
Tanulmányok

BELLÉR JU D IT—KLÍMA GYULA

A BÍRÓI LELKIISMERET DILEMMÁI 
A KÉSŐ KÖZÉPKORI JOGTUDOMÁNYBAN

„Melius enim est decem nocentes 
absolvi quam unum innocentem 
damnarí" (Leonardus Lessius) *

„ ...a z  ököljog kora elnevezés a valóságot fedi a hűbériség egész tartama a la tt... A ki
zsákmányolás elleni harc fokozódásával mind kegyetlenebbé válik a büntetőbíráskodás, 
a büntetések is, az eljárás is. A halálbüntetések különböző nemeit előzetes csonkítások
kal szigorítják, a kerékbetört embert hosszú ideig hagyják nyilvánosan kínlódni. ... A 
kínvallatás után az eljárásról a bíróság előtt újra referál az előadó bíró a leírt módon. 
Ha megtörtént a beismerés, de esetleg enélkül is, a bíróság meghozza a halálos ítéletet. 
Elrendelheti a bíróság, hogy kivégzés előtt újabb kínvallatás (question préalable) alá ke
rüljön a vádlott a bűntársai megnevezése végett. A kivégzés módja felségsértés, árulás 
esetén négyfelé tépés lehet, más súlyos cselekményeknél kerékbetörés, súlyos istenká
romlásra, eretnekségre, templomgyalázásra, varázslásra máglya, csábításra, szolga házi 
lopására, csalárd bukásra akasztás. Nemesek büntetése keréketörés, akasztás helyett 
lefejezés. Különböző meggy alázó mellékbüntetéseket, testcsonkításokat is alkalmaz
nak. Ez a francia abszolutizmus alatti feudális inkvizíciós eljárás és büntetési rendszer 
elvileg és lényegileg azonos a feudalizmus válságkorszakának minden országbeli bünte
tő igazságszolgáltatási rendszerével. A hűbéri rendszer, az uralkodói önkény és az 
egyház elleni támadások elhárítására az abszolút hatalom az elrettentés legerősebb esz
közeit fejlesztette ki a titkos kutató eljárásban, az ezzel szorosan összefüggő törvényes 
bizonyítási elméletben és kínvallató rendszerben, valamint a kegyetlen büntetésekben. 
A feudális bíráskodás jellemzéséhez hozzátartozik a bírák befolyásolása és korrupciója. 
A tisztsége felhasználásával meggazdagodó vagy magas méltóságra kapaszkodó bíró 
ugyanúgy velejárója a hűbéri rendszernek, mint a lovagi útonállások és a középkori 
egyházi hamisítások.” 1

Úgy véljük, a fenti sorok markáns kifejezését nyújtják ama mind laikus, mind szak
mai körökben elterjedt középkorképnek, melynek megfelelően ez a korszak csak a sö
tétség, butaság, babona, kegyetlenség, erőszak és hasonlók fogalmaival jellemezhető.

•„Jobb ugyanis tíz bűnöst fölmenteni, mint egy ártatlant elítélni.”
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E képbe tökéletesen illeszkedik a feudális bíróság jellemzése, mint egy olyan „törvény
széké” , amely legföljebb annyiban különbözött egy mészárszéktől, hogy itt még ke- 
gyetlenkedtek is.

A jelen tanulmányban nem lehet célunk ennek a középkorképnek, vagy akár a fen
ti leírásnak a megvitatása. Mindössze arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha a 
fenti leírás, ill. az azt támogató középkorkép kimeríti a valóságot, akkor aligha magya
rázható a későközépkor jogtudósainak az az aggályossága amellyel fölvetették a kér
dést:

A bírónak vajon privát vagy publikus tudása alapján kell-e hozni ítéletét?

A kérdés fölvetése előfeltételezi a megkülönböztetést a bíró privát és publikus tudá
sa között. A bíró publikus tudása az a tudás, amelyet a per folyamán, publikus keretek 
között, a vallomásokból, bizonyítékokból, eskütételekből stb. mint bíró szerez. A bíró 
privát tudása az, amelyet mint privát személy, szeme, füle, egyéb érzékei révén szerez.

Ennek föltevésével a bíró privát és publikus tudása között kétféle esetben támadhat 
konfliktus. Az egyik eset az, ha a bíró a publikusan ártatlannak találtatott vádlottat 
privatim bűnösnek tudja, a másik ennek fordítottja, ha a publikusan bűnösnek talált 
vádlottat privatim ártatlannak tudja.

Az első eset megítélésében egy dologban minden középkori jogtudós egyetemesen 
egyetértett: az alsóbb fokú bíró privát tudása alapján nem ítélheti el a vádlottat. így pl. 
Schmier, Lessius, Covarruvias, Haunoldus, Besoldus, hogy csak pár nevet említsünk.2 
Az idevonatkozó legfőbb argumentumot a Deuteron.17. (Mózes V.17.6.) szolgáltatta: 
„Két vagy három tanú szavára haljon a halálravaló. De senki ne haljon egy tanú szavá
ra.” 3 A bíró viszont csak egy személy, így tanúságtétele nem elégséges az ítélethez. A 
másik legfontosabb hivatkozás a Kánonjogból való: „A bűnügyet tárgyaló bíró nem 
hozhat főbenjáró ítéletet, mielőtt a vádlott magát bűnösnek vallotta, vagy a bűnösségét 
hiteles tanúk bizonyították volna.”4

Minthogy a fenti alapelvekkel ellentétesen az alsóbb fokon ítélkező bíró nem ren
delkezhet, ezért nyilvánvaló, hogy puszta privát tudása alapján elmarasztaló ítéletet 
nem hozhat. Ehhez hozzáteszi még Werbőczi, hogy viszont a bírói székben ülő bíró, ha 
észreveszi, hogy valaki a szeme láttára követ el vétséget, azt rögtön elítélheti, éppúgy, 
mintha tanúk győzték volna meg, hiszen inkább bizonyítja a vétkességet a tény nyil
vánvalósága, mint egy tanúvallomás.5 „És ezt tesszük általában, mikor a bíróság meg
sértését azonnyomban büntetjük” -  fűzi hozzá a Werbőczi szavait értelmező Szegedi 
János, XVIII. századi jezsuita jogtudós. „Ha viszont a bíró nincs a bírói székben -  
folytatja Szegedi -  hanem a bíróság ablakából vagy máshonnan lát pl. emberölést, me
lyet nem visznek bíróság elé, vagy odavíve nem bizonyítanak, akkor a bíró a vádlottat 
nem büntetheti fővesztéssel, sőt kínvallatásnak sem vetheti alá az igazság kicsikarására. 
A bíró ui. a bírói székben ülve hivatalos személy (persona publica), a bírói széken kívül 
viszont magánszemély (persona privata), s ennek megfelelően tudása is hivatalos, ill. 
privát tudás.”6

Az alsóbb fokon ítélkező bíró tehát mint bíró privát személyként szerzett tudását
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semmiképpen nem használhatja föl a vádlott ellen. Ebben egyetértett minden jogtudós. 
Eltértek azonban a vélemények a legfelső bíró tekintetében.

Néhányan azt állították, hogy a legfelső bíró szabadon ítélkezhet puszta privát tudá
sa alapján is, így Covarruvias, Cynus, Bartolus, Albericus és Felinus.7

A fejedelem ui., szemben az alsóbb fokon ítélkező bírákkal kivonhatja magát ama 
törvény alól, hogy az ítéletet a peranyag alapján (secundum allegata et probata) kell 
hozni, mivel ez nem a természetjog, hanem csak a pozitív jog körébe eső törvény, a po
zitívjog viszont alá van vetve az uralkodó hatalmának.

Továbbá a fejedelemnek legalább annyira hinni kell, mint két vagy három tanúnak, 
márpedig ily módon a Fejedelem privát tudása egyenértékű a publikus udással, amely 
két vagy három tanútól szerezhető.

Leonardus Lessius, a XVI—XVII. század fordulóján élt jezsuita jogtudós azonban 
másokkal, így Cajetanusszal, Navarusszal, Sotusszal és Aquinói Szent Tamással egye
temben azt állítja, hogy a fejedelem sem ítélkezhet csupán privát tudása alapján.8 Min
denekelőtt Szent Tamást idézi, aki azt mondja, hogy „ugyanaz az ember nem lehet 
egyszerre vádló, bíró és tanú” .9 Ezután Lessius a következőképpen érvel:

Amit a bíró látott, publikusan nem bizonyíttatott, s így a vádlottnak joga van azt a 
törvényszéken tagadni. Ha ui. ezt a jogát valaki tőle megvonná, elvenné tőle a jogos vé
dekezés lehetőségét, s így igazságtalanul járna el. De éppen ez történnék, ha ebben az 
esetben a bíró a privát tudása alapján ítélkezhetnék.

A bíró, miként publikus hatalommal, úgy publikus tudása alapján kell hogy ítélkez
zék, a publikus cselekedetnek ui. csak publikus hatalom, tudás és akarat lehet az alapja

Az, hogy az ítéletet a publikus tudás alapján kell hozni, nem a pozitív joghoz, ha
nem a népek jogához (jus gentium) tartozik, ez az feltétel ugyanis amellyel az ítélkezés 
jogát minden nép a vezetőire, így a fejedelemre is ráruházza. E feltétel nélkül a fejede
lem hatalma nyilvánvalóan tirannikus hatalom lenne. És ezáltal nyilvánvaló a válasz az 
első ellenérvre.

A másodikra Lessius válasza az, hogy lehetséges, hogy a fejedelem tanúsága egyenér
tékű több alattvalóéval, de csak olyan ügyekben, amelyek közvetlenül a fejedelem jog
körébe tartoznak, mint pl. az örökösödési ügyek, amelyekben viszont nem forog koc
kán valakinek az élete vagy testi épsége, a fejedelem ugyanis nem rendelkezik tiranni
kus joggal alattvalói élete és testi épsége fölött.

Ez volt azonban az a kérdés, amely körül kevesebb vita dúlt. A jogtudósok általában 
egyetértettek abban, hogy a bíró főbenjáró esetben pusztán privát tudása alapján, 
publikus tudása ellenére nem hozhat elmarasztaló ítéletet.

A vitatottabb kérdés az volt, hogy a bírónak publikus tudása alapján, privát tudása 
ellenére lehetősége, illetve kötelessége-e elmarasztaló ítéletet hozni.

E kérdéssel kapcsolatban három fő álláspont alakult ki. A különböző álláspontok 
képviselői azonban, miként arról Szegedi János beszámol, két dologban egyetemesen 
egyetértettek. Először is abban, „hogy a bírónak minden eszközt meg kell ragadnia, 
s minden erejével törekednie kell, hogy az általa privatim ártatlannak tudott vádlot
tat fölmenthesse. ( ...)  Az effajta eszközök pedig különfélék: pl. a tanúk és bizonyíté
kok ismételt és alaposabb megvizsgálása, kikérdeztetvén a hely, idő, részletes körül
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ményei, hogy ezáltal lelepleződjék a tanúvallomások hamissága; az ártatlannak a bör
tönből titkon való kieresztése, ha ez botránytól mentesen lehetséges” -  ezt az eszközt 
egyébként Lessius is megengedi saját felsorolásában -  „az ügynek magasabb bíróhoz 
való átutalása, s tanúvallomás tétele a vádlott magánemberként felismert ártatlanságá
ról, illetve a vádlott fölmentése az abszolút hatalom jogán, ha a bíró legfelső bíró, mint 
a pápa, a király vagy a császár” . Werbőczi ráadásul azt mondja, hogy a legfelső bíró kö
telezve is van a felmentő ítéletre.

Egyetértettek a jogtudósok másodszor abban, hogy -  ismét Szegedit idézve -  „ha 
ezekkel és más eszközökkel nem megy semmire, akkor az alsóbb fokon ítélkező bíró az 
effajta vádlottat nem mentheti fel ítéletével, mivel az ítéletet a hivatalos tudás, nem pe
dig a privát tudás alapján kell hozni” .10

Ezek feltevésével tehát a három különböző álláspont a fölvetett kérdésben a követ
kező volt.

1. A bíró nem ítélheti el azt, akit privatim bizonyosan ártatlannak tud. Ezt vallotta 
pl. Abbas, König, Schmier, Besoldus.

2. A bírónak lehetősége és kötelessége ítéletét a peranyag alapján hozni, bármilyen 
ügyben, elítélvén akár az ártatlant is, ha az publikusan vétkesnek bizonyul, s nincs esz
köz a fölmentésére. Így vélekedett pl. Szent Tamás, Covarruvias, Sanchez, Clarus, 
Azor, Dicastillo, Werbőczi.

3. A bíró polgári peres ügyekben és kisebb bűnvádi ügyekben, ahol a vádlott élete 
és testi épsége nem forog kockán, hozhat privát tudásával ellenkező ítéletet a peranyag 
alapján. De nem teheti meg ezt a nagyobb bűnvádi ügyekben. Dyen esetben, ha nem 
képes elhárítani az ártatlan elítélését, inkább le kell mondania tisztéről, hogysem az ár
tatlant elítélje. Ezen a véleményem volt pl. Lessius, Layman, Lugo, Haunoldus, Pri- 
hing, Reissenstuel, Schmalzgrueber, Szegedi.

Az első álláspont szenvedélyes védelmezője, Franz Schmier, XVlII.századi bencés 
jogtudós, a következőképpen érvelt.11

A bíró nem ítélheti el igazságosan azt, akire ténylegesen nem bizonyosodott rá a bű
nössége, mivel, miként a Kánonjogban áll: „Igazságtalanul ítéltetik el az, aki az örök 
Biró ítélőszéke előtt nem bűnös.”13 De aki valójában ártatlan, arra ténylegesen nem bi
zonyítható a bűnösség. Tehát csak igazságtalanul lehetne elítélni.

Másodszor az isteni és a természetjoggal ellenkező ítéletet az igazságtalanság tu
datában nem lehet végrehajtani, ill. végrehajtatni.13 A Kánon-jogban például az áll, 
hogy az a nő, aki bizonyosan tudja, hogy házassága consummációjának legális aka
dálya van, de ezt bizonyítani nem tudja, inkább el kell hogy viselje a hátrányos kö
vetkezményeket (censuras), hogysem a férfival háljon.14 De ugyanígy, a bíró által az 
igazságtalanság tudatában hozott ítélet szemben áll az isteni és a természetjoggal. 
Tehát nem lehet végrehajtásra kiadni. Ugyanerre a példára hivatkozik -  az egyéb
ként a harmadik véleményt valló -  Szegedi János is: „mivel az ártatlant megölni 
nem kevésbé rossz, mint valakinek más asszonyát testileg magáévá tennie, márpedig 
semmiképp sem megengedett valakinek más asszonyát magáévá tennie, akiről privatim 
bizonyosan tudja hogy a másé, akkor sem, ha hiteles tanúk bizonyítják, hogy az övé, s 
házasságuk érvényességét bíró is kihirdeti, ezért az ártatlant sem lehet megölni, akiről a
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bíró privatim tudja, hogy ártatlan, akkor sem, ha a vallomások a bűnösségét bizo
nyítják” .15

Schmier harmadik fő érve a következő: A bírónak saját lelkiismerete szerint kell 
ítélkeznie, nem pedig másoké szerint. Ellenkező esetben ui. inkább azok ítélkeznének, 
akiknek a véleményét követi, semmint ő. „De nem a saját lelkiismerete szerint ítélke
zik, amikor saját lelkiismerete parancsa ellenére a mások parancsát követi.”16

Tehát saját lelkiismeretének parancsa ellenére nem ítélheti el az ártatlant.17 Továb
bá a Szentírás is ezt írja elő a bírónak: „Ne menj a sokaság után hogy gonoszát csele
kedj, és peres ügyben se nyugodj bele a sokaság szavába, hogy eltérj az igazságtól.”18 
Ezzel szemben a második álláspont alapja:

1. A bírónak minden esetben mint publikus személynek, s nem mint privát személy
nek kell ítélkeznie. Tehát ebben az esetben is publikus tudása alapján kell hoznia ítéle
tét. Diego Covarruvias y Leyva, II. Fülöp spanyol király tanácsadója, kora híres jogtu
dósa ezt így fogalmazza meg. „A bíró publikus autoritással tevékenykedik, s annak 
alapján ítél. Ezért szükséges, hogy a peres ügyek eldöntésében publikus tudását hasz
nálja, és hogy annak adjon hitelt, ami számára, mint publikus személy, mint bíró szá
mára ismeretes, nem pedig annak, ami számára, mint privát személy számára nyilván
való; ez a tudás ui. nem a bíróhoz tartozik, akinek a publikus dokumentumokból kell 
ítélnie.”19

2. Ha a bíró a privát tudására hallgathatna, akkor ez oda vezetne, hogy mód nyílnék 
az igazságszolgáltatás rendjének fölborítására, arra, hogy a bíró teljesen önkényesen 
hozza ítéleteit.

3. Az ártatlant elítélő bíró nem is bűnös az ártatlan elveszejtésében, mert ítéletével 
ő csak a törvénykezés rendjét védi, s ennek az ártatlan csak mintegy járulékosan esik 
áldozatául; éppúgy mint ahogy nem bűnös az, aki jogos önvédelemből embert öl, hi
szen ő csak saját magát védi, s e védekezésnek csak mintegy járulékosan, szándékán kí
vül esik áldozatul a támadó.

Az álláspont lényege tehát az, hogy éles különbséget téve a bíró privát és publikus 
személye között, a publikus személy tevékenységének egyedüli normájaként a publi
kus személy kötelezettségeit fogadja el, s így a privát személyt morálisan fölmenthető
nek tartja a publikus személy kötelezettségei alapján. Itt érdemes észrevennünk, hogy 
mind a mai napig, bárki, aki valamilyen funkcióban ugyan „tökéletesen szabályosan” 
eljárván valami morálisan elítélhetőt követ el, pontosan erre hivatkozik, hogy ti. mint 
publikus személy szabály szerint járt el, s mint ilyennek, k i  lehet, sőt, k i is kell kapcsol
nia privát lelkiismeretét. („Parancsra tettem”, „Ezt úja elő a szabályzat” stb.) Lessius 
finoman disztingvál ezzel az állásponttal kapcsolatban: „Azt mondom először, hogy ez 
az álláspont probabilis (hihető, valószínű, helyeslésre méltó), mivel igen sok, igen 
tudós képviselője van, akiknek az auktoritása egy álláspontot probabilissé és biztonsá
gossá tesz. Azt mondom viszont másodszor, hogy az ellentétes álláspont mindazonál
tal igazabbnak (verior) tűnik, mely szerint a bíró az ilyen ártatlant semmi módon nem 
ítélheti el, hanem inkább hivataláról kell lemondania, akkor is, ha ezzel a vádlottnak 
semmit sem használ.”20

Lessius aki maga a harmadik álláspontot vallja, a második állásponttal szemben min
denekelőtt azt igyekszik kimutatni, hogy a bírót a publikus személy hivatalos kötele
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zettségei nem mentik fö l  a privát személy morális kötelezettségei alól: „Emberi aukto
ritással direkte és szándékosan megölni az ártatlant a dolog természetéből eredően bűn 
(est intrisece malum) éppúgy, mint más asszonyával hálni. Tehát miként nem teljesít
heted házastársi kötelességedet ezzel az asszonnyal szemben, akiről bizonyosan tudod, 
hogy nem a feleséged, akkor sem, ha ezerszeresen bizonyítják is, hogy a tiéd, ugyanígy, 
nem ítélhetsz valakit halálra, akiről tudod, hogy bűntelen. És nem szól ez ellen, hogy 
bizonyítják a bűnösségét, mert ez semmit sem von le az ártatlanságából.”24

Azt pedig, hogy a dolog természetéből adódóan bűn (per se malum) az ártatlant el
ítélni, a következőkkel bizonyítja: „Először is bűn valakit auktoritás nélkül megfoszta
ni az életétől. De a bíró semmiféle auktoritással nem rendelkezik az ártatlan élete fö
lött, mivel az egyedül Istennek van alávetve. Tehát ha a bíró ezt elveszi, az bűn.

Ha a bíró rendelkezik az ártatlan elítélésének ezen auktoritásával, úgy ezzel ő a kö
zösség java érdekében rendelkezik (id ei concessum est propter bonum Reipublicae); 
de nincs az a közjó, akkor sem, ha a közösség közvetlen veszélyben forog, amelynek ér
dekében megengedett lenne direkte megölni az ártatlant (ob nullo Reipublicae bono, 
etsi in proximo periculo versetur, licet directe innocentem occidere). Tehát még kevés
bé szabad amiatt a távolabbi veszély miatt, amelyet más módon is el lehet hárítani.”22 

Ez a bizonyos „távolabbi veszély” az, amire a második álláspont képviselői hivat
koztak, a törvénykezés rendjének fölborítása.

De Lessiusnak vannak érvei a második álláspont támasztékainak közvetlen lerombo
lására is.

így az álláspont alapját képező érvvel szemben ezt mondja:
„A természetes ész azért parancsolja a bírónak, hogy a peranyag alapján szerzett 

publikus tudását kövesse, hogy túl könnyen ne tévedjen, s ítéletében le ne térjen az 
igazság útjáról. Ez ui. az értelme ennek a törvénynek és kötelezettségnek. Ezért, ha tel
jességgel evidens számára, hogy a peranyag alapján csak igazságtalan ítéletet hozhat, ak
kor a bírónak nem kell és nem szabad annak alapján ítélkeznie. Egyetlen törvényt sem 
kell ui. szolgai módon megtartani, ha betartásából a törvény szándékával és céljával el
lentétes dolog származnék.”23

Hogy az olvasót végképp elborzassza az álláspont esetleges következményeitől, Les- 
sius még a következő érvvel is él: „Megtörténhet, hogy többek konspirációjára egy 
egész kolostort bevádolnak, és többen tanúskodnak hazaárulásról, bálványimádásról, 
szodómiáról és hasonló förtelmes bűnökről, de a bíró bizonyosan tudja, hogy a szerze
tesek ártatlanok. Ki ne rettenne vissza azt mondani, hogy a bírónak ebben az esetben 
lehetősége és kötelessége ezeket az ártatlan, szentéletű férfiakat lovakkal széttépetnie 
vagy megégettetnie az elvetemültek rágalmai és fenyegetései hatására?”24

A második álláspont mellett szóló második érvvel szemben a másik két álláspont 
képviselői először is arra hívják föl a figyelmet, hogy az igazságszolgáltatás elferdítésé
nek sokkal nagyobb veszélyét rejti magában az első álláspont, miként azt Lessius imén
ti példája is mutatja. De ehhez hozzáteszi még Szegedi: „egyébként sem fenyeget ez a 
veszély (ti. a törvénykezés rendjének fölborítása), mivel a bírónak sem kell hitelt ad
ni, aki a publikusan bűnösnek bizonyult vádlottat nyilvánosan (in foro externo) ártat
lannak mondja, hacsak ezt nem bizonyítja; sőt, inkább büntetést érdemelne az ítélke
zés rendjének figyelmen kívül hagyásáért. Ezért nem is teszi ki magát ennek a veszély
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nek, hacsak lelkiismerete erre nem ösztökéli. Ily módon amíg ezen álláspont védelme
zői nem bizonyítják, hogy Isten erre az esetre is hatalmat adott a bírónak, hogy elve
gye az ember életét, addig erre is vonatkozik a tiltó parancsolat: Ne ölj!”25

Hozzáfűzhetjük még ehhez, hogy a másik két álláspont képviselői nem is azt mond
ták, hogy a bíró ilyen esetben fölmentheti, hanem csak azt, hogy nem ítélheti el a vád
lottat. Tehát, mivel a törvénykezés rendjének megtartása érdekében föl nem mentheti, 
de morális kötelessége miatt el sem ítélheti a vádlottat, ezért abszolúte nem ítélhet, 
azaz le kell mondania tisztéről. A törvénykezés rendjét tehát nem fenyegeti veszély, 
mert a bíró nem ítél önkényesen, de ily módon nem ítél a morális parancs ellenére sem, 
mert nem ítél egyáltalán.

A harmadik érvvel kapcsolatban Lessius először is azt állítja, hogy az adott esetben 
a törvénykezés rendjének védelme nem valami különböző dolog az ártatlan megölésé
től, sőt a bíró ez esetben éppen azt tartja, hogy a vádlott elítélése az, ami a törvényke
zés rendjét megőrzi. Ezért, ebben az esetben direkt szándéka a törvénykezés rendjének 
megőrzésére egybeesik azzal a szándékkal, hogy az ártatlant kivégeztesse. A bíró tehát 
ebben az esetben direkte és szándékosan öl, s így -  szemben a második álláspont kép
viselőinek állításával -  bűnös.

Itt talán érdemes megjegyeznünk, hogy Lessius ellenvetésének korrektsége azon mú
lik, hogy a bíró azt tartja, hogy az adott esetben a törvénykezés rendjének fönntartása 
azonos (vagy szükségszerűen összekapcsolt) a vádlott megölésével (ill. halálraítélésé- 
vel).

Az eredeti, egyébként Cajetanustól származó érv26 alapja ui.: lehetséges, hogy szán
dékunkban álljon megtenni valamit, és ugyanakkor ne álljon szándékunkban megtenni 
valamit, ami pedig valójában azonos (ill. szükségszerűen összekapcsolt) az előzővel. így 
pl. Oidipusznak szándékában állt feleségül venni Iokasztét, de nem állt szándékában fe
leségül venni az anyját, jóllehet Iokaszté Oidipusz anyja volt. Ez viszont csak azért 
volt lehetséges, mert Oidipusz nem tudta Iokasztéról, hogy az anyja. Ha Oidipusz tudta 
volna, hogy Iokaszté azonos az anyjával, akkor már nem akarhatta volna feleségül ven
ni, anélkül, hogy az anyját akarta volna feleségül venni.

Cajetanus tehát arra hivatkozik, hogy noha az ártatlan elítélése az adott esetben 
azonos a törvénykezés rendjének megőrzésével, mégis, a bíró számára lehetséges, hogy 
csak a törvénykezés rendjét akarja megőrizni, de ne akarja az ártatlan halálát, s így nem 
bűnös az ártatlan halálában, éppúgy, mint aki csak saját magát akarja megvédeni, s 
eközben mégis, szándékán kívül, megöli támadóját.

Lessius viszont arra hívja föl a figyelmet, hogy ez a kibúvó csak akkor lenne alkal
mazható, ha a bíró nem lenne tudatában annak, hogy a törvénykezés rendjének megőr
zése az adott esetben azonos (ill. szükségszerűen összekapcsolt) a vádlott elítélésével, 
de ebben az esetben ez kizárt, hiszen a bíró éppen a vádlott elítélésével véli a törvény
kezés rendjét fönntartani. Jelentősége miatt idézzük itt teljes terjedelmében Lessius ér
velését:

„A törvénykezés rendjét és a köz javát szolgálni ebben az esetben nem valami kü
lönböző dolog ennek az embernek a megölésétől. Mert a törvénykezés rendjének meg
őrzését a bíró épp ennek az embernek a megölésével célozza, sőt ez esetben ennek az 
embernek az elítélését és megölését tartja a törvényszéki rend és ennek révén a közjó
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megőrzésének. A példa pedig részben nekünk kedvez; aki ui. magát védi, annak direkt 
szándékában áll a másiknak legalább súlyos megsebzése (ha másképp nem tud magán 
segíteni) mint olyasvalami, ami szükséges a saját életének megvédéséhez. Ezért, ha a bí
rónak ugyanezen a módon áll szándékában az ártatlan elveszejtése vagy megcsonkítása, 
akkor nem mondható róla, hogy az csak járulékosan és indirekte áll szándékában.

Add hozzá ehhez, hogy kisebb összefüggés van a támadó megölése és a védekező 
életének megőrzése, mint az ártatlan megölése és a törvényszéki rend megőrzése kö
zött, mivel az ártatlan elítélését és megölését formálisan azonosnak veszik a közjó meg
őrzésével. És ezekhez add még hozzá azt is, hogy amikor a bíró a peranyag alapján el
ítéli a bűnöst, akiről nem tud semmi ellenkezőt, akkor a bírónak direkte szándékában 
áll őt életétől megfosztani mivel a bűnösség rábizonyosodott. Tehát hasonlóképpen, 
amikor az ártatlant veszejti el, őt is direkte szándékozik az élettől megfosztani, mivel a 
bűnösség rábizonyíttatott. Igazán nem látom, hogyan képzelheti valaki, hogy a bíró
nak, aki halálra ítéli és elrendeli a megölését, valójában nem áll szándékában az ő elve
szejtése, csak járulékosan. Nem számít ui. hogy vonakodva és fájdalommal teszi, mert 
mindent megfontolva, abszolúte akarja és teszi.”27

Az általa privatim ártatlannak tudott vádlottat elítélő bíró tehát bűnös; mivel tette, 
az ártatlan megölése önmagában bűn, és a hivatalgyakorlás kötelezettségei, mivel a bí
ró privatim tudatában van annak, hogy amit tesz az nem más, mint egy ártatlan meg
ölése, nem adnak számára morális felmentést. Hozzátehetjük még ehhez, hogy mutatis 
mutandis ugyanez a gondolatmenet alkalmazható minden hivatalos személyre: a hiva
talgyakorlás „szabályszerű” volta tehát nem ad fölmentést egyetlen hivatalos személy 
hivatalában elkövetett morális vétkére sem.

A Lessius gondolatmenetét híven követő (sőt helyenként szó szerint idéző) Schmier 
méghozzáfűzi:

„Ehhez járul még, hogy így igazán könnyű lenne fölmenteni Pilátust, hogy Krisz
tust, a legártatlanabb bárányt, csak indirekte, s így igazságosan ölette meg: mivel ezzel 
csak a lázongást akarta lecsendesíteni, és az Isten-Embert zajongva keresztre feszíteni 
akaró tömegnek csak azért adta át Krisztust, mert mindegyik bűnöst kiáltott; de nem 
hiszem, hogy ezt akár egyetlen egyházatya is jóváhagyná, akik közül Szent Ágoston 
nem átallotta Pilátust emberöléssel vádolni.”28

Lessius érvei tehát arra mutatnak rá, hogy a hivatalát gyakorló személy, bármennyi
re hivatalos személy is, egyúttal morális személy is, és így a hivatalgyakorlás kötelezett
ségei nem nyújthatnak morális kibúvót számára.

Itt viszont ismét eszünkbe kell idéznünk, hogy a második álláspont képviselői hatá
rozottan előfeltételezték a bíró abszolút jóindulatát és azt, hogy minden elképzelhetőt 
megtesz az ártatlan fölmentése érdekében. Mégis, a második álláspont a késő közép
korban (XVI-XVIII. sz.) -  noha ekkoriban is voltak tekintélyes képviselői, mindenek
előtt Spanyolországban, Covarruvias és tanítványai -  úgy tűnik veszített korábbi tekin
télyéből, s a jogtudósokat inkább az osztotta meg a kérdésben, hogy a privatim ártat
lannak tudott vádlott elítélésének tilalma csak a főbenjáró ügyekre vonatkozzék-e vagy 
pedig minden peres ügyre egyaránt.

A harmadik vélemény alapja ebben a kérdésben az volt, hogy a közösségnek joga
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van a múlandó javak elvételére, noha nincs joga az ártatlan életének vagy testi épségé
nek elvételére.

Szegedi ezt röviden így foglalja össze: „A közösségnek joga van ( . . . )  a közjó érde
kében a múlandó javak elvételére, s így az ártatlannak is el kell viselnie valamely enyhe 
büntetést, ha a közjó úgy kívánja, de nincs joga az ártatlan életére, s ennek sem köte
lessége akarata ellenére életétől megválni stb., s ezért a közjó érdekében megtörténhet, 
nehogy az ítélkezés rendje megzavartassék, hogy valakinek ártatlanul kell elszenvednie 
valaminő viszontagságot, de nem olyan dologban, amely fölött a közösség nem rendel
kezhetik.”29

Abban viszont mind az első, mind a harmadik vélemény képviselői egyetértettek, 
hogy az általa privatim ártatlannak tudott vádlottat a bíró főbenjáró büntetéssel nem 
sújthatja, mert ellenkező esetben ő maga követ el bűnt.

Nos, úgy véljük, nem tévedünk ha megállapítjuk, hogy a vita áttekintéséből kibonta
kozó kép sok tekintetben éles elleniében áll a bevezetőben idézett leírás festette kép
pel. Mint mondottuk, e tanulmányban nem lehetett célunk a leírás megvitatása, de 
nem volt célunk az sem, hogy az egyik egyoldalú középkorképet kicseréljük egy má
sikkal: nem volt célunk, hogy a korrupt és kegyetlen, „osztályelnyomó” feudális bírák 
helyébe csupa isten- és emberszeretettől áthatott szentet ültessünk.

E tanulmányban mindössze arra vállalkoztunk, hogy ezt az általunk mind jogtörté
neti, mind pedig morál- és jogfilozófiai szempontból jelentősnek ítélt vitát legalább 
főbb vonalaiban bemutassuk, a mai olvasó számára, amennyire lehet, elevenné tegyük, s 
ezáltal rámutassunk, hogy a középkor jogtörténetének értékelésekor, a minden 
értelemben civilizált ember szörnyülködése közepette nem árt, ha észben tartjuk a Bi- 
bó István által a következőképpen megfogalmazott gondolatokat: (a klerikus értelmi
ség és a feudális urak együttműködésében) „amennyit a királyok megszelídültek, any- 
nyit rontott a klerikusokon a hatalomban való részvétel, de (ez az együttműködés) 
együttvéve mégis a hatalomnak egy olyan mértékű erkölcsi átitatódását eredményezte, 
ami — mondhatjuk, hogy már az európai társadalomfejlődés középkori szakaszában is, 
különösen pedig az újkoriban -  nagyobb volt annál, mint amennyit bármelyik más kí
sérlet a világban el tudott érni a hatalomgyakorlás moralizálása terén. Az európai ha
talomgyakorlás szörnyűségeivel szemben való szemrehányásainkban ezt sokszor el 
szoktuk felejteni, hogy azért hányjuk szemre az európai hatalomgyakorlásnak a maga 
szörnyűségeit, mert pontosan ennek az európai hatalomgyakorlásnak az aránylag ma
gas erkölcsi mércéit szoktuk meg, és egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy a hatalomgya
korlással szemben magas erkölcsi mércét lehet alkalmazni, ami (például) közel-keleti 
hatalomgyakorlásoknál föl sem vetődik.”30
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