gyakorlat több esetben is a csalás vétségi alakzatának kísérletét
állapította meg. amely - egészen az I. büntető novelláig - nem
volt büntetendő. Lásd például a következő ügyekben: Büntető
Jog Tára, L. kötet. 58-59. p.. Büntető Jog Tára. XVIII. kötet,
201-204. p.
w Vargha. 1892,66. p.

60 A csalás kísérletének kérdése továbbra is meghatározó szerepet
töltött be a bírói gyakorlatban (például: Büntető Jog Tára, LXIX.
kötet, 58-60. p.: Büntetőjog Tára, LXX. kötet. 123-125. p.). ter
mészetesen azzal a különbséggel, hogy a novella hatályba lépése
után - a vétség vonatkozásában - már a büntetőjogi felelősségre
vonás múlhatott egy-egy körülmény megítélésén.

Lévay Miklós

12. számában hirdették ki. Első fejezete 1908. október
1-jén, míg a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó második fejezete 1910. január l-jén lépett
hatályba.

A z I. büntető novella
fiatalkorúakra vonatkozó
rendelkezései1
z 1878. V. tc.-nek a fiatalkorúakra vonatkozó
szabályai [...] sem nem igazságosak, sem
nem célszerűek, gyakorlatilag pedig káros
e^Cdménnyel járnak. [...] Minden irányban tehát a tételes
jog megérett a reformra"2 - írta Balogh Jenő, az I. bün
tető novella kidolgozója a Csemegi-kódex 12-16 évev
korosztályra vonatkozó, 1910. január l-jéig hatályban
volt rendelkezéseiről.
Bár a Csemegi-kódexnek az igazságügyi kormányzat
által már az 1880-as években tervbe vett átfogó reform
ja nem valósult meg,3 azonban a fiatalkorúakra irány
adó szabályokat gyökeresen átalakította az 1908:36. te.,
az első büntető novella (a továbbiakban: I. Bn.). A
tanulmány először bemutatja az I. Bn. szerkezetét, majd
vázolja a fiatalkorúakkal kapcsolatos szabályok kriminálpolitikai, illetve büntetéstani koncepciójának lénye
gét, a koncepció alakító tényezőit, áttekinti főbb ren
delkezéseit, végül pedig értékeli a fiatalkorúak hazai
büntetőjogának az 1908-as jogszabályban testet öltő
reformját.

A

7. A z I. Bn. szerkezete4
Az I. Bn. címe: 1908. évi XXXVI. te. a bün
tetőtörvények és a bűnvádi perrendtartás kiegészí
téséről és módosításáról. Az 52 szakaszból álló tör
vénynek öt fejezete van.
Ezek a következők:
- Első fejezet: A büntetés feltételes felfüggesztése
(1-14. §).
- Második fejezet: A fiatalkorúakra vonatkozó ren
delkezések (15-35. §).
- Harmadik fejezet: A mellékbüntetésekre és az
elkobzásra vonatkozó rendelkezések (36-38.§).
- Negyedik fejezet: Egyes büntetendő cselek
ményekre vonatkozó rendelkezések (39-51. §).
- Ötödik fejezet: Végrehajtási záradék (52. §).
Az I. Bn. szentesítést nyert 1908. július 30-án, s az
Országos Törvénytár 1908. évi, augusztus 6-án kiadott

2. A z I. Bn. fiatalkorúakra vonatkozó
rendelkezéseinek
kríminálpolitikai koncepciója;
a koncepció forrásai, ösztönzői
Az I. Bn. fiatalkorúakra irányadó szabályai kidolgo
zásának kiindulópontja az a felismerés vőlt, hogy a fia
talok erkölcsi romlástól való megmentése alapvetően
szociálpolitikai intézkedésektől várható. Ehhez azon
ban - a már bűncselekményt elkövetett fiatalok spe
ciális prevenciója érdekében - büntetőjogi reformnak is
társulnia kell. Az utóbbi sikeréhez pedig elengedhe
tetlenek a változások az eljárásjog és a gyermekvé
delem területén is.
A vázolt megközelítés nyomán az I. Bn. második
fejezete a következő alapgondolatokra épült:
„a, a büntetendő cselekményt elkövető gyer
mekekkel és fiatalkorúakkal szemben nem a megtorlás,
hanem a megmentés és a nevelés szempontját kell
érvényre emelni;
b, nem szabad fenntartani jelenlegi törvényhozá
sunknak azt az álláspontját, hogy a bíróság, illetőleg
közigazgatási hatóság a büntetőjogi beszámítás alá nem
eső (12 éven alóli), de az erkölcsi romlásnak kitett vagy
züllésnek indult gyermekek megmentése végett akkor
sem tehet semmi intézkedést, ha ezeknek züllött kör
nyezetéről és erkölcsi romlásáról hivatalos tudomást
szerzett is...;
c, a fiatalkorú bűntetteseknél a törvényjavaslat a
felső korhatárt tizenhat évről tizennyolez évre emeli
fel...;
d, a javaslat elejti a ... <a bűnösség felismerésére
szükséges belátási képesség> fogalmát...;
e, a mire a javaslat intézkedései közül a legnagyobb
súlyt kell helyezni, módot nyújt a bíróságoknak és a
kihágást elkövetett fiatalkorúak ügyében ítélő közigaz
gatási hatóságoknak arra, hogy a büntetendő cselek
ményt elkövetett fiatalkorúval szemben a rövid tartamú
szabadságvesztésbüntetést, a mely a gyakorlati tapasz
talatok szerint igen sokszor az elitéit erkölcsiségét is
veszélyeztette, lehetőleg mellőzhessék és ha a fiatalko
rúnak a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi

történeti nemle

fejlettsége megvan, az egyéniesítés (individualisatio)
helyes elvének megfelelően különböző intézkedéseket
tehessenek. A törvényjavaslat ez irányban nem köti
meg a bíróság, illetőleg közigazgatási hatóság kezét,
hanem feljogosítja azt arra, hogy a fiatalkorú egyéni
ségének kiismerése és az eset körülményei szerint azt
az intézkedést tehesse meg, a melyet legczélravezetőbbnek talál...”5
Az idézett alapgondolatoknak voltak büntetőjogtudományon kívüli és belüli ösztönzői, illet ve forrásai.
A büntetőjog-tudományon kívüli legfőbb ösztönző a
fiatalkori bűnözés korabeli emelkedése volt. 1896-hoz
képest 1905-re több mint duplájára nőtt a férfi elítél
teken belül a 12-16 év közötti fiúk, míg háromszorost
meghaladóan a női elítélteken belül az ugyanezen kor
csoportba tartozó leányok aránya. 1896-ban a férfi
elítélteknek 2,40%-a, 1905-ben viszont már 5,04%-a
volt 16 éven aluli fiú; a nők és leányok aránya pedig
1896-ban 1,36%-a, 1905-ben 4,33%-a.6
A büntetőjog-tudományon belüli tényezők közül
meghatározónak tekinthetjük a jelentős részben a
meginduló kriminológiai kutatások nyomán7 létrejött
pozitivista büntetőjogi irányzatot és ennek bizonyos
tételeit a klasszikus iskola tanaival ötvöző közvetítő
irányzatok, közülük elsősorban a Franz von Liszt-féle
felfogás hatását.
A pozitivista irányzat követői a klasszikus iskola
tettre koncentráló megközelítésével szemben a bioló
giai-pszichológiai, illetve a társadalmi, környezeti té
nyezők által determinált tettesre összpontosítottak. A
klasszikus iskola büntetéstani felfogásához képest,
amely a büntetés lényegét önmagában, a múltbeli törté
nésre (bűncselekmény) való, mértékében a bűncselek
mény súlyával arányos reagálásban (megtorlás) látta, a
pozitivista irányzat büntetéstana jövőre orientált. Az
utóbbi megközelítés szerint a büntetőjogi szankció
legitimálója a hasznossága, alkalmassága a társadalom
védelmére és annak megakadályozására, hogy az elkö
vető újabb bűncselekményt kövessen el.
Amint azonban azt Nagy Ferenc megállapítja, a
„pozitivista irányzat a maga tiszta formájában nem
tudott uralomra jutni egyetlen országban sem", egyes
elvei viszont a közvetítő irányzatokon keresztül ér
vényesülhettek.8
Témánk szempontjából az érvényesülő elvek közül
a büntetés jövőre orientáltságát, hasznosságát kell kie
melni. Ezt az elvet, illetve felfogást, valamint R.
Ihering célgondolatra építő büntetőjogi koncepcióját9
tekinthetjük ugyanis a számos európai országban a 20.
század első évtizedében a fiatalkorúak büntetőjoga
területén megjelenő, a nevelési eszmét előtérbe
helyező új törvények meghatározó elméleti alapja, a F.
von Liszt-féle célgondolat legfőbb elméleti ösz
tönzőjének.
Liszt 1882-ben megjelent, A célgondolat a bün
tetőjogban10 című munkájában azt hangsúlyozza,
hogy kriminálpolitikai szempontból bűntettes-típu
sonként eltérő a büntetések célja, hatása. A lehetséges
célok: javítás, elrettentés, ártalmatlanná tétel. Ebből

kiindulva a bűnelkövetők három csoportját különböz
teti meg: a) javulásra szorulók; b) javulásra nem
szorulók; c) javíthatatlanok. A javulásra szorulók
esetében (elsősorban a fiatalkorúakat sorolja ebbe a
csoportba) a cél a javítás. A javulásra nem szoru
lóknál (pl. alkalmi elkövetők) cél az elrettentés, míg
javíthatatlanoknál (pl. szokásos bűnöző) az ártalmat
lanná tétel.11
A klasszikus iskola meghaladására törekvő, előzőek
ben tárgyalt reformirányzatok hatására a hazai szakmai
körökben uralkodóvá vált az a meggyőződés, hogy a fi
atalkorúak büntetőjogát alapvetően az érintettek meg
mentésére és nevelésére tekintettel kell átalakítani. Az
említett szempontokat pedig olyan szankciórendszer
szolgálja leginkább, amelyben központi szerepe van a
nevelő intézkedéseknek és mindenekelőtt az egyéniesí
tés elvének. Az utóbbi szerint - Balogh Jenő frappáns
megfogalmazásában
„Tulajdonképpen nem az a lé
nyeg, hogy a fiatalkorú micsoda minősítés alá eső bűncselekményt követett el, hanem, hogy az egyénisége
milyen.”12
Az I. Bn. alapgondolatainak főbb alakító tényezői
közül feltétlenül említést érdemelnek azok a külföldi
törvényhozási megoldások, illetve tervezetek, amelyek
mintául szolgáltak a törvény előkészítése során. így
mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államokban,
Illinois államban 1899-ben elfogadott törvény a fiatal
korúak bíróságának létrehozásáról, továbbá az 1903.
évi svájci törvényjavaslat és az 1905. évi holland bün
tető törvény.

3. A z I. Bn. fiatalkoriakra vonatkozó
rendelkezéseinek áttekintése
a ) G yerm ek és fia ta lko rú fo g a lm a ;
felelősségi feltételek
Az I. Bn. 15. §-a alapján a büntetőjogi felelősség
alsó korhatára a bűncselekmény elkövetése idején be
töltött 12. életév. A 12. életévét be nem töltött személy
gyermeknek minősült, akivel szemben nem lehetett
büntetőeljárást indítani. Az ún. házi fegyelem gyakor
lására viszont lehetőséget teremtett az I. Bn. így például
az iskolai hatóság a bűntettet vagy vétséget elkövetett
gyermeket megdorgálhatta, vagy az iskola elzárással
fenyíthette.
Á törvény indokolása utal arra, hogy ebben az
időszakban, több országban a büntetőjogi felelősség
alsó korhatárát 14, illetve 15 évre emelték fel. Az alsó
korhatár felemelésének elutasítását az indokolás a
következőképpen magyarázza: „Minthogy hazánkban a
közigazgatási és a társadalmi gyermekvédelem még
kevéssé fejlett, a büntető bíró pedig a javaslat szerint a
fiatalkorú érdekében a legmesszebb menő intézke
déseket teheti, a büntetőjogi beszámítás tekintetében a
Btk.-ban foglalt alsó korhatár felemelésére különösebb
szükség nem forog fenn.”13

Jog
A törvény 16. §-a értelmében „fiatalkorú " az, aki a
bűncselekmény elkövetésekor életének 12. évét már
meghaladta, de a 18. évét még nem töltötte be.
Á Csemegi-kódex hatályos szabályozásához képest
az I. Bn. a fiatalkorúakra vonatkozó felső korhatárt
tehát a 16. évről a 18. évre emelte. A miniszteri indo
kolás ezt a megoldást többek között a következő ér
vekkel támasztja alá: „...a 16-18 éves korban lévő
fiatal emberek még nem rendelkeznek azzal az erkölcsi
és értelmi fejlettséggel, a melyet a teljes büntetőjogi
beszámíthatóság megkíván. [...] Rendszerint ekkor
válik ki a fiatalkorú családjából s önállóságot, szabad
ságot keresve, a szabad élet kísértéseinek is védtelenül
kiteszi magát. Rendszerint e korban találkozunk a leg
inkább menthető, a leginkább érthető emberi téve
désekkel. E korban ajellem még teljesen nem alakult
ki. A hajlamok még nem szilárdultak meg úgy, hogy
azokon kellő szigorral és megfelelő bánásmóddal még
változtatni ne lehessen. Élettanilag és lélektanilag az ily
korban levő fiatalkorúak sokkal közelebb állanak a 16
éven aluliakhoz, mint a testileg, értelmileg és erkölcsi
leg teljesen kifejlett férfiakhoz és nőkhöz."14
Fiatalkorú esetén a büntetőjogi felelősségnek volt egy
további feltétele: a büntethetőséghez szükséges „értelmi
és erkölcsi fejlettség". Az I. Bn. új intézményei közül
úgy a szakemberek, mint a képviselőházi felszólalók
körében a legtöbb kritikát ez az intézmény váltotta ki.13
A kritikák alapja elsősorban az volt. hogy az „értelmi és
erkölcsi fejlettség" fogalmát az I. Bn. nem határozta
meg, továbbá nem tisztázta ennek a kategóriának és a
beszámíthatóságnak az összefüggését.
A miniszteri indokolás annyit említ, hogy ez a bűnös
ség ismérve.16 A jogalkalmazás számára bizonyos tám
pontot jelentett a Képviselőház Igazságügyi Bizottsá
gának magyarázata: „ez a kifejezés már önmagában arra
utalja a bírót, hogy a vádlottban a büntethetőséghez
megkívánt büntetőjogi felelősség alapjául vehető erköl
csi szabadságot keresse, melyet a belső ösztönöknek és
hajlamoknak s a külső behatásoknak ellentállni képes
értelmi és erkölcsi erő tud csak biztosítani..."17
A szakemberek ugyancsak megpróbálták a jogalkal
mazást segítendő definiálni a fogalmat. Balogh Jenő
például a következő tartalmat tulajdonította ennek a
felelősségi feltételnek: a „...fiatalkorúnak annyira kel
lett fejlődni, hogy különbséget tehessen jó és rossz,
megengedett és büntetendő, erkölcsös és erkölcstelen
között...”18
A tárgyalt felelősségi feltételnek a jelentősége két
ségtelenül indokolttá tette volna tartalmának törvényi
szintű meghatározást. Az erkölcsi-értelmi fejlettség
bírói értékelésétől függött ugyanis az eljárás további
menete, az alkalmazható szankció.
Amennyiben a bíró döntése szerint a fiatalkorú nem
rendelkezett megfelelő értelmi és erkölcsi fejlettséggel,
nem lehetett büntetőjogilag felelősségre vonni. Ilyen
esetben, ha a bíróság szükségesnek látta, az I. Bn. 16. §-a
alapján elrendelhette a fiatalkorú házi felügyeletben
tartását, házi vagy iskolai fenyítését. Ugyanezen parag__ rafus szerint, ha a bíró álláspontja szerint a fiatalkorú
30

addigi környezetében erkölcsi romlásnak volt kitéve,
vagy züllésnek indult, a bíróság javító nevelését ren
delte el. A miniszteri indokolás ugyan utal arra. hogy
ezek az intézmények nem represszív. hanem preventív
jellegűek, és mint ilyeneket a gyámhatóságnak kellene
alkalmaznia, m égis..... tekintettel arra, hogy a bíróság a
lefolytatott eljárás adatai alapján már abban a
helyzetben van. hogy azok felől minden újabb eljárás
nélkül határozhat...”, célszerűbb a büntető bíróság
hatáskörébe utalni.19
Azzal a fiatalkorúval szemben pedig, aki a bírói dön
tés értelmében rendelkezett megfelelő értelmi és erköl
csi fejlettséggel, az I. Bn. 17. §-a szerint a következő
intézkedéseket lehetett alkalmazni:
- dorgálás;
- próbára bocsátás;
-jav ító nevelés;
- fogház- vagy államfogház-büntetés.

b) A z értelm i és erkölcsi fejlettséggel
rendelkező fia ta lk o rú v a l szem ben
a lka lm a z h a tó intézkedések
A Csemegi-kódex főbüntetései közül fiatalkorúval
szemben nem lehetett alkalmazni halálbüntetést és
fegyházbüntetést, valamint - az I. Bn. alapján - börtönbüntetést; a mellékbüntetések közül a hivatalvesztést, a
politikai jogok gyakorlásának felfüggesztését és a
pénzmellékbüntetést. Az individualizáció elvének
törvényi megfogalmazását a 18. §-ban találhatjuk. E
szerint az intézkedés alkalmazásánál figyelembe kell
venni a fiatalkorú egyéniségét, értelmi és erkölcsi fej
lettségének fokát, életviszonyait és az eset összes
körülményét. Ezek alapján választja ki a bíróság - a
törvényben meghatározott keretek között - az ismerte
tett négy intézkedés közül azt. amelyik a legcélraveze
tőbb a fiatalkorú magaviseletének és erkölcsi fejlődé
sének kedvező irányú megváltoztatásához.
A nevelési cél megvalósulását szolgáló szabályok
közül különösen figyelemre méltó az. amely kimondja,
hogy az a cselekmény, amely a törvény szerint bűntett,
az intézkedéssel vétséggé minősül.
A szabadságelvonással járó intézkedések közül a
javító-nevelést a bíróság határozatlan időtartamra ren
delte el, de az a fiatalkorú 21. életévének betöltésén túl
nem terjedhetett. A fogházbüntetés legrövidebb tartama
ugyanakkor 15 nap, leghosszabb tartama - ha a
fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor tizenötödik élet
évét betöltötte, és cselekményére a törvény halál- vagy
fegyházbüntetést állapít meg - tíz év, egyéb esetekben
öt év. Az államfogház-büntetés legrövidebb tartama
egy nap, leghosszabb tartama két év. A fogházbüntetést
a fiatalkorúak részére felállított külön fogházban kellett
végrehajtani.
c) A z I. B n .-h oz ka p cso ló d ó intézm ények
A fiatalkorúakkal kapcsolatos új kriminálpolitika
érintette az eljárásjogot és a gyermekvédelem intéz
ményrendszerét is.

Jog
A fiatalkori bűnözés alakulása és a gyermekvédelem
helyzete közötti összefüggést felismerve az I. Bn. kon
cepciójának egyik legfontosabb újítása az volt, hogy tö
rekedett a büntetőjogi intézményrendszer és a szociál
politikai, gyermekvédelmi intézményrendszer össze
kapcsolására. Ennek lényege az volt. hogy a I. Bn. „...a
fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetőjogi és
szociálpolitikai (közigazgatás) intézkedések és intéz
mények irányító szervévé a fiatalkorúak bíróságát
tette...”20 A megoldás azon a Fayer László által frap
pánsan megfogalmazott tételen alapult, amely szerint
„...a fiatalkorúak büntetőjoga a gyermekvédelem
szankciós zárköve... ”21
A fiatalkorúak bíróságának intézményét az 1913:7.
törvénycikk hozta létre Magyarországon. A fiatalkorúak
bíróságának megelőzést szolgáló intézkedési lehető
ségeit a törvény VI. fejezete szabályozta. Ennek alapján
a bűncselekményt elkövető gyermek vagy a veszé
lyeztetett fiatalkorú szüleit kötelezhette a bíróság bizo
nyos magatartásra (például a kiskorú megfenyítésére),
illetve adott esetekben például patronázs egyesületbe
utalhatta. A fiatalkorúak bírósága tehát nemcsak igaz
ságszolgáltatási, hanem gyermekvédelmi feladatokat is
ellátott. E feladat ellátásában a következő szervek
tevékenységét irányította és egyben azok munkájára tá
maszkodott: patronázs egyletek, pártfogó tisztviselők.
Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága.
Az I. Bn. és a kapcsolódó intézmények révén
Magyarországon a 20. század második évtizedére
kialakult a büntető anyagi jogi, eljárásjogi és végreha
jtási szabályokban testet öltő, a felnőtt elkövetőkre vo
natkozóhoz képest más elbánásra lehetőséget teremtő
büntető igazságszolgáltatási rendszer. A „más elbánás"
tartalma: a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásá
nak elsősorban az adott elkövető érdekét kell szolgálni
és ez akkor valósul meg, ha a büntetőjogi reakció alap
vetően a fiatalkorú személyi körülményeihez igazodó, a
nevelést, (re)szocializációt szolgáló beavatkozás.

4. A z I. Bn. értékelése
A hazai büntetőjogi gondolkodás alapvetően pozití
van értékeli az I. Bn.-t és különösen annak a fiatalkorúakra vonatkozó II. fejezetét. A korabeli szerzők több
ségének álláspontját hűen tükrözi Finkey Ferenc 1910ben publikált megállapítása: „Az 1908. évi 36. t.-cz.. az
u. n. Büntető Novella II. fejezete a gyermek és a
fiatalkorú bűntettesek kérdésében a legmodernebb esz
méket fogadja el és oly helyes alapokra fekteti hazánk
ban is a fiatalkorúak büntetőjogát, melyeken előrelát
hatólag évtizedekig szilárdan megállhatunk. A Büntető

Novellának ez a fejezete az, melylyel hazánk is a bün
tetőjogi reformállamok sorába jutott, s ha a szintén kor
szakalkotó jelentőségű feltételes elítélés törvénybeigtatásával megkéstünk is, a fiatalkorúak kérdésében a
vezető államok közé léptünk.”22
Finkey értékelésével egyetértek, ráadásául előre
jelzése is bevált. Túl azon, hogy az I. Bn. kisebb
módosításokkal 1952. január 1-jéig hatályban v o lt- é s
ekkor sem korszerűtlensége okán helyezték hatályon
kívül - , alapgondolatai azonosak azokkal a követel
ményekkel, amelyeket az ENSZ és az Európa Tanács
vonatkozó dokumentumai23 korunkban támasztanak a
tagállamok felé. Ezek lényege: a már említett tartalmú
„más elbánást” kell biztosítani a fiatalkorúak bűncse
lekményeinek elbírálása során.
A kiváló német büntetőjogász-kriminológus, HansJürgen Kerner egy 2006-ban megjelent írásában
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fiatalkorúak bün
tetőjogának az a korszaka, amely Európát jellemzi a 20.
század eleje óta. és amelynek fő jellemzője a fiatalkorú
bűnelkövetőkkel kapcsolatos humánus, racionális és
befogadó jellegű megközelítés, radikális nézetek
érvényre jutása következtében véget érhet.24 Az 1908as büntető novellát értékelve örömmel állapíthatjuk
meg, hogy a magyar jogalkotás és büntetőjog
tudomány is hozzájárult ezzel a törvénnyel, hogy az
említett korszak megvalósult Európában. Ezzel kapcso
latban érdemes megjegyezni - ahogy arra korábban
utaltunk - , hogy a növekvő fiatalkori bűnözésre való
válaszként született meg az I. Bn. Az előzőek nyomán
úgy vélem, hogy modellként és forrásként szolgálhat a
fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hazai
olyan reformjához, amely a „más elbánás" következe
tes érvényesítését szolgálja.
Természetesen az 1908-as reformnak és az I. Bn.nak voltak akkor is vitatott és a mából visszatekintve
bírálható megoldásai, fejleményei. Az értelmi-erkölcsi
fejlettséggel kapcsolatos problémára már utaltam.
Megemlítem még a végrehajtás előkészítetlenségét,25
valamint a jogállami szempontból vitatható egyes
megoldásokat (pl. preventív célból a büntetőjogi
felelősség minden feltételével - megfelelő értelmi és
erkölcsi fejlettség hiánya - nem rendelkező fiatalkorú
val szemben büntetőjogi szankció [javító nevelés] al
kalmazása).
A hiányosságok ellenére úgy vélem, hogy az /. Bn.
szellemi termékként méltó társa az 1908-as év másik
két, a magyar kultúra fejlődése szempontjából nagy
jelentőségű produktumának: az 1908. január 1-jén
megindult Nyugat c. folyóiratnak és a november 21-én
elfogadott, a népiskolai oktatás ingyenességéről szóló
1908:46. törvénycikknek.

Jegyzetek--------------------------------------------------------1A tanulmány a „100 éves az első büntető novella" című tu
dományos emlékülésen (ELTE AJK. 2008. június 19.) és a Párt
fogás Napja alkalmából rendezeti ..Peremhelyzetből helyzetbe"
című konferencián (az Igazságügyi Hivatal rendezvénye az Euró
pai Ifjúsági Központban. Budapest, 2008. szeptember 4.) tartott
előadások alapján készült.
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Bárándy Péter

ményt. hogy a felfüggeszthető fogházbüntetés egy
hónapról három hónap tartamra emelkedett. Nem önálló
büntetési nem volt ez, mint ahogy ma sem az, hanem
egy sajátos jogintézmény, amely praktikusan abban az
esetben válik büntetéssé, ha azt végre kell hajtani.
Annak a vitának e tárgybani felelevenítése, hogy
hogyan választjuk el egymástól az intézkedéseket és a
büntetéseket, valószínűleg nem vinne előbbre. Az
azonban egyértelmű, hogy ez a jogintézmény az elítélt
től direkt módon nem von el semmit, és elsődlegesen
nem megtorló jellegű.
Tanulságos a 19. század végén, a 20. század elején
zajló, e tárgykört érintő vitát áttekinteni, hiszen az ott
megjelenő érvrendszer különböző elemei a mai napig
elevenen élnek:
- Hugó Meyer kifejti, hogy a büntetés végrehajtásá
nak felfüggesztése megrendíti a bűn és bűnhődés szük
ségszerű okozatosságába vetett hitünket.
- Irk Albert. Meyer felfogásával szemben, a legfon
tosabb vonatkozásnak azt tartja, hogy a Damoklész
kardjaként lebegő büntetés visszatartó ereje fokozottab
ban érvényesül, mint a végrehajtandóé.
- Liszt az. aki a feltételes elítélés lényegét fogalmaz
za meg, amikor kimondja: azzal, hogy az elítélt maga
tartásától függ a büntetés végrehajtandósága, őt arra
ítéljük, hogy bizonyítson. Bizonyítsa, hogy esetében a
végrehajtás elkerülhető és elkerülendő.
- Edvi Illés kifejti, hogy a büntetés felfüggesztése
célszerűségi és nem büntetésenyhítési eszköz, és annak
alkalmazását csupán különös méltánylást érdemlő kö
rülmények indokolhatják.
A Bta., az 1951. évi 31. sz. tvr. a feltételes elítélés e
kedvezményét az enyhítő körülmények túlsúlyával látja
megalapozhatónak. Alkalmazását a maximum 5 éves
büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmények esetén
az 1 évnél nem hosszabb kiszabott büntetés vonatkozá
sában teszi lehetővé.
Az 1961. évi Btk. az 1 év kiszabott büntetésben maxi
malizálja a felfüggesztés határát, de különös méltánylást

A feltételes elítélés
megjelenése a magyar
büntetőjogban az
I. büntető novella révén
múlt vizsgálata a jog területén is a jövőre vonható
következtetések alapja. Jó esetben a fejlődésben
ugyanis a folyamatosság az egyik meghatározó
elem. A szankciórendszer változásában - ugyan vissza
esésekkel, de - a fejlődés e tendenciája fölismerhető.
A Csemegi-kódex (szocializmusbéli megítélése
szerint „kora későszülött gyermeke”) szankciórend
szere a szabadságvesztés-büntetésre - lényegében
kizárólag arra - épül. Érthető és szükségszerű ezért,
hogy a kódexszel kapcsolatos reformtörekvések célzott
jogterülete is a büntetési rendszer volt.
A reformtörekvések irányát alapvetően befolyásolta
az 1889-ben. Liszt vezetésével megalakult Nemzetközi
Büntetőjogi Egyesület által vallott felfogás. A szankci
ók speciális prevenciós céljának előtérbe helyezése a
büntetés felfüggesztésének, mint a célszerűség és ha
tékonyság eszközének megjelenését vonta magával.
Liszt azonban hangsúlyozta azt is, hogy a célszerűség
és hatékonyság ezen eszköze az igazságosság követel
ményének is szolgálatában áll.
Az 1. büntető novellához, az 1908:36. tc.-hez köthető
a feltételes elítélés intézményének első megjelenése,
amely egyhavi fogházbüntetés felfüggesztését tette
lehetővé. E valóban minimális joghátránynak az újszerű
kezelése is éles vitát váltott ki, amely vita évtizedeken
__ keresztül folyt, és 1930-ra hozta mea csupán azt az ered32
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