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A bűntettek és azok elkövetői sok hasonlóságot mu
tatnak az egész világon, miközben az ügyek elbí
rálása annál kevesebbet. E tekintetben a világ -  

bevett fogalmainkat alkalmazva -  felosztható egy an
golszász típusú, valamint egy kontinentális jogrendre. A 
mi szempontunkból a kettő között az alapvető különb
ség a bíró szerepében van. Miközben a kontinentális 
jogban ő uralja a pert, szerepe egzaktan körülhatárolha
tó, addig az angolszász jogban a bíró csak arra ügyel, 
hogy az eljárás szabályszerűen folyjék. A szerepe 
olyan, mint egy játékvezetőé a focimeccsen. A bírónak 
itt nem feladata a bizonyítékok begyűjtése, azokat a fe
lek képviselői elvégzik, ő csak mérlegel azok alapján, 
és az eljárás végén hoz egy ítéletet. Ezt az angolszász 
rendszert a most tárgyalandó monográfia szerzője, a 
Yale Egyetem jogtörténész professzora, John Langbein 
az ..adversary” kifejezéssel illeti, ami ellenfelet jelent. 
Ez minden bizonnyal abból ered. hogy a fentiek szerint 
a per nem más, mint a vád és a védelem csatája, amely
ben e felek élesen szembekerülnek egymással. Az 
„adversary" rendszerben a vád és a védelem egyaránt 
bizonyítékokat gyűjt, majd azokat a relatíve passzív bí
róság elé terjeszti. Ez a fajta, ügyvédcentrikus tárgyalá
si mód jellemzi ma az angol-amerikai bírósági rend
szert. Mindennek a kialakulása az 1690-es évekre nyú
lik vissza, és kb. 100 év alatt nyerte el mai formáját. A 
könyv főként ezzel a folyamattal foglalkozik, vagyis azt 
mutatja be. hogy melyek azok a tényezők, amelyek köz
rejátszottak abban, hogy a common law bíráskodás 
ilyen jelentős változáson menjen keresztül. Ezen felül a 
könyv a büntetőjogi bizonyítás átalakulásáról is szól, 
ami szorosan összekapcsolódik az „adversary” rend
szerrel.

A könyv egy olyan forráson alapszik, amely eddig 
kívül maradt a kutatók látókörén. Ez az Old Bailey 
Session Pappers, ami csak az elmúlt években került a 
jogtörténeti kutatók figyelmébe. A Londonban műkö
dött Old Bailey bíróság súlyos bűncselekmények fölött 
rendelkezett hatáskörrel, aminek következtében az 
egyik legfontosabb bírósággá vált az angol-amerikai vi
lágban a XVIII. századra. A peranyagokat szigorúan 
őrizték, de mégis folyamatosan kezdtek kiszivárogni, és 
azokról másolatokat is készítettek. így maradhatott ránk 
e feljegyzés több példányban. Ezen iratok jelentősége 
páratlan, mivel rendkívüli hitelességgel engednek bete
kintést a korabeli büntetőtárgyalásokba. Néhány esetjo

gi folyóiratokban is megjelent, az ezek körül kialakult 
vitát a szerző a negyedik fejezetben mutatja be. 
Langbein végig ragaszkodik a peranyagok menetéhez 
és az óangol jogi kifejezésekhez, ami. ha lehet, még ne
hezebbé teszi az olvasmányt.

Az angol-amerikai és a kontinentális jogrendszerek 
bűnvádi eljárásai között a különbség nem csupán a vé
dő és a vádló szerepében figyelhető meg. Ez ugyanis 
mind a két rendszerben megtalálható. Funkciójukat te
kintve viszont már különböznek: az angolszász jogban 
az ügyvédek feladata a bizonyítékok felkutatása és be
mutatása az angol-amerikai, hagyományosan esküdt
széki rendszerű bíróságok előtt. Itt a bíróság a bizonyí
tékok mérlegelése után dönt a vádlott bűnösségéről. A 
kontinentális jogban ellenben a bizonyítékok felkutatá
sa a nyomozóhatóság feladata. Azt. hogy mi tekinthető 
nyomozóhatóságnak, országonként változik, de általá
nosan elmondható, hogy minden szerv nyomozóható
ság, mely az igazságot kutatja. A tanúkat a mi rendsze
rünkben főszabály szerint az elnöklőbíró hallgatja ki. A 
védő és az ügyész szerepe sem olyan hangsúlyos: alá 
vannak rendelve az ügy menetének. Míg az angolszász 
rendszerben uralják a pert,1 addig a kontinentálisban 
inkább közvetítő szerepet töltenek be2 a bíró és a felek 
között.

Ezeken felül az angolszász büntetőpernek két jelleg
zetessége van. Az egyik egy olyan szellemiség, amely 
azt célozza, hogy az eljárás keretén belül a felek saját 
igényeiket akarják mindenképp érvényesíteni.' Az 
ügyész és a védő komoly hatásköre miatt ez gyakran az 
igazság érvényesítését szorítja háttérbe.4 A második jel
legzetesség (az ún. „Wealth e ffecr) sokkal inkább szo
ciológiai eredetű: a perben több szereplő vesz részt. En
nek oka, hogy a vagyonosabbak megengedhették ma
guknak, hogy egyszerre több szakembert, védőt foglal
koztassanak. akik megszervezik a védelmüket.

A most tárgyalandó könyv ennek az angolszász bün
tetőjogi rendszernek a történelmi gyökereit vizsgálja, 
amely elég korán megjelent Angliában, és elég gyorsan 
el is terjedt. A címben is jelzett „adversary” rendszer 
korai formájának legfőbb jellegzetessége viszont éppen 
az volt, hogy a feleket kezdetben senki sem képviselte.

AZ ÜGYVÉD NÉLKÜLI BÜNTETŐELJÁRÁSOK 
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azon az elven működött, hogy ha egy súlyos bűncselek
mény elkövetésével vádoltak meg egy személyt, akkor 
az illetőt nem képviselhette ügyvéd a bírósági eljárás
ban. XVI-XVII. századból fennmaradt források bizo
nyítják, hogy a bírák szigorúan érvényesítették ezt az 
elvet. E tekintetben a jogi irodalom is egységes volt: 
Staunford, Pulton, Coke, Hawkins egyaránt mintegy 
'jogi szabályként’ magyarázták ezt a tilalmat. Ez a tila
lom azért érdekes, mert a vádló oldaláról ugyanez nem 
volt igaz. Ez az egyenlőtlenség abból a korai gyakorlat
ból alakult ki, amely szerint kisebb bűncselekmény el
követése esetén a vádló szerepét a sértett töltötte be,



akivel szemben a perben az elkövető állt. Ez komoly 
hatalmat adott a vádló kezébe, hiszen gyakorlatilag bár
mit megtehetett az elkövetővel.

1820-ban -  kb. 300 évvel e rendszer meggyökerese- 
dése után -  egy francia megfigyelő látogatott Angliá
ba, hogy tanulmányozza az akkori bűnügyi rendszert, 
és meglepve tapasztalta, hogy az előbb vázolt régi 
rendszer semmit sem változott. Ez azért meglepő, mert 
a korban kezdett elfogadottá válni az a felfogás, hogy 
a bűnvádi eljárás a köz', azaz a közösség érdekét szol
gálja. A régi rendszerben ellenben egyedül a sértettre 
van bízva, hogy hogyan dönt a vádlott sorsáról. Ezt az 
egyénre bízott bűnügyi nyomozást és bűnvádi eljárást5 
nem különösebben támogatta a korabeli jogirodalom. 
Nem születtek elméletek, amelyek a büntetőigény ma
gánúton történő érvényesítését igazolták volna. Ezen 
felül számos probléma is jelentkezett. így az, hogy a 
nyomozással és perlekedéssel járó költségeket a sze
gényebbek nem tudták megfizetni, vagy az, hogy a 
szakképzetség hiánya sokszor igazságtalan ítéletekhez 
vezetett.

Ezen okok miatt az angol Parlament a XIX. század
tól (pl. a csendőrség felállításával) szabályozni kezdte 
ezeket a kérdéseket. Az ügyvédek szerepe ebben az idő
szakban oly módon állandósult, hogy a sértettet már 
minden esetben megillette a képviseleti jog, a vádlottat 
viszont még mindig nem. Egyetlen kivétel volt: felség- 
sértés esetén. Ez azonban szinte soha sem került ilyen 
fórum elé. mert a felségsértést, mint legsúlyosabb bűn- 
cselekményt. erre kinevezett magas rangúi állami tiszt
viselők bíráltak el.

Az ügyvéd nélküli büntető ügyekről fennmaradt leg
korábbi dokumentum (SirThomas Smith: De Republica 
Anglorum c. munkája) I. Erzsébet uralkodására nyúlik 
vissza. Ez a dokumentum nem egy eredeti ügyet dolgoz 
fel. hanem összegzést ad a korabeli büntetőeljárásról. 
Jól mutatja, hogy az események központi alakjai, a sér
tett és az elkövető, semmilyen jogi képviselettel nem 
rendelkeznek. Az egész eljárás szakrális elemekkel volt 
tele. Meg volt határozva, hogy ki, mikor, milyen formu
lában. mit mondhat. A középkorra jellemző bizonyítási 
eszköz, az eskü itt is megjelenik. Az érdekessége azon
ban az, hogy a vádlott nem élhetett vele, csak a vádló és 
a szemtanúk. A vádlott Angliában egészen 1898-ig nem 
tehetett esküt, mivel nem tekintették hiteles szemtanú
nak. Mindezekből kitűnik, hogy az ügyvédnélküli bün
tetőeljárás képezi a gyökerét a mai common law ítélke
zési rendszernek.

Jegyzetek_____________________________________

1 Erre uial a címben is megtalálható „adversary” kifejezés, amely 
szerint a felek -  később a képviselők -  egymás ellen felekénI visel
kednek az eljárás során.

: A Jaw yer-co n d u c ted ” kifejezés is arra utal, hogy a common law 
országaiban sokkal inkább az ügyvédek állnak a per középpontjá
ban. és itt utalás sincs a közvetítő szerepre.
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század elején fokozatosan jelent meg, mintegy 
magábaolvasztva az ügyvéd nélküli büntetőeljárást. 
Kezdetben ez az eljárás csupán annyiban különbözött 
az előbb vázolttól, hogy megjelentek a jogászok a per
ben. A könyv első fejezete ilyen körülmények között 
mutatja be a vádlott és a vádló viszonyát. A vádlott még 
itt sem egyenlő fél a vád és a bíróság mellett, mert pl. 
nem ismerhette az összes bizonyítékot. Az ilyen típusú 
tárgyalások legelőször a Stuart korban jelennek meg.

A második fejezet olyan pereket mutat be, amelyek 
koholt vádak alapján folytak, és ahol a védelem szintén 
teljesen kiszolgáltatott volt. Ezt az elnyomást a vér nél
küli forradalom 1688-89-ben eltörölte, és olyan refor
mokat vezetett be, amelyek lehetővé tették a terhelt 
tényleges védekezését.

A harmadik fejezet azt mutatja be, hogy hogyan vá
lik a vád mellett a védelem is egyenlő féllé a perben. Ez 
az a pont. amikortól már ténylegesen ügyvédek uralják 
a pert, és így megszületik a „lawyer-conducted” rend
szer. Ennek három jellemzője volt: egyrészt meg
növekedett az ügyvédek szerepe az eljárás során, más
részt lehetővé vált a jogtanácsosok és szakértők bevo
nása (ami jelentősen előremozdította mind a két fél fel
készülését, viszont néha az igazság háttérbeszorításá- 
hoz vezetett), végül ennek volt köszönhető a koronata
nú-rendszer kialakulása.

A kötet utolsó két fejezete a bizonyítási rendszert 
mutatja be, illetve az eljárást az Old Bciiley Session 
Pappers alapján.

Érdemes még kitérni a büntető és polgári peres eljá
rás közötti különbségre is. A kettő között a lényeges kü
lönbség, hogy a büntető ügyeket mindenképp bíróság 
előtt kellett elbírálni (trial-centered), míg a polgári 
ügyek esetén lehetőség volt az ügy bíróságon kívüli 
rendezésére is (trial-avoiding). A kisebb jelentőségű 
ügyekben a bíró mintegy gyorsított eljárásban döntött, a 
nagyobb volumenű ügyekben viszont a bírák hatásköre 
már jóval körülhatárolhatóbb volt, mint a büntető 
ügyekben. Mind a kettőre igaz viszont, ami a mi konti
nentális felfogásunkkal ellentétes, hogy ha egy bizonyí
tékot az esküdtszék nem tart relevánsnak, akkor azt 
egyszerűen figyelmen kívül hagyhatja.

Papp László

3 A com bul e f fe a "  egy olyan igényérvénycsítő hatásmechanizmus, 
amely figyelmen kívül hagyja az igazság keresését.

4 Pl. nem hívnak be egy olyan tanút, mely a másik felet erősítené.
5 Ez az eljárás mutat némi rokonságot a magyar büntető eljárásjogban is is

mert magánvád intézményével, mert ebben az esetben is kellett vádiratot 
benyújtani, és a magáneljárásban is a király nevében hoztak végül ítéletet.
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