyanánt. I I I .  kiadás. Pécs, 1918. 1—309. 1.
12. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle című folyóiratot. (1917—18. V I. évf.).
13. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle törvénytárát. (12. füzet.)
14. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Szeminárium kiadványai“ című 

füzetes gyűjtemény 7—14. füzete.

1919.
1. Büntetőjogszabályaink és a Magyar Népköztársaság. Jogt. Közi., 53. évf. 

49., 50.. 51., 54. évf. 1., 2., 3., 8. szám.
2. Szerkesztette: a Bűnügyi Szemle című folyóiratot. (1918—19.)

1920.
1. A magyar büntetőjog tankönyve. Teljesen átdolgozott harmadik kiadás. 

Budapest, 1920. I—IV. 1—580. 1.
2. Edvi Illés Károly. Nekrológ. Magyar Jogi Szemle. I. évf. 62. 1.
3. Köhler József. Nekrológ. Magyar Jogi Szemle. I. évf. 62. 1.
4. Az orgazdaság bűntettének és vétségének elhatárolása. Büntető Jog 

Tára, 72. köt. 33. 1.
5. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle című folyóiratot. (1920. I. évf.)
6. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle törvénytárát. (1. füzet).
7. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Szeminárium kiadványai“ című 

füzetes gyűjtemény 15. füzete.
8. Szerkeszti: a M agyar. Jogi Szemle Könyvtára című gyűjteményt.

(1—3. füzet).
9. Protextus vagy excessus. Büntető Jog Tára, 72. köt. 225—229. 1
10. A birálykérdés legújabb irodalma. Ecclesia egyházművészeti és gaz

dasági tudósító. II. évf. 4—5. szám.

1921.
1. Tanévmegnyitó beszéd. Tartotta a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány- 

egyetem évavató és megnyitó ünnepén, 1921. szeptember 29-én.
2. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle című folyóiratot. (1921. II. évf.)
3. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle Törvénytárát. (14., 15. füzet).
4. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle Könyvtára című gyűjteményt.

4—7. füzet.
5. Szerkesztette: az Ecclesia című egyházművészeti és gazdasági tudósítót.

1922.
1. A jogbölcsészet alaptételei. Pécs, 1922. IV. kiad. 1—129. 1.
2. A szociológia vázlata. Pécs, 1—70. 1.
3. Megújhodásunk kulcsa. (M. É. I. évf. 241—246. 1.)
4. A rendtörvényjavaslat. (Nemzeti Ujsá.g, 1922. dec. 19. sz.)

1923.
1. Válasz a belügyminiszternek. (Nemzeti Újság, 1923. jan. 16.)
2. Viszonválasz a belügyminiszternek. (Nemzeti Újság, 1923. jan. 16.)
3. Mélyítsük ki állami életünket. (Nemzeti Újság, 1923. jan. 25. sz.)
4. Tanulságok a legmodernebb büntetőtörvénykönyv javaslatból. (Nemzeti 

Újság, 1923. febr. 7. sz.)
5. Epilógus a Széchenyi-beszédhez. (Nemzeti Újság, 1923. febr. 3.)
6. A párbaj és a közvélemény. (Nemzeti Újság, 1923. febr. 21.)
7. A háború szoicál-etikai hatása. (Nemzeti Újság, 1923. márc. 9.)
8. Tanuljunk a természettől. (Nemzeti Újság, 1923. ápr. 12. sz.)
9. A tekintélytisztelet. (Előadás az Egyesült Kér. Nemzeti Liga kultúr- 

estjén, 1923 jan. 27-én.)
10. A tekintély és az engedelmesség. (Előadás a Foederatio Emericana esté

lyén. 1923 április 30.)
11. Megemlékezés edvi Illés Károlyról. M. J. Sz. 1932 máj. 1. sz.
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12. Az értelmi fogyatékosság megelőzése. (Előadás a Magyar Gyógypeda
gógiai Társaság I. Orsz. Értekezletén, 1923. okt. 15-én.

13. Jogi ismeretek. Előadmány és indokolása az Iskolánkívüli Népművelés 
ügyében tartott szakértekezleten. Vonatkozó füzet. Budapest, 1923. 27—28.)

14. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle folyóiratot. (1922. III. és 1923. 
IV. évfolyam.)

15. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle Könyvtára című gyűjteményt. 
8—12. füzet.)

16. Szerkesztette: az Ecclesia című egyházművészeti tudósítót. (III. és 
IV. kötet).

1924.
1. Szociológia. Pécs, 1924. II. kiadás. 1—156. 1.
2. Előadmány az állatvédelemről a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi

nisztériumnak 1924. évi dec. 14-én tartott szaktanácskozmányán.
3. A „Breite“ büntetőjogi szempontból. A „The City“ 1924 márciusi számában.
4. A tekintély és eszmény jelentősége a társadalomban. Előadás a Magyar 

Keresztény Royalista Club 1924 márc. 17-én tartott estélyén.
5. A társadalmi összműködés.. Előadás a Vöröskereszt Egylet szociális tan

folyamán, 1924 márc. 27-én.
6. Több közlemény a Róvay Lexikon XV. és XVI. kötetében.
7. A bűnügyi rendészet jelentősége. Rendőrségi Szemle, 1924. évf. jún. sz.
8. Amerikanizmus. (Uj Nemzedék, 1924. júl. 23. sz.)
9. Epilógus a király-per törléséhez. U. N. 1924. júl. 27. szám.

10. Quelles sont les mesures qui pourraient être substituées à Temprison- 
nem ni à Tégard des déliquants ayant commis un fait pue grave ou constituant 
pas un danger pour la sécurité publique? A IX. londoni börtönügyi kongresszus 
elnökségének felhívására adott vélemény. E kongresszus nyomtatványai között.

11. Társadalom és az egyén. (Nemzeti Újság, 1924. okt. 19. sz.)
12. A forradalom szociológiája. (Budapesti Hirlap, 1924. nov. 1.)
13. Feminizmus Perzsiában. (Nemzeti Újság, 1924. nov. 9. sz.)
14. Szerkesztette: a Magyar Jogi Szemle című folyóiratot. (1923. IV. évf.)
15. Szerkesztette: a M. J. Sz. Könyvtára című gyűjteményt. (13—22. fűzet).
16. A kommunizmus tévedései. (Uj Nemzedék, 1924. dec. 6.)
17. A háború értékelméletéhez. (Budapesti Hirlap, 1924. dc-c. 7.)
18. Haladásunk irányvonalai. (Nemzeti Újság, 1924. dec. 21.)
19. Könyves Kálmán. (Nemzeti Újság, 1924. deec. 25.)

1925.
1. Szociális világnézetek. (Nemzeti Újság, 1923 feb. 17. sz.)
2. A büntetőjog a társadalom védelmének szolgálatában. Négy előadás a 

Szbaad Egyetemen, 1925 febr. 6., 13., 30. és 27-én.
3. A huszonöt éves bűnvádi perrendtartás. (Magyar Jogi Szemle, 1925. évf. 41.
4. Társadalmi bajaink alapoka. Előadás a Pécsi Kath. Kör kultúrestélyén, 

1925 márc. 8-án.
5. A szolidaritás szociológiai jelentősége. Előadás a Foed. Emericana 

Transd. corp. 1925 márc. 19-i convent ülésén.
6. Gyermekkriminalitás és a büntetőnovella. Előadás a Szociális Misszió 

Társulat szoc. iskolájában, 1925 márc. 21-én.
7. A jogfolytonosság. (Nemzeti Újság, 1925 április 12-án.)
8. A párviadal elleni küzdelem. Előadás a Pesti Főiskolai Szent Imre 

Kollégiumi Körben 1925 ápr. 30-án.
9. A nemzeti társadalom feladatai. Felavató beszéd a Nemzeti összetartás 

Körének ünnepi ülésén. 1925 jún. 18-án.
10. A falu szociológiája. (Uj Nemzedék, 1925 júl. 26.)
11. Gesetzgebung. Rechtssprechung-Literatur. (Zeitschrift für Osteuropäi

sches Recht, 1925. évf. 1922—134. 253—266. 1.)
12. La base socioloique de l’autorité. (Revue de Hongrie, 1925. évf. júl.— 

aug. szám 1—10. lap.)
13. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemlét, VI. évf.
14 Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle Könyvtárát.
15. Szociológiai műveltséget! (Nemzeti Újság, 1925 okt. 22.)
16. A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig. (Nemzeti Újság, 

1925 nov. 13.)
17. A bolsevizmus végzete és kárhozata. (Budapesti Hirlap, 1925 nov. 15.)
18. Szociális látókör. (Nemzeti Újság, 1925 dec. 18.)
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1926.
1. Pénzhamisítás a büntetőjog világában. (Nemzeti Újság, 1926 jan. 9.)
2. Nemzetegység és jogiolytonosság. (Nemzeti Újság 1926 március 12.)
3. Lélekszocializáció. Előadás a Szabad Lyceum XXX11I. közgyűlésen.

1925 március 21-én.
4. A társadalom lényege. Rádió-előadás, 1926 ápr. 6-án.
5. Szociológiai alapismeretek. A Képes Krónika 1926 jan. 3., jan. 17., 

febr. 28., ápr. 11., júl. 12. számaiban, október 17.
6. A jogbölcsészet alaptételei. Budapest, 1926. V. kiadás 1—121. 1.
7. Csemegi centennáriumára. Ünnepi előadás a Magyar Jogászegyletnek

1926 május 2-án, Csemegi Károly születésének 100 éves évfordulóján tartott tel
jes ülésén.

8. A testi és értelmi fogyatékosok jogi és társadalmi védelme. Előadás a
II. Országos Gyógypedagógiai Értekezleten. 1926 jún. 7-én.

9. A katholikus főiskolai diákság kulturális és szociális feladatai. Beszéd 
a Katholikus Diáknagygyűlésen. 1926 okt. 9-én.

10. Szerkesztette: A Magyar Jogi Szemlét, VII. évf.
11. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle könyvtárát.
12. Hatvannyolc közlemény a Eévai Nagy Lexikon 17., 18. kötetében.
13. Hírneves jogászok kézirat-kiállítása. (Nemzeti Újság, 1926. nov. 3.)
14. A felsőházi javaslat a jogfolytonosság nézőszögéből. Előadás a Nemzeti 

Összetartás Társaskörének, 1926. évi nov. 4-én tartott estélyén.
15. A nyugateurópai kultúra értéke. Nemzeti Újság, 1926. nov. 20. és 24.
16. Szociológiai alapvetések. Előadás a Regnum Marianum, 1926. dec. 20-án 

tartott estélyén.
1927.

1. Az arisztokrácia- szociális jelentősége. Előadás a Nemzeti Összetartás 
Társaskörének, 1927. évi febr. 10-én tartott estélyén.

2. A XX. század kórképe. Bádióelőadás, 1927. évi február 15-én.
3. A tekintély elve és a társadalom. Előadás a Schola Emericanában, 1927. 

évi febr. 16-án.
4. Az öngyilkosság büntetőjogi és szociológiai szempontból. Székfoglaló 

a Magyar Statisztikai Társaságnak, 1927. évi február 17-én tartott nagy értekez
letén. Társadalomtudomány VII. évfolyam 11—21. lap és francia fordításban a 
Bevue de la Société Hongroise de Statistique. V. évf. 40—50. lap.

5. Csemegi centennáriumára. Emlékbeszéd. Magyar Jogászegyleti érteke
zések. Üj folyam, 17. köt. 90. fűz. Budapest, 1926. 239—255. la*p.

6. Szociológiai problémák. Előadás Kispesti Iskolánkívüli Bizottság, 1927. 
évi március 23-án tartott estélyén.

7. A királyság és a köztársaság eszmeharca Mátyás király korában. Fel
olvasás a M. Tud. Akadémia II. osztályának, 1927. évi május 16-ik napján tartott 
ülésén.

8. A testi és értelmi fogyatékosok jogi és társadalmi védelme. Magyar 
Gyógypedagógia, XV. évfolyam 18—28. lap.

9. A királyi trón betöltése Magyarországban. Jogi vélemény.
10. A család szociológiai jelentősége. (Dunántúl, 1927. július 31. szám.)
11. Szociális megváltás. (Nemzeti Újság, 1927 augusztus 11. szám.)
12. IV. Károly király emlékezete. Emlékbeszéd a tihanyi Károly király 

emlékünnepen, 1927. augusztus 15-én.
13. Tanulmányok és beszédek a szociológia és büntetőjog köréből. Buda

pest, 1—189. lap.
14. Anyagi és alaki büntetőjog. Két kötet. Pécs, 1927. (Dr. Degré Miklós és 

dr. Zehery Lajos társszerkesztőkkel) I. kötet 1—XX. és 1—1256. lap. II. köt.
I—VIII. és 1—587. lap.

15. ötvenhat közlemény a Révai Nagy Lexikon XX. kötetében.
16. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemlét. 1927. VTO. évf.
17. Prohászka mint szociológus. Prohászka Ottokár emlékalbum, Budapest, 

1927. 103—104. 1.
18. La valeur de la culture occidentale, Revue de Hongrie, XX. Année. 

Tom. XXXVII. 111—121. 1.
. . .  J 9' Az Emericana a lelki kultúra szolgálatában. Előadás Gvőrött, 1927. október 24-en.

^  társadalomtudomány fogalma, tárgya és története. Eádióelőadás 
1927 október 29-én.

21. A társadalom fogalma és lényege. Rádióelőadás. 1927 nov. 12-én.
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22. Észrevételek a katonai büntetőtörvénykönyvről és annak életbeléptető 
törvényéről szóló javaslatra. A m. kir. igazságügyminiszter felkérésére. (Az igaz- 
ságügyminiszterium levéltárában.)

23. Illés József dr. professzori pályafutása. Emléklapok 23—28. 1.
24. A társadalom alkotó elemei, nemei és fejlődését irányitó tényezői. Rádió

előadás, 1927 november 26-án.
25. A társadalom természeti tényezői. Rádióelőadás, 1927. dec. 10-én.
26. 38. cikk a Napkelet lexikonban, 1927 dec.
27. Az ember és a nép. Rádióelőadás, 1927. december 23-án.
28. A nyugateurópai kultúra sorsa. (Dunántúl, 1927. dec. 25-én.)
29. Szociológiai alapismeretek. (Képes Krónika, 1927. febr. 27., márc. 20., 

júl. 31., szept. 25. számaiban.
1928.

1. A szociális irányitás tényezői: A vallás. Képes Krónika, 1928. évf. 2. szám, 
január 8.

2. A becsület védelméről szóló 1914 :XLI. t.-c. A Magyar Büntetőjog Kézi
könyvének első kötete. Budapest, 1927. I—XVI. és 1—120. lap.

3. A faj és nemzet szociológiai jelentősége. Rádióelőadás, 1928 febr. 4-én.
4. A társadalom szükségletkielégítő tényezői. Rádióelőadás, 1928. febr. 18-án.
5. A haladás problémája. Előadás a Magyar Társadalomtudományi Társu

lat, 192S. évi március 2-án rendezett estélyén.
6. Megjegyzések dr. Horváth Dániel: Az angol igazságszolgáltatásról szóló 

könyvének bírálatára. Magyar Jogi Szemle, 1928. évf. 96—97. 1.
7. A társadalomtudomány a kultúra szolgálatában. Előadás a Kispesti Isko- 

lánkívüli Bizottság, 1928. III. 7-én tartott estélyén.
8. A társadalom lélektani tényezői. Rádióelőadás, 1928. márc. 10.
9. A szociális irányítás tényezői : A jog. Képes Krónika. 1928. évf. 13. sz. márc. 25.

10. A lelki kölcsönhatás eszközei, alakjai és módjai. Rádióelőadás, 1928. márc. 24.
11. Aktuális jogi kérdések. Előadás a M. K. R. C., 1928 márc. 26-án tartott

estélyén. 1
12. A XX. század kultúrája. Előadás a Heliconia 1928 április 12-én tartott 

estélyén, Keszthelyen.
13. A család és a házasság. Rádióelöadás, 1928 évi április 21-én.
14. A világnézetek harca. Előadás a Foederatio Emericana, 1928 április 

21-én tartott estélyén, Esztergomban.
15. Az ember élete elleni bűncselekmények és a párviadal. A Magyar Bün

tetőjog Kézikönyvének II. kötete, Budapest, 1928 I—XXIV. és 1—120. 1.
16. A tulajdon. Rádióelőadás, 1928 május 5.
17. A köztársaság és királyság összehasonlítása. Budapest, 1928. 1—167. lap.
18. A haladás problémája az emberi gondolkodás történetében. Társadalom- 

tudomány VTEL évf. 141—161. lap.
19. A testisértés és a közegészség elleni büntettek és vétségek. A Magyar 

Büntetőjog kézikönyvének III. kötete, Budapest, 1928. I—XVI. és 1—100. 1.
20. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle IX. évfolyam, 1928.
21. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle Könyvtárát, 28. füzet. Az ipari 

záloglevelekről szóló 1928:XXI. t.-c., Budapest, 1928.
22. Erkölcsi szempontok a kultúrfeljlődésben. Előadás Egerben az 1928 nov. 

11 én tartott kultúresten.
23. A társadalom létezésének törvényei. Rádióelöadás, 1928 dec. 1-én.
24. A rendtörvény néhány fogalmáról. Felolvasás a Magyar Tudományos 

Akadémián, a П. osztály, 1928 dec. 3-i ülésén.
25. A társadalom megszűnésének törvényei. Rádióelőadás, 1928 dec. 15-én.

1929.
1. Büutetőjogi esetek gyűjteménye, Budapest, 1929. 1—50.
2. Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921:111. t. c. 

A magyar büntetőjog kézikönyve 4. kötet. Budapest, 1929. I—XIV. 1—148. lap.
3. Vélemény a sajtóról szóló 1914:XIV. t.-c. kiegészítéséről és egyes ren

delkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyában. Az igazságügyminisz- 
térium levéltárában.

4 A modern büntetőjog vezérlőeszméi. Előadás a Kispesti Iskolánkívüli Bi
zottság, 1929. febr. 27-én tartott estélyén.

5. A valóságbizonyítás problémáinak erkölcsi jelentősége. Felolvasás az 
Aquinói Szent Tamás Társaság, 1929. évi márc 7-én tartott közgyűlésén.
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6. Jogi problémák a sajtóban. Előadás a Schola Emericana, 1929. évi apr. 
25-én tartott estélyén.

7. Edvi Illés Károly emlékezete. A M. Tud. Akadémiának 1929. évi április 
29-én tartott összes ülésén.

8. A kultúra és katolicizmus. Előadás a balatonlellei katolikus esten, 1929 
augusztus 11.

9. Okirathamisítás. Bélyeghamisítás. Védjegybitorlás. Csalárd és vétkes 
bukás. A magyar büntetőjog kézikönyve 5. kötet, Budapest, 1929. I—XXVIII. 1—186.

10. Bevezetés a jog és áilamtudományokba. Budapest, 1929. 1—100.
11. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Szeminárium kiadványai“ című 

füzetes gyűjtemény 16. füzete.
12. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemlét. X. évfolyam.
1.3. Vélemény a sajtóról szóló 1914 :XIV. t.-c. kiegészítéséről és egyes ren

delkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatra. Sajtójogi Értekezlet Iromá
nyai, 1929. 113—115. lap.

14. Vélemény a hitelezők jogát károsító cselekményekről szóló törvényter
vezetre. (Az igazságügyminiszterium levéltárában.)

15. A magyar büntetőjog tankönyve. IV. kiadás. I. kötet 1—162. 1.
16. Dr. Atzél Elemér. Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek 

gyűjteménye. Bírálat M. J. Sz., X. évf. 370. lap.
17- A becsület védelme. Előadás a Budai Szent Imre Collégium estélyén, 

1929 dec. 11.
18. Több címszó a Katolikus lexikonban.

1930.
1. A magyar büntetőeljárásjog. (Vezérfonál az előadásokhoz, 1930. 1—104. 1.)
2. A személyes szabadság megsértése. A titok büntetőjogi védelme. Magán

laksértés. A magyar büntetőjog kézikönyve. VI. kötet. Budapest, 1930. I—XXIV. 
1—1521. lap.

3. Jogi vonatkozások a családvédelemben. Előadás a Magyar Vöröskereszt 
Egylet estéjén, 1930 márc. hó 12-én.

4. A magyar büntetőjog tankönyve. IV. kiad. II. köt. 1—181. lap.
5. Az okiratforgalom és a büntetőjog. Felolvasás a Magyar Tudományos Aka

démia II. osztályának 1930 április 7-én tartott ülésén.
6. A személyes szabadság fogalma és büntetőjogi védelem alá eső köre. 

Felolvasás az Aquinói Szent Tamás Társaságnak, 1930 május 14-én tartott ülésén.
7. A felségsértés és királysértés nem vitás tételei. Előadás a Nemzeti össze

tartás Társaskörének, 1930 május 22-én tartott estélyén.
8. Szent Imre herceg és a magyar állameszmény. Előadás az 1930 okt. 1-én 

Székesfehérvárott tartott Szent Imre-emléknapon.
9. Felségsértés, királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi 

védelme. A magyar büntetőjog kézikönyve. VII. kötet. Budapest, 1930. I—XX. 
1—143. lap.

10. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot XI. évfolyam.
11. Irányítása mellett jelent meg az „Angyal Szeminárium kiadványai“ 

füzetes gyűjtemény 17., 18. füzete.
12. A közigazgatás ellenesség büntetőjogi értékelése Székfoglaló a M. Tud. 

Akadémia II. osztályának, 1930 dec. 9-én tartott osztályülésén. Ért. a Fi. és Társ.- 
tud. köréből. III. k. 12. sz. 1931. 1—63. 1.

13. Szent Imre herceg és a magyar ifjúság. Transdanubia folyóirat, 1930. 
november 1. szám.

1931.
1. A keresztény erkölcs aktualitása. Előadás Szent Gotthárdon, 1931 febr. 1.
2. Gyászbeszéd dr. Doleschall Alfréd ravatalánál, 1931 febr. 24. Megjelent 

a Magyar Jogi Szemle, 1931. évi máréiusi számában.
3. A háziasszony jogi helyzete a családban. Előadás a Kát. Háziasszonyok 

Orsz. Szövetségének 1931 márc. 2-án tartott estéjén.
4. Az 1930:XXXIV. t.-c. büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítésére vo

natkozó rendelkezései. Pótfüzet a Magyar büntetőeljárásjoghoz. Budapest, 1—16.
5. Adócsalás. A magyar büntetőjog kézikönyve VIII. kötet. Budapest, 

I -X X . 1-137. 1.
6- Ifjúság és a szociális kérdés. Előadás az Orsz. Magyar Kát. Főiskolai 

Diákszövetség Kongresszusán, 1933 május 10.
7. A Magyar Büntetőjog l'ankönyve. V. kiadás, I. köt. Budapest, 1931 

1 - 204. lap.
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8. A magyar büntetőeljárásjog. Budapest, 1931. II. kiad. 1—136. L
9. A kiegyensúlyozott ember. Beszéd az Orsz. Kát. Nagygyűlésen, 1931 

október 12-én.
10. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot. XII. évf.
11. Irányítása mellett jelent meg az Angyal Szeminárium kiadványában a

19., 20. füzet.
12. Szerkesztésében jelent meg a Magyar Jogi Szemle könyvtárában a 35. fűz.
13. Irányítása mellett jelent meg a „Büntetőjogszabályaink a gyakorlatban“ 

című döntvénytár 1. füzete. Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről 
szóló 1921:111. t.-c. Budapest, 1—120. 1.

14. Több címszó a Kát. Lexikon I. és a Guttenberg Lexikon I—VIII. kö
teteiben.

15. Arany János bűntettesei. Előadás a M. Tud. Akadémia II. osztályának 
1931 nov. 9-én tartott ülésén. Megjelent a Budapesti Szemle 1932. évf. 55—87. 1.

16. A Magyar Büntetőjog Tankönyve II. köt. V. kiad. 1931. 1—216. lap.

1932.
1 Boldogulásunk igazi útja. Bádióelőadás. 1932. jan. 28.
2. Izgatás. Magánosok elleni erőszak. Választójog büntetőjogi védelme. Val

lás elleni bűncselekmények. A magyar büntetőjog kézikönyve. 9. köt., Budapest, 
1932. I—XXVII. 1—164. lap.

3. A lelki kultúra szükségessége. Beszéd Szegeden, 1932 május 1-én a 
Foederatio Emericana avató ünnepén.

4. Dr. Jenes Árpád „Vuchetich Mátyás“ című tanulmányának bemutatása a 
M. Tud. Akadémia II. osztályának 1932. évi jón. 20-án tartott ülésén.

5. De l’application de la loi pénale d’un état aux infraction commises par 
étrangers hors de son territoire. Acta Iuris Hungarici. 1. évf. 2. sz.

6. Üj ember-eszmény felé. Magyar Kultúra, 1932. évf. 15—16. sz. 81—88. lap.
7. Két perbeszéd a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek a 

Cseh-Szlovák állam ellen folyó birtokperében a Tribunal Arbitral Mixte előtt, Há
gában 1931. dec. 15-én, Párisban 1932. szept. 28-án.

8. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot, XIII. évf.
9. Irányítása mellett jelent meg az Angyal Szeminárium kiadványainak

21. és 22. füzete.
10. Szerkesztésében jelent meg a Magyar Jogi Szemle könyvtárának 36., 37. fűz.
11. Több cikk a Kát. Lexikon II—III. kötetében.
12. Több cikk a Gutenberg Lexikon VIII—IX. kötetében.
13. Záróbeszéd az Országos Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség

1932. évi okt. 15-én tartott közgyűlésén.
14. Elnöki megnyitó a Cisztercita Diákszövetségnek 1932. évi nov. 27-én 

tartott jubiláris közgyűlésén.
15. Szociális problémák. Előadás a Schola Emericana 1932 dec. 1-én tartott 

záróülésén.
16. Dr. Hadik Béla. A bosszú mint jogvédelmi eszköz. Könyvbírálat. Ma

gyar Jogi Szemle, XIII. évf. 351—352. lap.
17. Előszó dr. Rá ez György: A politikai bűntettesek menedékjogának 

kritikája, 1932. című művéhez.
1933.

1. Fejezetek a büntetőjog köréből, hat előadás (1933 febr. 15., 33., márc. 8..
22., 29., ápr. 5.) a Szabad Egyetemen.

2. Két perbeszéd a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek a 
Cseh-Szlovák állam ellen folyó birtokperében, a Tribunal Arbitral Mixte előtt 
Hágában, 1933. évi jan. 31. és febr. 1-én.

3. A lopás. A Magyar Büntetőjog kézikönyve, 10. kötet. Budapest. 1933. 
1—XXVIII. 1—154. lap.

4. A küzvéleménybüntetés. Felolvasás a M. Tud. Akadémia II. osztályának
1933. évi ápr. 3-án tartott ülésén. Budapesti Szemle, májusi szám.

5. Irányítása mellett jelent meg az Angyal Szeminárium kiadványainak 
23. füzete.

6. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot, XIV. évf.
7. A közvéleménybüntetés. A M. Tud. Akadémia Jogtudományi Bizottságá

nak kiadványsorozata. 3. szám. 1933. 1—127. 1.
8. Die Strafe der öffentlichen Meinung. Inhaltsübersicht. 1933. 1—13. 1.
9.. A katholikus ember célja. Beszéd a balatonszemesi katholikus napon. 

1933. augusztus 27.
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C)

Kimutatás Angyal Pál eg*yetemi előadásairól 
és hallgatóinak létszámáról az 1912/13-tól 

1932/33-ig terjedő tanévekben.

Tanfélévek és kollégiumok жш tók
száma

1912—13. I.
Büntetőjog ...................................................................  5 706
Fiatalkorúak és a büntetőncvella...........................  1 129
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 58

1912— 13. II.
Büntetőjog ...................................................................  5 669
A büntetőjog fejlődése, a legújabb javaslatokig 1 104
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 43

1913— 14. 1.
Büntetőjog ...................................................................  5 676
Fiatalkorúak és a büntetőnovella...........................  1 136
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 74

1913— lí . II.
Büntetőjog ...................................................................  5 632
Fiatalkorúak és a büntetőnovella...........................  1 146
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 54

1914— 15. I.
Büntetőjog ...................................................................  5 345
Bölcseleti j o g ............................................................... 5 72
Sajtójog ........................................................................  1 64
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 30

1914— 15. II.
Büntetőjog ...................................................................  5 277
Jogbölesészet ............................................................... 5 34
A becsület büntetőjogi véd elm e...............................  1
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 27

1915— 16 I.
Büntetőjog .........................................................................  5 215
Jogbölesészet ............................................................... 5 47
Fejezetek a büntetőeljárási jog általános részéből 2 58
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 33

1915— 16. II.
Büntetőjog ...................................................................  5 189
Büntető eljárás szervei és szem élyei......................  1 55
Fejezetek a bölcseleti magánjog köréből . . . .  3 38
Büntetőjogi szeminárium ...............................  2 25

1916— 17. I.
Büntetőjog ...................................................................  5 163
Jogbölcsészet ............................................................... 5 111
A bizonyítás tana büntetőelj. jogunkban . . . .  1 29
Büntetőjogi szeminárium ....................................  2 27

A beírt
H eti óra ha llga

szám tók
száma
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A beírt

1916— 17. II.
Büntetőjog ........................................................................  5 108
Háború és büntetőjog......................................................  1 32
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 24

1917— 18. I.
Büntetőjog ........................................................................  5 210
Jogbölcsészet .................................................................... 5 48
Vád és v é d e le m ...............................................................  1 50
Büntetőjogi szeminárium .............................................. 1 25

1917— 18. II.
Büntetőjog ..................................................... .... . . 5 334
A háborús uzsora elleni küzdelem taktikája . . 1 41
Büntetőjogi szeminárium .............................................  1 28

1917—18. nyári pótszemeszter
Büntetőjog ........................................................................  5 323
Jogbölcsészet kapcsolatban a nemzetközi joggal . 5 701

1918— 19. 1.
Büntetőjog ........................................................................  5 448
Jogbölcsészet .................................................................... 5 142
A. védelem ........................................................................  1 52
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 28

1918— 19. II.
A jog- és államtudományi kar működése fel volt 

függesztve.

1919—20. I—II.
Büntetőjog ........................................................................  5 274
Jogbölcsészet ...................................................................  5 85
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 27

1920—21. I.
Büntetőjog ........................................................................  5 274
Jogbölcsészet ...................................................................  5 200

1920— 21. II.
Büntetőjog ........................................................................ 5 334
Jogbölcsészet ...................................................................  5 245

1921— 22. I.
Büntetőjog ........................................................................ 5 379
Jogbölcsészet ...................................................................  5 263

1921— 22. II.
Büntetőjog ......................................................... ....  , 5 344
Jogbölcsészet .................................................................... 5 317

1922— 23. 1.
Büntetőjog ........................................................................  5 377
Jogbölcsészet ...................... . ...................................  5 516
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 262

Tanfélévek és kollégiumok ẑám™ t̂oíT"
száma
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A beírt 
hallga

tók 
száma

1922— 23. II.
Büntetőjog ......................................................................... 5 413
Jogbölcsészet ....................................................................  5 505

1923— 21. I.
Büntetőjog .........................................................................  5 517
Jogbölcsészet ....................................................................  5 534
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 203

1923— 24. II.
Büntetőjog .........................................................................  5 511
Jogbölcsészet ....................................................................  5 618

1924— 25. I.
Büntetőjog .........................................................................  5 482
Jogbölcsészet ....................................................................  5 516
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 152
Jogbölcsészeti szem inárium ..............................................  2 2

1924— 25. II.
Büntetőjog .................................... . ..........................  5 560
Jogbölcsészet ....................................................................  5 722

1925— 26. I.
Büntetőjog .........................................................................  5 535
J ogbölcsészet ..................................................................... 5 716
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 357
Jogbölcsészeti szeminárium .......................................... 2 8

1925— 26. II.
Büntetőjog ......................................................................... 5 637
Jogbölcsészet ....................................................................  5 612

1926— 27. I
Büntetőjog ......................................................................... 5 668
J ogbölcsészet ..................................................................... 5 629
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 481

1926— 27. II.
Büntetőjog .........................................................................  5 712
Jogbölcsészet ..................................................................... 5 745
Jogbölcsészeti szem inárium ......................... 2 10

1927— 28. I.
Büntetőjog ......................................................................... 5 642
Jogbölcsészet ..................................................................... 5 727
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 553

1927—28. II.
Büntetőjog ....................................................... . . . 5 607
Jogbölcsészet ....................................................................  5 762

1928— 29. I.
Büntetőjog .........................................................................  5 sej
J ogbölcsészet ..................................................................... 5 580
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 479
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A beírt

1928— 29. II.
Büntetőjog ..................................................................  5 626
Jogbölcsészet ..............................................................  5 738
Büntetőjogi szeminárium ........................................  2 12

1929— 30. 1.
Büntetőjog ..................................................................  5 557
Jogbölcsészet ..............................................................  5 445
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 427

1929— 30. II.
Büntetőjog ................................................................... 5 495
Jogbölcsészet ....................................................................  5 293
Fejezetek a büntető e ljárásb ó l.................... 2 216
Büntetőjogi szeminárium és gyakorlatok . . . .  2 31

1930— 31. 1.
Büntetőjog . ............................................................... 5 309
Jogbölcsészet .................................................................... 5 406
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 518

1930— 31. 11.
Büntetőjog ........................................................................  5 487
Jogbölcsészet ..............................................................  5 259
Büntetőjogi szeminárium és gyakorlatok . . . .  2 58
Fejezetek a büntető e ljá r á sb ó l.................  2 180

1931— 32. I.
Büntetőjog ........................................................................  5 519
Magyar bűnvádi eljárási j o g ........................  5 515
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 561
Büntetőjogi szeminárium ..................■...................  2 37

1931— 32. II.
Büntetőjog ........................................................................  5 552
Magyar bűnvádi eljárási j o g ........................  5 538
Büntetőjogi praktikum ..................................................  1 36
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 25

1932— 33. I.
Büntetőjog ........................................................................  5 564
Magyar bűnvádi e lj á r á s jo g ......................... 5 567
Büntetőjogi praktikum .................................................. 1 25
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 20 *
Bevezetés a jog- és államtudományokba . . . .  2 595

1932—33. II.
Büntetőjog ........................................................................  5 589
Magyar bűnvádi e l j á r á s jo g ......................... 5 585
Büntetőjogi praktikum .................................................. 1 47
Büntetőjogi szeminárium .............................................  2 28
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