
A beszámíthatóság különleges jelentőséggel bír a 
büntetőjogban. A fogalom alaposabb elemzése 
során joggal hivatkoznak többek között a XVII. 

és XVIII. század gyakorlati filozófiájának ered
ményeire.1 A kor íróinak tollából született olvasmányok 
azonban arról is árulkodnak, hogy napjaink büntetőjo
gi tudományának egy másik központi problémája sem 
új keletű: a beszámíthatóság kritériumainak meghatá
rozása a büntető elméletek segítségével. A beszámítás 
(Imputation) mértékét és határait a felvilágosodás szá
mos képviselőjénél a büntetés és a büntetőjog alkalmas
ságáról, szükségességéről és legitimációjáról vallott fel
fogás alapozza meg. A következőkben ezt a kijelentést 
támasztjuk alá. A kiindulási pontot az a mű jelenti, 
amelynek jelentőségére Feuerbach Revízió című mű
vében mutat rá. Beszámítási tanításának két legjelentő
sebb pontján ugyanis kifejezetten erre támaszkodik: 
mind a „dolus” és a „culpa,” mind pedig a bűnösségi 
mérce2 megértése kapcsán Feuerbach a „találékony és 
szellemes Filangierire” hivatkozik. Ezzel a Scienzia 
della legislazione íróját, Gaetano Filangierit méltatja, 
aki nyolckötetes művének3 harmadik, 1783-ban meg
jelent könyvét a büntetőjognak szentelte.

A XVIII-XIX. század fordulójának és a XIX. szá
zad első felének német büntetőjogászai -  Feuerbach 
mellett többek között Klein, Kleinschrod, Grolman és 
Tittmann4 -  gyakran igen részletes vitába szálltak Fi- 
langierivel. Írónk büntetőjogi műve Németországban 
annyira ismertté vált, hogy Hepp 1844-ben Filangierit 
magától értetődően „a régi német (!) elrettentési elmé
let képviselőjeként”5 mutathatja be. A XIX. század vé
gén. illetve a XX. század elején még gyakran illetik el
ismeréssel Filangierit,6 ám ezt követően a német bün
tető jogtudományban -  beleértve Schmidt tankönyvét 
is -  néma csönd lesz körülötte. Az elmúlt évtizedekben 
úgy tűnik, Filangierit fokozatosan újra felfedezik.7

Filangieri büntetőjogi műve egy eljárásjogi és egy 
anyagi jogi kötetből áll. Alig két évtizeddel Beccari A 
bűnlettekről és a büntetésekről című -  manapság szé
lesebb körben ismert -  írása,8 illetve hat évvel a fran
cia forradalom után jött létre. A hagyományos korsza
kolás9 szerint utóbbi dátum jelöli a felvilágosodás ko
rának végét, illetve előzetes beteljesedését,10 Megjele
nése után négy évvel a könyv már német fordításban is 
elérhető volt.11

Filangieri büntetőjogi értekezése azonban nemcsak 
jogelméleti és büntetőpolitikai irányban orientált. Jóval 
azelőtt, hogy a büntető jogtudományban Kant recepció
ja 12 végbement volna, Filangieri egy sor büntetőjogi 
dogmatikai témát tárgyal. (Ugyanúgy, ahogy a XVIII. 
század büntetőjogi dogmatikája is tanult a természetjo
gi rendszerezőktől.) A büntetőjogtörténeti kutatások 
szerint a büntetőjogi dogmatikában a természetjogilag 
orientált büntetőjogi Filozófiának a század elejétől fo
lyamatosan növekvő befolyása érvényesült. A termé
szetjog beszámítási elmélete a büntetés enyhítésének 
joga, illetve általánosságban a büntetéskiszabás elvei 
révén a büntetőjogi dogmatika részévé vált.13 Érteke
zésünkben Filangieri büntetőjogi filozófiájának kizáró-
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lag a bűncselekmény és a büntetés arányosságát elem
ző vetületét mutatjuk be. Ennek oka az imént érintőle
gesen említett összefüggés. Bemutatjuk, hogy az ará
nyosság problematikája messze meghaladja a beszámí
tási tanítás recepcióját, mivel a XVIII. század írói szá
mára alkalmat nyújt arra, hogy a büntetőjog egyéb alap
vető problémáit is vizsgálják. Sokan éltek ezzel a lehe
tőséggel. Az arányossághoz mindenekelőtt a bűncse
lekmény súlyának meghatározására volt szükség. 
Amennyiben akaratlagosságot állapítottak meg, termé
szetesen létrejött a híd a beszámítási tanokhoz. A bűn- 
cselekmény súlyát ezen kívül (esetleg emellett) még 
olyan tényezők is befolyásolták, mint például a kár 
vagy a kárveszély. Tehát a tett értékelésekor az egyéni 
jogok sérelmén felül számításba vették azt az „eszmei” 
kárt is, amit a rossz példa okozott. Ezáltal létrejött a 
kapcsolat a büntetés célját vizsgáló tanokkal. Az ará
nyossági elméletnek azonban megbízható kritériumo
kat kellett szolgáltatnia a célszerűségi elem korlátozá
sához. Felmerült a kérdés, hogy a bűncselekménynek a 
beszámítási elméletben tárgyalt szubjektív oldala mi
lyen preventív, ugyanakkor bűnözés-korlátozó értelmet 
nyerjen. A Berni Ökonómiai Társaság 1777-ben kiírta 
a büntető törvényhozás tervezetére vonatkozó híres pá
lyázatát.14 A társaság három napirendi pont között el
sőként a bűncselekmény és a büntetés megfelelő ará
nyát tárgyalta, és Európából 44 résztvevőt mozgósított 
a téma feldolgozása kapcsán. Láthatjuk tehát, hogy fi
gyelmét nyilvánvalóan nem a büntető jogtudomány 
egyik peremproblémájának szentelte.

FILANGIERI ARÁNYOSSÁGI 
ELMÉLETÉNEK PROBLÉMAKÖREI
Filangieri elmélete a bűncselekmény és a büntetés 

arányosságáról már a kezdetektől büntetőjogi filozófi
ája központjába vezet minket: „Ahogy azt másutt már 
említettem, a bűncselekmény nem más, mint szerződés
szegés. Amennyire a megsértett szerződés értékes a tár
sadalom számára, olyan mértékben a büntetésnek is na
gyobbnak kell lennie...” 15 A „szerződésszegés” kifeje-__
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zéssel Filangieri a büntetés legitimációjáról vallott né
zeteire utal. Szerinte ezt a legitimációt az elkövető szer
ződésszegéséből eredő jogvesztés adja meg. Ha a bűn- 
cselekmény súlya ahhoz igazodik, hogy a megsértett 
szerződés mennyire értékes a társadalom számára, fel
merül a kérdés, miben áll ez az értékesség. Filangieri 
szerint abban a hatásban, amelyet a mindenkori szerző
dés „a társadalom fennmaradására gyakorol.”16 Filang
ieri ezzel a büntetőjog általános célorientáltságát fejezi 
ki. Másrészt ez kétirányú behatároltságot is jelent: a 
„társadalom” fogalmában éppúgy, mint ahogy abban a 
követelményben is, amely szerint az ily módon megha
tározott (bűncselekmény és büntetés közötti) arány fel
tétlen megóvása mellett azon büntetések élveznek 
előnyt, amelyek „az elkövető lehető legkisebb sérelme 
mellett a bűncselekményektől való lehető legnagyobb 
elrettentést ... eredményezik” 17.

Filangieri számára az így meghatározott mérce va
lójában csak relatív, amennyiben súlyuk alapján elha
tárolja egymástól a különböző bűncselekményeket, 
vagy -  gyakorlati szemszögből nézve -  a mindenkori 
bűncselekmény büntetési keretét alkotja. Ez a keret a 
megsértett szerződés súlyához igazodik. Filangieri eb
ben az összefüggésben a bűncselekmény „minősé
géről” 18 beszél. A keretet egy további büntetéskiszabá
si szempont alapján kell kitölteni, amely „a szív go
noszsága" az elkövetői oldalon, a bűncselekmény „fo
ka,” azaz a „dolus” és a „culpa” eltérő intenzitása. Ez 
adja tehát Filangieri beszámítási elméletének jelentő
ségét (v.ö. 5. fejezet). A szubjektív tényállási oldal be
vonásához Filangieri a következő magyarázatot fűzi: 
ez alapján ugyanis kiderül, hogy az elkövető milyen 
mértékben hajlamos arra, hogy visszaesővé, vagyis „a 
társadalom rettegésének tárgyává” 19 váljon; továbbá -  
tekintettel a prevencióra -  kihatással van a büntetendő- 
ségre is. Összefoglaló jelleggel a következőt írja: „A 
bűncselekmény minőségét a megsértett szerződés hatá
rozza meg, fokát pedig a bűnösség foka vagy az a szán
dék, amellyel a bűncselekményt elkövetik. Ennek meg
felelően tehát a büntetésnek arányban kell állnia a bűn- 
cselekmény minőségével és fokával.”20

Ez az arányosság azonban -  ahogy azt Filangieri is 
kiemeli -  történetileg változik. „A társadalom tökélete
sedésének függvényében”21 meghatározott okokból sor 
kerülhet a büntetések enyhítésére. Ezen okokat a kö
vetkezőkben szintén részletes vizsgálat alá vonjuk.

A BÜNTETŐJOG LEGITIMÁCIÓJA 
FILANGIERI FELFOGÁSÁBAN
Filangieri szerint a törvénysértő személy éppen a 

(sok közül egy) társadalmi szerződés megsértése kö
vetkeztében veszti el valamely jogát. Ez a társadalmi 
szerződéses felfogás összhangban áll a XVIII. század
ban közkedvelt büntetőjogi legitimációkkal, ugyanak
kor azoktól már első pillantásra eltér. így például: a vé
delemhez fűződő jogokat (a potenciális áldozatok) nem 
előzetesen ruházzák át az államra; vagy a pactum soci- 
etatis létrejöttének pillanatában (potenciális elkövető

ként) nem mindenki adja beleegyezését ahhoz, hogy ké
sőbb megbüntessék. Ellenkezőleg: a szerződésben le
gitimált büntetés kapcsolódási pontja maga az elköve
tett bűncselekmény. „1. Ha a törvény a forma, amelyen 
keresztül valamely társadalmi szerződés megnyilvánul, 
akkor minden egyes törvénysértés valamely szerződés 
megszegése. 2. Ha a társadalmi szerződés nem egyéb, 
mint azon a kötelezettségek összessége, amelyeket min
den egyes polgár szerzett jogaiért cserébe a társadalom
mal szemben vállal, akkor minden szerződésszegés 
szükségképpen jogvesztést eredményez.”22

Filangieri előtt természetesen mindkét legitimációs 
magyarázat ismert. Egyértelműen elhatárolja magát 
attól a modelltől, amelyben a polgárjogait feltétele
sen ruházza át az államra. Ezt kiváltképp a halálbün
tetéssel kapcsolatban hangsúlyozza. Ez a téma a XVI- 
XVII. század folyamán -  érthető okokból -  a legiti
mációs problematika középpontjában állt. Beccaria 
azzal az érveléssel utasítja el a halálbüntetést, hogy 
senki sem adhat többet, mint amivel rendelkezik; eb
ből kifolyólag senki sem ruházhatja át saját élete fe
letti rendelkezési jogát az államra. Filangieri ezen a 
ponton támadja őt.23 Ad absurdum következtetéssel a 
vita gyakorlati jelentőségét világítja meg: ebben az 
esetben az összes többi büntetést is megengedhetet
lennek kellene tekinteni, hiszen a munkabüntetések 
végső soron szintén csökkentik az élettartamot. 
Ugyanígy: a szabadsággal és a becsülettel sem rendel
kezhet senki (szabadságvesztés- és megszégyenítő 
büntetések alkalmazásával).24 Rousseau Beccariával 
ellentétes álláspontot képvisel: az élethez való jogot 
meghatározott körülmények között igenis át lehet 
ruházni.25 Filangieri Rousseau véleményét hibásnak 
tartja, mivel osztja Beccaria premisszáját, amely sze
rint ilyen átruházásra egyáltalán nincs szükség.26

Az állam büntetéshez való jogát Filangieri a véde
lemhez való jog átruházása révén tartja elfogadható
nak. Christian Wolffra, a nápolyi egyetemeken általá
nosan ismert és királyi dekrétumban27 is elismert tu
dósra hivatkozik, amikor a következőt írja: ha az em
ber természetes kötelezettsége, hogy saját és ember
társai jogát biztosítsa, akkor szükségszerűen megilleti 
a jog is, hogy „e cél eléréséhez szükséges eszközöket 
alkalmazza.”28 A tézist, amely e jognak az államra ru- 
házását hirdeti, Filangieri valószínűleg szintén 
Wolfftól vette át. Hobbes még egészében elvetette a 
szerződéses aspektust,29 továbbá P ufendorf0 és 
Thomasius3' is az állam eredeti jogából indult ki. An
nak ellenére, hogy Filangieri a társadalmi szerződé
ses jogátruházás elmélete iránt bizonyos szimpátiát 
táplál, a továbbiakban mégsem ezt követi. Érdektelen
ségét a büntetőjog társadalmi szerződéssel történő le
gitimációja iránt két ponton is világosan jelzi: egy
részt csak ezzel magyarázható, hogy -  Rousseau és a 
korai felvilágosodás szellemében -  valamennyi (vé
delmi) jogot a polgári társadalomba helyezett.32 Hi
szen alig néhány oldallal korábban -  Locke szellemé
ben -  a természetes szabadságnak csak egy részét biz
tosította a társadalom számára.33 Másrészt csak ily
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módon érvelhetett Beccaria variációja ellen, aki a bün
tetési jognak az államra történő eredeti átruházását 
hirdette. Filangieri szerint ugyanis a támadó a táma
dás révén elveszítheti akár az élethez való jogát is, és 
ez az elvesztett jog az áldozat halála után sem éled fel. 
Ezért bárkinek jogában áll a támadót megölni (itt 
Locke jogos védelemről alkotott elméletére hi
vatkozik).34 Tehát szembeállítja egymással a két 
klasszikus tanítást, és az egyik magyarázatán keresz
tül visszatér saját, az előbbiektől eltérő elméletének 
kifejtéséhez: a bűncselekményen keresztül bekövet
kező jogvesztéshez.

Filangieri felfogásában a szerződésszegés valójában 
bűncselekményen keresztül történő törvénysértés. En
nek során nem egy társadalmi szerződést, hanem a „sok 
társadalmi szerződés”35 egyikét sértik meg. Ez a nézet 
azon időszakra utal, amely a társadalmi szerződéses át
ruházási elméleteket jogtörténetileg megelőzte: Grotius 
tanításával mutat fel rokon vonásokat, amelyben a bűn- 
cselekmény a büntetésnek való alávetés szerződéses kö
telezettségét vonja maga után. Ahogy az eladó ráutaló 
magatartással kötelezettséget vállal mindarra, ami az 
adásvétel kapcsán az üzleti szokásoknak megfelel, 
ugyanúgy a bűncselekmény elkövetője is aláveti magát 
tettével a büntetésnek.36 Filangieri mindazonáltal eltér 
Grotius álláspontjától: szerinte a szerződés megkötése 
(azaz a törvényhozás) már a bűncselekményt megelő
zően létrejön. Ennyiben tehát eleget tesz a XVIII. szá
zad társadalmi szerződéses legitimáció-elméleteinek is. 
Ám ha figyelembe vesszük, hogy ez a „szerződés" azo
nos a mindenkori (pozitív) törvénnyel, sok minden szól 
amellett, hogy Filangieri számára a szerződéses érve
lés mégis a háttérben marad. A (pozitív) törvények mi
nőségét ugyanis semmiféleképpen sem lehet valamely 
szerződésnek való megfelelésre visszavezetni. Sőt: ki
zárólag arra, hogy mennyire összeegyeztethetők „az er
kölcs egyetemes alapelveivel, amelyek minden nép, 
minden kormányforma számára közösek és minden ég
tájban alkalmazhatók”37 („abszolút minőség”), vala
mint a „nemzet állapotának”38 való megfelelésre („re
latív minőség”). Ez újabb világos utalás a szerződéses 
elméleteket megelőző természetjogi felfogásra.

A szerződéses elméletektől való elfordulás és a po
zitív, ám természetjogilag megalapozott törvény felé 
fordulás a XVIII. században nemcsak Filangierire jel
lemző. A gyakorlati filozófia XVII. és XVIII. századot 
átívelő problémája a következő: miként közvetíthető a 
boldogság, az erény, az egoizmus és a társadalmilag 
hasznos tevékenység a filozófiai individualizmus szem
pontjából?39 Erre egyre ritkábban felelik azt, hogy a 
(történeti vagy hipotetikus) eredeti szerződésen keresz
tül. A válasz sokkal inkább a jól felfogott „érdek,” il
letve -  amennyiben előbbit mégis megsértik -  a pozi
tív törvény.40 Beccaria a büntetőjogi szerződésmodell 
beleegyezéses elemét karolta fel. Ez ellentétesnek tű
nik az előbb vázolt fejlődéssel, ugyanis a modellt így 
még egy liberális védelmi funkcióval ruházta fel.41 Fi
langieri elméletében azonban ennek már nyoma sincs,42 
hiszen ő a társadalmi szerződésmodellt nem fogadja el

Jog
történeti magyarázatként. Szerinte a társadalom foko
zatosan, kis csoportokból alakul ki; a társadalmi lét pe
dig az ember természetéhez tartozik.43

A BÜNTETÉS TÁRSADALMI CÉLHOZ 
IGAZODÁSA ÉS ANNAK KORLÁTÁI
A bűncselekmény súlya Filangieri felfogásában 

-  ahogy azt korábban láttuk -  a megsértett törvény 
(„szerződés”) társadalmi jelentőségéhez igazodik. Fi
langieri tehát leginkább a büntetőjogi „salus populihoz” 
igazodás felfogását vallja. Ugyanakkor figyelembe kell 
vennünk, hogy Thomasius és Wolff tevékenységének 
kései szakaszában a „salus populi” érve árnyalatnyit 
megváltozott: államérdek helyett a polgárok összessé
gének zavartalan boldogságának biztosítását jelenti. 
Ennek eléréséhez az állam pusztán eszköz: „Mivel a jó
lét biztosítását a társadalmon keresztül kívánjuk elérni 
(3.§), ez a társadalom szándéka (910.§), a társadalom 
pedig eszköz az általános jólét megteremtésében” -  
mondja Wolff.44 A további fejlődést a következőkép
pen jellemezhetjük: a büntetőjogi filozófia szerzői a 
„salust” a „biztonsággal” kombinálják, ezáltal a bünte
tőjog által elérni kívánt cél a „tranquillitas” (Böhmer), 
a „tranquillité et sureté” (Jaucourt), illetve a „tranquil
litas et securitas” (Kemmerich)45 lesz. Ilyen kombiná
ciókkal egészen a XVIII. század nyolcvanas éveiig ta
lálkozunk (például Piittmann46, Cremani és Wieland), 
miközben növekszik azoknak a száma, akiknél a 
„salus” vagy az annak megfelelő fogalom teljesen el
tűnik. „Köznyugalom és közbiztonság" -  Wielandnál 
már csak ezt találjuk; Filangierinél pedig: „fennmara
dás és biztonság.”47 A tervező és rendőrállami dinami
ka, amely célját már Wolff idején megváltoztatta, im
már a maga egészében háttérbe szorul, és helyet ad a 
létező, a fennálló biztosításának: ez lesz a büntetőjog 
végcélja. Figyelembe véve a büntetőjogi filozófia fo
kozatos fejlődését, a felvilágosult abszolutizmus elmé
letei (amelyek a XVIII. század második felében az ál
lamérdek kapcsán egyéni érdekeket vettek figyelembe) 
és a századvég „liberális” elképzelései között tehát még 
Németországban sem állapítható meg alapvető különb
ség.

Ezt a fejlődést a XVIII. század első felében létrejött 
és a század második felében kibontakozott relatív bün
tetési célhoz igazodó arányossági elméletek kísérték és 
támasztották alá. Pufendorf az arányosság gondolatát 
még kifejezetten elvetette. Felfogása szerint a büntetés 
mértékét kizárólag az uralkodó által meghatározott 
„utilitas rei publicae” alapján lehet meghatározni.48 
Thomasius tevékenysége korai szakaszában arányos
ság alatt szintén azt értette, hogy a büntetésnek megfe
lelő arányban kell állnia az állam számára nyújtott 
hasznosságával.49 Az újonnan kifejlesztett két büntető
jogi arányossági elmélet azonban határt szab ezen hasz
nossági mérlegeléseknek.

A „dolog természetéhez” igazodó arányosság ki
mondja, hogy a büntetésnek a büntetési nem és mér
ték kapcsán a bűncselekmény természetéhez kell__
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igazodnia. Ezt először Montesquieu fogalmazta meg 
egyértelműen A törvények szelleme című művében. 
Az istenkáromlás a vallási előnyök megvonásával 
jár, ennek megfelelően az erkölcsi deliktumokra is 
nyilvános kiközösítéssel kell felelni: a nyugalom el
vonására a nyugalom elvonásával,50 stb.; ám éppen 
ezért lopás miatt nem lehet halálbüntetést kiszab
ni.51 Jaucourt felvette ezt az elméletet az Encik
lopédiába,52 Rousseau,53 d'Alembert54 és sokan má
sok55 pedig követték azt. Ezen kívül megjelent a 
pszichológiailag orientált arányossági elm élet is, 
amelyet Heineccius56 és a kései W olff57 -  Locke58 
és Thomasius elmélkedései nyomán -  képviseltek. 
Egyetlen büntetési mértékként a következőt említik: 
a bűncselekmény súlyát annak potenciálisan példa
mutató hatása határozza meg. A büntetés mértéke le
gyen képes arra, hogy elnyomja a „peccandi libidót” 
(a bűnözési hajlamot).59 Annyira és csak annyira 
szabad büntetni, amennyi „ad avertendum periculum 
laesionis futurae” (azaz a jövőbeli bűnelkövetés ve
szélyének elhárításához) elkerülhetetlenül szük
séges.60

A két elméleti irányzatot a későbbiekben változa
tosan kapcsolták össze: Beccaria61 egyszerűen egy
más mellé állította, Wieland62 pedig szorosabban 
összefűzte őket. „A bűncselekmény természete" már 
nem a bekövetkezett sérelemhez, hanem a bűnelköve
tői szándékhoz igazodik. így tehát „a dolog természe
tében” a pszichológiai arányosság is érvényre jut.

Már ezen a ponton világosan kitűnik, hogy Filangi- 
eri is összekapcsolja a két elméleti irányzatot: a szer
ződés (a törvény) megszegése folytán az elkövető ép
pen az ebben a szerződésben biztosított jogát veszti 
el.63 „Azt a jogot, amelyet a társadalmi szerződésen 
keresztül szereztél, abban a pillanatban elveszíted, 
amikor ezt a számodra jogot biztosító szerződést 
megsérted."64 Ez a „dolog természetéhez” igazodó 
arányosság, amelyet Filangieri itt kizárólag a jogokra 
vonatkoztat, hiszen a bűncselekményt törvénysértés
ként fogja fel. Másrészt megjelenik nála a pszicholó
giai arányosság is, amikor „az elkövető lehető legki
sebb sérelme mellett a bűncselekményektől való lehe
tő legnagyobb elrettentést”65 kívánja elérni. A pszi
chológiai arányosságot Filangieri azonban egészen 
egyértelműen egy szélesebb értelemben vett közgaz
daságtani költség-haszonszámításként értelmezi. Ez 
szemléletesen kifejezi, hogy a XVIII. század végének 
büntetőjogi gondolkodásában a közgazdaságtan a gaz
daság területén túllépve egy gondolkodási séma jelen
tőségére tett szert. A lényeg a minimális ráfordítás 
melletti maximális haszonra törekvés, s e reláció hosz- 
szú távú biztosítása.66

Filangieri arányossági elméletének három eleme 
közül eddig csak kettőt tárgyaltunk. Mielőtt ezen ele
mek egymással és a büntetőjog céljának problemati
kájával való szorosabb összefüggését bemutatnánk, 
alaposabb elemzést igényel a harmadik elem, a bűn- 
cselekmény szubjektív tényállási oldalának vizsgála- 

— ta is.
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FILANGIERI BESZÁMÍTÁSI ELMÉLETE ÉS 
A BŰNELKÖVETŐKKEL KAPCSOLATOS 
LÉLEKTANA
Filangieri kizárólag azokat a törvénysértéseket tartja 

felróhatónak, amelyeket akaratlagosan követnek el.67 
Ebben alapvetően a természetjogi beszámítási felfogás 
szellemét követi. Az „akarat” tehát egy voluntatív és 
egy episztemikus elemmel egészül ki: „Az akarat a lé
leknek azon képessége, amely a vágyak ösztönzése és 
a tudat belátása alapján irányít bennünket. A vágy elő
re hajt, a tudat ellenőriz, az akarat pedig dönt. Az aka- 
ratlagossághoz tehát szükség van a vágyakozásra és a 
tudati felismerésre is.”68

A tudatnak át kell fognia a végcélt, valamint a kö
rülményeket is.69 Az akaratlagosságot csak az erőszak 
és a tudás hiánya zárja ki. Feuerbach ebből -  alkalma
sint helytelenül -  arra a következtetésre jutott, hogy Fi- 
langierinél az „akarat” a „szabad akarattal” azonosít
ható. Utóbbi azonban a pszichológiai értelemben hasz
nált akaratfogalom, és nem az etikai értelemben vett 
szabad akarat. Feuerbach erre a Filangieri által hasz
nált, pszichológiailag értelmezett bűnösségfogalomra 
alapozza saját beszámítási elméletét.70 Feuerbachnak 
akkor lenne igaza, ha Filangieri „az akaratot” csak kül
ső hatások esetén zárná ki. Filangieri azonban belső ha
tások kapcsán szintén kizárja az akaratot, így a beszá
mítás lehetőségét is. Ezt a „nem tudás” definiálása so
rán a következőképpen fejti ki: „A nem tudás az ember 
azon állapota, amikor cselekményének sem célját, sem 
körülményeit nem látja be. Az a személy, akit egy kül
ső hatalom kényszerít a cselekvésre; vagy az, aki a 
vágytól hajtva cselekménye célját, valamint körülmé
nyeit nem látja be, illetve nem képes belátni: vélemé
nyem szerint ez a személy a törvénysértés ellenére nem 
lesz bűnöző.”71

Filangieri tehát elméleti síkon a Pufendorfra vissza
vezethető és a Wolff által megújított természetjogi be
számítási felfogáshoz csatlakozik: az ember cselekede
teinek -W olff megfogalmazásában -  „causa liberája” 
kell legyen,72 „imputari nequeunt actiones nisi liber- 
ae."73 Egyes interpretációkkal ellentétben megállapít
hatjuk, hogy itt nincs ellentmondás Wolff büntetőjogi 
teóriájával kapcsolatban. Wolff pszichológiai arányos
ság-elméletében a bűncselekmény súlyát a „nocumen- 
to quod affertur et periculo, quod inde imminet”74 alap
ján határozza meg. Ennek során a „nocumentum” (te
hát az eszmei kár!) egyik elemeként beilleszti a szub
jektív tényállási oldalt -  olyan formában, ahogyan azt 
beszámítási elmélete alapján meghatározta.75 A Phil. 
Prac. Univ 641. szakaszában tett megjegyzése sem áll 
ezzel ellentétben. Ott csak annyit mond, hogy beszámí
tási elmélete „in applicatione tamen non adeo facile,” 
hogy ebben a pontban az elméletet „in omni sua latitu- 
dine” (a maga egészében véve) értelmezi, és a jogi be- 
számíthatóságot még külön vizsgálat tárgyává teszi: 
„Quid enim usui fori conveniat, suo loco exposituri 
sumus.” Thomasius és iskolája felfogásával ellentétben 
a beszámíthatóság megállapításánál Wolff nem elég-



szik meg a (belsőleg nem szabad) puszta „actio spon- 
taneával”76 (amely már megközelíti Feuerbach pszicho
lógiai akaratfogalmát).

Feuerbach ezen elmélettel kapcsolatban kifogásolja, 
hogy Filangieri a „dolus” fokozatait következetlenül az 
akarati szabadság alapján határozza meg. Ez azonban 
sokkal inkább logikus következménye Filangieri beszá
mítási elmélete alapgondolatának. Filangieri a „dolus” 
három fokozatát különíti el:

1/ a legalsó fokozat akkor áll fenn, „amikor az indí
ték rendkívül erős, vagy a tettet a szenvedély hevében 
követik el”;

2/ a középső fokozat, „amikor az indíték gyenge, 
vagy a tettet hidegvérrel és alapos megfontolás után kö
vetik el”;

3/ a legsúlyosabb fokozat, „ha a tettet indíték nélkül 
vagy olyan indítékból követik el, amelynek hátterében 
hitszegés vagy nagy kegyetlenség áll.”77

Ez a fokozatokra való beosztás alapvetően szintén 
Wolff felfogásán alapul: „qou magis libera fuerit actio, 
eo quoque magis imputatur”78 és „si quis deliberato an- 
imo dolum committit, magis is imputatur, quam si in- 
deliberato fit animo.”79 Számára is azok a „legrosszab
bak” (malitiosissimi), „qui gratis (sine spe commodi) 
delinquent,”80 nyilvánvalóan azért, mert náluk a sza
bad akaratot elhomályosító indíttatás teljességgel hi
ányzik.

Filangieri gondatlansági elméletét már nem ilyen 
egyértelműen hatja át Wolff szelleme. Egyrészt 
Wolffhoz hasonlóan -  aki ebben a vonatkozásban 
Pufendorf természetjogi beszámítási elméletét követi81 
-  Filangieri megkülönbözteti a szándékosságot mint 
akaratlagos bűnösségi alakzatot és a gondatlanságot 
mint „a cselekmény által kiváltott hatás lehetőségének 
felismerését.”82 Ez megfelel Wolff különbségtételének: 
a „dolus," amely „defectus actionis a rectitudine quoad 
voluntatem et noluntatem”83 és a „culpa,” amely „de- 
fectud rectitudinis actionis quoad intellectum vinci- 
bilis.”84 Másrészt azonban Filangieri a gondatlanságot 
is az akaratlagosság fogalma alá vonja: szándékosság 
esetén a törvénysértés szándéka áll fenn, gondatlanság
nál azonban „pusztán azon szándék, hogy az elkövető 
kitegye magát a törvénysértés veszélyének.”85 Ezáltal 
Filangieri csatlakozik az általános jogi felfogáshoz 
(amely a tulajdonképpeni Wolff-recepció mellett ha
lad): a bűnösségelmélethez (Willensschuldbegriff). Ez 
a fogalom a szándékosság és gondatlanság gyűjtőneve, 
amelyet Böhmer fogalmazott meg -  szintén a termé
szetjogi beszámítási elmélet hatására.86

Wolff beszámítási elméletét Filangieri egy további 
szempontból is meghaladja: Filangieri beszámítási el
méletében nem szerepel többé a „dolus indirectus” 
alakzata. Ezt Christiani híres írásában szintén elveti;87 
a két mű szinte egy időben keletkezett. A „dolus indi
rectus” elmélete a középkori felfogásban gyökerezik, 
és Carpzov óta az általános német büntetőjogban ural
kodó felfogásként létezett. A „dolus indirectus” tana 
szerint a „dolushoz” szükséges beszámítási képesség 
olyan cselekmények kapcsán is megállapítható, amikor

bármilyen tiltott tettet követnek el, feltéve, hogy a tett 
általánosságban alkalmas a tiltott cél elérésére.88 Ez az 
elmélet a XVIII. század folyamán némileg veszített je
lentőségéből,89 teljes meghaladására azonban Filang- 
ierit megelőzően nem került sor.

Mindezek alapján tehát Filangieri beszámítási elmé
lete azon túlmenően, hogy a természetjog beszámítási 
tanán alapul, azt egészen a végletekig tovább is fejlesz
ti. Eközben a pszichológiai szándékfogalom, illetve a 
determinista irányultságú áramlatok felé a legkisebb en
gedményt sem teszi.

Különös módon Filangieri pszichológiai felfogását 
egészen másféle premisszák határozzák meg. „A ké
nyelem iránti vonzalom és a kellemetlen érzésekkel 
szembeni viszolygás az embereket mozgató két hajtó
kerék ...”90 -  fejti ki Filangieri Helvetiusra hivatkozva. 
Ezért a „bölcs törvényhozásnak az emberi szív hajtó
kerekét, az önimádatot kell kiszolgálnia.”91 Igen, a bűn- 
cselekményt valóban pszichológiai alapon magyaráz
zák: az ember „a jó törvényekben biztonsága támaszait 
látja ugyan, ám egyúttal szenvedélye korlátozását is, 
amely visszatetszést kelt benne.”92 „Az effajta megfon
tolások ösztönzik a jogkövető embereket a törvények 
betartására. Eközben a tévesen gondolkodók fejében ki
alakul a titkos törekvés, hogy saját biztonságuk érde
kében a törvények csak a többieket tartsák féken, mi
közben ők előnyök szerzése végett azok alól kivonják 
magukat.”93

Filangieri itt -  szintén a XVIII. század utolsó évti
zedei paradigmájának megfelelően -  összekapcsolja az 
általa nagyra becsült két szerzőt. Hinne-ot és Hel- 
vetiust.94 Filangieri szerint az ember szívében eleve 
megtalálható az együttérzés, a jótékonyság és a barát
ság csírája.95 Ennek ellenére még csak érintőlegesen 
sem utal arra, hogy az embert esetleg más vezérelné, 
mint az önimádat, az élvhajhászás és a fájdalom elke
rülése. Ez már nem a Hobbes és Mcmdeville96 szelle
mében felfogott egoista individuum. Sokkal inkább egy 
minden önimádata ellenére együttérző altruista szemé
lyiség, akit Hunié úgy mutat be, mint azon történeti fel
fogás megtestesülését, amelyet Mandeville ellenfele, 
Shaftesbury alapozott meg.97 Ez a („jogkövető”) nor
mál polgárokat jellemzi. Emellett azonban léteznek jog
sértők is, „tévesen gondolkodók” (lásd fent), akik ki
vonják magukat a törvények alól, és akiknek szüksé
gük van a törvény szankcióra annak megértéséhez, 
hogy az ő személyes szerencséjük is az erényben rej
lik. Helvetius ennek kapcsán ismét felszítja a természe
tes egoizmus és a természetes altruizmus közötti vitát,98 
amelyet Hume láthatóan végleg félretett. Az ilyen sze
mélyeket az önimádattól a jogkövetésig kizárólag a tör
vény fenyegetése vezetheti el. A társadalmi szerződé
ses elmélettől való elfordulás az „érdekelmélet” (a .jog
követők” számára) és a törvényi fenyegetés (a „tévesen 
gondolkodók” számára -  lásd fent) irányában ily mó
don tehát pszichológiai megalapozást nyer. De hogyan 
illeszthető Filangieri beszámítási elméletébe Wolff in
determinizmusa mellett a potenciális elkövető lélekta
na, amely a brit-francia szenzualizmusból ered? A be-.
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Jog
számítás és a megelőzés ezen kapcsolata alaposabb 
vizsgálatot igényel.

MEGELŐZÉS BESZÁMÍTÁS ÚTJÁN
Filangieri beszámítási elméletében hangsúlyozza, 

hogy a bűncselekmény szubjektív tényállási oldalának 
Figyelembevételét prevenciós szempontból rendkívül 
fontosnak tartja. „(...) A törvény célja a büntetések kap
csán abban áll, hogy azt, aki a törvényt még nem sér
tette meg, visszatartsa attól, hogy a törvénysértő példá
ját kövesse, valamint hogy az államot megvédje a jö 
vőbeli rossztól, ami a jogsértő részéről érné -  abban az 
esetben, ha a jogsértőt a büntetés nem javítaná meg 
vagy nem iktatná ki a társadalomból. Azt mondom te
hát, hogy a büntetésnek ezeket a célokat kell szolgál
nia. A második cél megköveteli, hogy keményebb bün
tetést szenvedjen el azon elkövető, akinek a tette a szív 
nagyobb gonoszságáról, vagyis nagyobb bűnelkövetői 
hajlamról tesz tanúbizonyságot...”99

A generális és a speciális prevenció büntetési célok
ként a legfőbb célt, a társadalom egészének fenntartását 
szolgálják. Filangieri ennek kapcsán hűen követi a kor 
irányzatát: a Hobbes óta élő felfogásban a büntetés kizá
rólagos céljaiként összekapcsolódott a generális és a spe
ciális prevenció. Ezt a tanítást a felvilágosodás büntető
jogi filozófusai közül sokan követték.111*1 A megtorlást 
nem tekintik többé büntetési célnak -  ebben ellentmon
danak többek között Grotiusnak, a középkori büntető 
igazságszolgáltatásnak és morálteológiának, valamint a 
XVII. és XVIII. század számos közjogi irányultságú jo
gászának is. A büntetési cél ugyanis nem lehet „haszon
talan.” 101 De a bűn kiegyenlítése a büntetés igazolására 
sem szolgálhat, hiszen e célból jöttek létre a korábban 
említett szerződéses elméletek.

Filangieri a szubjektív tényállási oldalt, így beszá
mítási elméletét is a speciális prevenció érdekében épí
ti be az arányossági modellbe. Amennyiben „a szív na
gyobb gonoszsága” meghatározást kapcsolatba hozzuk 
beszámítási elméletével, az csak a komolyabb megfon
tolást és a szenvedély erejének megfékezését jelenthe
ti. Filangieri minden bizonnyal abból indul ki -  bár ez 
az értelmezés természetesen nem törvényszerű102 - , 
hogy abban az esetben, amikor a tettes a szenvedélyek 
sodrában cselekszik, megjavítására és ártalmatlanná té
telére csak kisebb mértékben van szükség.

A szubjektív tényállási oldal, pontosabban az impu- 
tatio facti az akaratszabadság mértékének meghatáro
zására szolgál, ezért kizárólag a speciális prevencióra 
koncentrálódik. Az objektív oldal, vagyis az imputatio 
iuris ezzel szemben a bűncselekmény és a büntetés ará
nyát, tehát mind a bűncselekmény „minőségét,” mind 
a megsértett törvény társadalmi értékét meghatározza. 
Utóbbi emiatt a speciális és a generális prevenciót egy
aránt szolgálja: „Abban a mértékben, amennyire a meg
sértett szerződés a társadalom számára értékkel bír, a 
büntetésnek is nagyobbnak kell lennie. Továbbá: egy
részt a társadalomnak nyomós oka van arra, hogy fél
jen az elkövetőtől, másrészt pedig nagyobb érdeke fű- 

__ ződik ahhoz, hogy a többi embert elrettentse.”103

A kor polémiáinak vonatkozásában Filangieri állás
pontja kapcsán említésre méltó, hogy a bűncselekmény
nek mind az objektív, mind a szubjektív súlyosságát a 
speciális és a generális prevencióval magyarázza. Ez a 
büntetés célját kutató elméletek alapul vételét jelenti. 
Az egyes magyarázatok levezetése is figyelmet érde
mel, amelyet két ponton világítunk meg: azon a módon 
keresztül, ahogy prevenciós céllal bevezeti a tett objek
tív súlyossági mércéjét, illetve ahogy összekapcsolja az 
arányosság objektív és szubjektív elemeit.

A tett súlyossága és a megelőzés -  például Beccaria 
és von Sódén felfogásában -  meglehetősen függetlenek 
egymástól: ahol két különböző arányossági mércét al
kalmaznak, egy „a dolog természete”-mércét és egy 
pszichológiai mércét, ott a megelőzéses megfontolások 
természetesen az utóbbi mércéből adódnak.” 11*4 Ahol a 
bűncselekmény súlyát a társadalom sérelme és ettől el
különítve az elkövető előnye határozza meg, a preven
tív célú arányosság szintén az utóbbi mércére épül.105 
Wolff óta azonban léteznek törekvések, amelyek meg
kísérlik összekapcsolni a két álláspontot: a bűncselek
mény súlyát, ahogy láttuk, annak potenciális példamu
tató jellege adja, az okozott kár tehát azonos a társada
lom jövőbeli jogsértések általi fenyegetettségével."16 
Bár ez a koncepció önmagában is megáll, esetenként a 
kriminálpolitika vagy egyéb -  pl. az igazságossági meg
fontolások -  szempontjából nem kívánatos következ
ményekhez vezethet. Ilyen például, amikor azokat a kis 
súlyú bűncselekményeket, amelyekhez a példa követé
sére kialakult jelentős késztetés vezet, viszonylag sú
lyosabban kell büntetni, mint a főbenjáró bűntetteket, 
amelyek elkövetéséhez a példa általában nem jelent ele
gendő késztetést. Ezt a problémát néhányan felvetik: 
többek között Klein107 is, aki a kérdést a tett szubjek
tív súlyossági mércéjével összekapcsolt, sajátos kom
binációval próbálja feloldani (lásd később). Filangieri 
is szembesül ezzel a dilemmával. Az arányosság kap
csán a tett társadalmi jelentőségét állítja a középpont
ba, és nem a hasonló bűncselekményektől való elret
tentés szükségességét hangsúlyozza. Ami még a pszi
chológiai arányosság elméletéből megmarad, az a szük
ségesség szempontjára egyszerűsödve beolvad ebbe a 
mércébe: „Azon büntetések a leginkább kívánatosak, 
amelyek -  amellett, hogy minden egyes esetben meg
felelő arányban állnak a bűncselekménnyel -  az elkö
vető lehető legkisebb sérelme mellett a bűncselekmény
től való lehető legnagyobb elrettentést ... ered
ményezik.”108

A megelőzés szükségességét tehát nem elsősorban a 
(potenciális) elkövetőre gyakorolt befolyás indokolja, 
hanem sokkal inkább a társadalom azon érdeke, hogy 
meghatározott bűncselekményeket vissza kell szoríta
ni. Filangieri tehát -  ahogy azt korábban is láttuk -  visz- 
szatér a „dolog természete”-mércéhez, amely azonban 
már nem független a prevenció szempontjától. A „do
log természete”-arányosság felelevenítése viszont azt 
sem jelenti, hogy Filangieri egy az anyagi kár alapján 
meghatározott súlyossági mércéhez térne vissza. A 
pszichológiai arányosság „pszichológiai” vonatkozása
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gyakorlatilag egy másik csoportnál érvényesül: többé 
nem az elkövető vagy a potenciális elkövető hajlama a 
mérvadó, hanem a társadalom büntetési igénye. Utóbbi 
természetesen nem lehet önkényes, annak a társadalom 
fenntartására kell irányulnia.

Amikor Filangieri a szubjektív tényállási oldalt be
építi a preventív irányultságú arányossági elméletbe, a 
maga útját járja -  jóllehet a megelőzés kapcsán a szub
jektív oldal figyelembevétele nem újdonság.109 A pszi
chológiai arányosság előbbiekben vázolt nehézségei 
miatt néhány szerző elszánta magát, hogy az elretten
tés szükségességét és a bűncselekmény súlyát a tényál
lás belső oldalának figyelembevételével harmonizálja. 
Klein ellentmond korábban kifejtett ellenvetésének, 
amikor hangsúlyozza: a bűncselekményeket nem éssze
rűségi okokból követik el (amelyek a kisebb súlyú bűn- 
cselekmények esetében valóban nagyobb szerepet ját
szanának), hiszen ésszerűen gondolkodó emberek 
egyébként sem sértik meg a törvényt. Emiatt a preven
ciós igény mércéjét kizárólag a törvény ellenében ható 
erők, azaz a gonoszság erői adják. A gonoszság fokát 
pedig az (anyagi) kárral, vagyis a bűncselekmény sú
lyosságával lehet pozitív korrelációba állítani.110 Servin 
és Wieland ugyanígy érvel:111 a mások ellen irányuló 
ártási szándék összeköti a tett felett érzett örömet és a 
bűncselekmény objektív súlyát. A tett felett érzett örö
met itt sem az elkövető ratiója, hanem a „gonosz szán
dék” határozza meg.

Filangieri elutasítja a szubjektív tényállási oldal ily 
módon történő bevonását. Beszámítási elmélete ugyan
is ennek éppen az ellenkezőjén, az akarat indeterminált- 
sága mértékén alapul. A szubjektív tényállási oldallal 
tölti ki a keretet, amelyet a bűncselekmény társadalom
ra való veszélyessége nyit. Emellett fenntartja a keret 
kitöltésének preventív szempontját is. Közelebbi vizs
gálódás után azonban megállapíthatjuk, hogy a szub
jektív tényállási oldal jelentősége meghaladja a keret 
puszta kitöltését: ahol „az akarat” teljességgel hiány
zik, ott a büntethetőség is megszűnik. Ennyiben tehát a 
cselekvés (szubjektív) beszámíthatósága egyúttal a bün
tethetőség szükséges feltétele is. Aki a tettet „akaratla
nul" követi el, „a törvénysértés ellenére nem lesz 
bűnöző.”112

A természetjog beszámítási elméletében a szubjek
tív tényállási oldal figyelembevétele a célorientált ará
nyossági elmélet további, rendkívül jelentős korlátozá
sát jelenti. Ez a gyakorlati értelmezés fényt deríthet ar
ra, hogy a bűncselekmény beszámíthatósága kapcsán 
miért ragaszkodik Filangieri -  szenzualista pszicholó
giai felfogása ellenére -  a wolffi indeterminizmushoz. 
Ebben a büntetőjogi praxis korlátozásának gyakorlati 
igénye mutatkozik meg, amely az arányossági elmélet 
történeti felfogásában még inkább előtérbe kerül.

A BÜNTETŐJOG ENYHÜLÉSE 
A TÁRSADALOM TÖKÉLETESEDÉSE SORÁN
A korábban vizsgált arányosság Filangieri szerint 

sok tekintetben változó, hiszen „a társadalmi jogok re
latív értéke az eltérő politikai viszonyok függ

vényében” 113 változik. Ezt a relatív értéket „a nép 
erkölcsössége,” 114 „különleges adottságai,” sőt „a klí
ma és egyéb fizikai körülmények” 115 is alapvetően 
meghatározzák. A legjelentősebbek azonban a történeti 
változások, hiszen „a társadalom történeti tökéletese
dése” átfogja „a politikai viszonyokat,” valamint „az 
erkölcsösséget” is. Filangieri felfogásában a klíma és 
az egyéb fizikai körülmények szerepe büntetőjogi vo
natkozásban elenyésző.116

Filangieri büntetőjogi evolúciós elméletét kétirányú 
érveléssel támasztja alá: „Mivel az állam és a társada
lom tökéletesedésével egyidejűleg a társadalmi jogok ab
szolút értéke az általános jólét arányában növekszik; és 
amint emez egyre inkább nő, a másik oldalon a bűnel
követési hajlandóság egyre inkább csökken, és a társa
dalmi előnyök elvesztése érzékenyebben hat: ekként ért
hető, hogy a büntetések a társadalom tökéletesedésének 
arányában minden veszély nélkül enyhíthetők.”117

Az általános jólét növekedésével tehát egyrészt csök
ken a bűnelkövetési hajlandóság (ez az anómia-elmélet 
korai változata!), másrészt a társadalmi jogok elveszté
se érzékenyebben hat. Vico és Montesquieu szerint sza
bad államban a büntetések enyhíthetők.118 Filangieri 
ezt a felfogást láthatóan történeti megvilágításba helye
zi és összekapcsolja a XVIII. század széles körben el
terjedt történeti fejlődésmodelljével.119 A társadalom 
fennmaradása szempontjából nyilvánvalóan kevésbé ár
talmas az a (néhány) bűncselekmény, amely a jólét ál
tal megerősített társadalmi helyzetben megjelenik. Fi
langieri -  arányossági elméletére alapozva -  követke
zetesen az enyhébb büntetések bevezetése mellett ér
vel. A büntetések enyhítésére egy további, kevésbé ra
cionális okot is felfedez: „Ha a nép végre nagy előrelé
pést tesz kultúrája területén, akkor szokásai kifinomul
nak, emberivé, együttérzővé válik és elveti a kegyet
lenkedést. A büntető törvénykönyvnek ezért ugyanilyen 
visszafogottnak, kifinomultnak kell lennie. Ha a törvé
nyek szemben állnak a szokásokkal, akkor vagy a szo
kások romlanak le, vagy a törvények ereje fogyatkozik 
meg.” 120

A büntetések érzelmi alapon történő fokozatos eny
hítése tézisében Filangieri előfutára Beccaria volt. Ő 
mindazonáltal -  Filangieritől eltérően -  a potenciális 
elkövető növekvő érzékenységével magyarázta, hogy 
az enyhébb büntetések elegendők az elrettentéshez.121 
Hű maradt tehát pszichológiai arányossági elméletéhez. 
Filangieri ezzel szemben itt is (lásd 6. fejezet) az elkö
vető pszichéje helyett a büntető társadalom felé irányít
ja a figyelmet. Az enyhülés feltételezése tehát egyrészt 
gazdasági megfontolásokra, másrészt emberiességre 
épül. Olyan aspektusok ezek, amelyek gyakran össze
kapcsolódnak a felvilágosodás büntetőjogi filozó
fiájában.122 így az érzelmi indok is összeegyeztethető- 
vé válik az arányossági elmélettel. Ha a törvények ke
gyetlenebbek annál, ami a nép igazságérzetének meg
felel, akkor maguk is a jogi értelemben vett béke ellen 
hatnak. Ebben már a „pozitív” generális prevenció gon
dolata is megjelenik.

Az arányosságon keresztül végbemenő enyhülést Fi--



langieri a törvényhozás történetével kapcsolatos tanítá
sával magyarázza, amely egy fázisokból felépülő mo
dell: a népek gyermekkorában a törvények gyengék, el
lentmondásosak és könnyelműek; az ezt követő ifjúkort 
szenvedélyek, vágyak, remények és veszélyek jellem
zik; csak amikor a nép a férfikorba lép, akkor szület
nek tökéletesített törvények.123 A büntetőjogban mind
ez a következőképpen jelenik meg: a bosszút, amelyet 
a törvényhozás csak kis mértékben képes megfékezni, 
a fejlődés során a megtorlás, majd az érett kor preven
tív beállítottsága követi.124 A törvények történeti érte
lemben felfogott „relatív” minősége ennek során abban 
mutatkozik meg, hogy a barbárok törvényei (ezen a má
sodik fázist érti) „a filozófus szemlélők szemében bi
zonyos módon mindig megfelelők -  még akkor is, ha 
azok tökéletlenek, és a végső tökéletességet csak „az 
érett államiság” érheti el.125 A megtorlás fázisát egy az 
érett nemzet által kibocsátott törvénykönyvvel kell fel
váltani, amit azonban Filangieri szerint egy adott bar
bár fejlődési állapot számára még Locke is létrehozhat
na.126 A nápolyiak számára ugyanis ő „Európa legna
gyobb gondolkodója.” 127 A bosszú mértéktelenségével 
szemben ugyanis a megtorlás jelentős előrelépést je 
lent. Ezt a relativizmust Filangieri egy fejlődési model
lel kapcsolja össze, amelyben Mandeville-re hivatko
zik: kora büntetőjogi filozófiája érettségét éppen a meg- 
torlásos elméletek fonákságaira vezeti vissza.128

A relativizmus és a tökéletesedés összekapcsolásá
nak gondolata tehát Filangieri arányossági elméletébe 
is beszűrődik.129 Ezt azonban a továbbiakban nem kö
vetjük nyomon. Csak annyit jegyzünk meg, hogy e két 
aspektus minden bizonnyal nagymértékben hozzájárult 
a büntetőjogi törvényhozás igényének megfogalmazá
sához. A XVIII. században végbement fejlődés a ter-
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mészetes és a történeti adottságok intenzívebb vizsgá
latát eredményezte. Ezen fejlődés következtében -  
amely megközelítőleg Montesquieu-nél, de Angliában 
még korábban kezdődött -  a büntetőjogi gondolkodók
ban feltámadt a (földrajzilag és történetileg eltérő) po
zitív szabályozás iránti igény.130 A tökéletesedés gon
dolata, amely az „észjogi” irányzathoz állt közel, szin
tén megjelent, és hatására az észjogilag megalapozott 
kodifikáció került előtérbe. Mindkét felfogás az „önké
nyesnek” tartott bírói jogban találta meg ellenfelét. Az 
újdonságot nem az „abszolút” és „relatív” természet- 
jogra való felosztás jelenti -  hiszen ennek megvitatása 
a középkorban folyamatosan zajlott131 - ,  hanem az a 
különleges többletjelentés, amellyel a két szempontot a 
XVIII. század végén felruházták.

VÉGSZÓ
Filangieri arányossági elméletének áttekintése során 

érzékelhettük, hogy ez a látszólag formális részletkérdés 
kölcsönhatásban áll a felvilágosodás büntetőjogi filo
zófiájának számos központi vitatémájával. Filangieri 
műve -  amelyet már igen korán egy jogelméleti kor
szak összegzésének tekintettek -  hozzáférést biztosít a 
XVII. és XVIII. század büntetőjogi filozófiája külön
böző elméleti irányzataihoz. Büntetőjogi felfogása sok
kal összetettebb képet közvetít a felvilágosodás bünte
tőjogáról, mint amit a jelen felfogásunk számára meg
határozó XIX. század adott. Büntetőjogi dogmatika és 
kriminálpolitika, beszámítás és megelőzés: kétség kí
vül ezek voltak a filozófiai irányú büntető-jogtudomány 
sarkkövei. A büntetőjogi elméletek és „A bűncselek
mények általános elmélete” közötti szakadék csak a ké
sőbbiekben alakult ki.
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történeti vetnie V _

MÁRIA TERÉZIA
BÍRÓSÁGI SZERVEZETI REFORMJA
A 18. század közepéig a belsőausztriai tartomá

nyokban a bírósági szervezet sokszínű és áttekinthe
tetlen volt. A tulajdonképpeni tartományi igazságyü- 
gyi szervezetek mellett a rendi tagolódásnak és a kor- 
poratív intézményeknek megfelelően számtalan, föl
desúri hatalomra és immunitásra épülő magánbíróság 
működött. Mindenekelőtt olyan egyházi, uradalmi és 
városi fórumok, amelyek a politikai-igazgatási, és az 
igazságszolgáltatási ügyekben egyaránt illetékesek 
voltak. E törvényszékek hatásköre és illetékessége az 
esetek többségében egymástól elhatárolhatatlan volt, 
miután hiányoztak az ítélkező praxisból a valamennyi 
bírói hatóságra érvényes normák, hiányzott az egysé
ges törvénykezési rendtartás. A jogalkotónak ugyanis 
tekintetettel kellett lennie a privilegizált társadalmi 
osztályok sokféle mentességére, az ősi szokásokhoz 
és kiváltságokhoz következetesen rakaszkodó ren
dekre.1 Az áttekinthetetlenséget tetézték a változatos 
képet mutató olyan különbíróságok mint a hűbéri tör
vényszékek, egyetemi bíróságok, bányabíróságok, ke
reskedelmi törvényszékek, váltóbíróságok és végül a 
katonai törvényszékek.2 Fellebbviteli fórumként -  már 
amennyiben a fellebbvitel egyáltalán lehetséges volt 
-  helytartók, kormányok vagy tartományfőnökségek, 
tehát közigazgatási tartományi hatóságok jártak el.3 
„A számtalan, ezen zavaros törvénykezési viszony- 
rendszerben gyökerező hatásköri bizonytalanság 
szakadatlan konfliktussorozathoz vezetett a jogvéde
lemre hivatott hatóságok között. És mivel a felülvizs
gálati processusban, (feltételezve persze annak megen
gedettségét vagyis lehetségességét), az eljárás megle
hetősen aprólékos volt, bevett dologgá lett a folyamatban 
lévő eljárások halogatása, s a perelhúzás érdekében
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ellenkeresetek tömegének benyújtása. Az eljárási ne
hézkességek miatt gyakran még a kétségtelen jog 
igény érvényesítéséért is peren kívül kellett megküz
deni.”4

Mint legfelsőbb fellebbviteli fórum működött ugyan 
a cseh és az osztrák udvari kancellária, amelyek azon
ban hasonlóképpen vontatottan dolgoztak. Ezért Má
ria Terézia 1745-ben egy legfelsőbb felülvizsgálati 
törvényszéket állíttatott fel, amelyik a felülvizsgálati 
eljárásban az udvari kancelláriára érkező kérelmekkel 
kapcsolatos fontosnak vagy kétségesnek látszó jogi 
kérdéseket átvizsgálta.5 Ez az egyetlen ellenőrző fó
rum azonban elégtelennek bizonyult az áldatlan álla
potok felszámolásához.

Mária Terézia ezért 1749-ben a központi igazgatás 
átfogó reformjára szánta el magát, mely a belsőausztri
ai tartományokat, Csehországot, Moráviát, és Sziléziát 
érintette. Az uralkodónő ezen tartományokban a cseh 
és osztrák udvari kancellária legfelsőbb felülvizsgálati 
hatáskörét megszüntette és az igazságszolgáltatás, va-_.


