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Kor és büntethetőség -  
A fiatalkorúakra 

vonatozó szabályozás 
Németországban

A  fiatalabb elkövetők javára már V. Károly Cons- 
titutio Criminalis Carolinája is biztosított kedvez
ményeket, azonban csupán a 20. században került 

sor olyan princípiumok, illetve jogintézmények törvénybe 
iktatására, amelyek valódi megoldásként szolgálhattak ez 
egyre szélesebb körben megjelenő fiatalkori kriminalitás
sal szemben. Schaffstein és Beulke állapítja meg, hogy a 
fiatalkorúak büntetőjogának nincsen hosszú története, hi
szen a felnőttekétől eltérő szabályozás először a 19. szá
zadban jelent meg, mégsem lehet azt állítani, hogy fiatal
korú elkövetőkkel szemben ne lett volna más „kezelés”, 
ugyanis a büntetéstől való eltekintés vagy annak enyhítése 
jelzi az eltérő bánásmódot.

I. Fiatalkorúak büntetőjogának 
fejlődése a Birodalmi büntető 
törvénykönyvig (Reichsstrafgesetzbuch)

A német törzsi jogban a büntethetőség többnyire egy
beesett a magánjogi nagykorúsággal, és a legtöbb törzs 
esetében ez a 12. életév betöltéséhez köthető. Egyes kö
zépkori jogforrások is utalást tettek a gyermek szellemi 
fejlettségének vizsgálatára. Ennek példája található meg 
a lübecki városi jogban, ahol a bíró azáltal vizsgálta azon 
12 év alatti gyermek érettségét, aki egy másik gyermeket 
ölt meg, hogy választania kellett egy alma és egy pfennig 
között. A gyermeket érettnek, s így büntethetőnek ítélték 
meg, ha az a pfenniget választotta.

A feltételezhetően 1220 és 1235 között keletkezett 
Sachsenspiegel a büntethetőség alsó határát a tizenkette
dik életév betöltésénél húzta meg, míg a Schwabenspiegel 
(1275) a hetedik életév betöltésénél rögzítette ezt a határt. 
A régi német jog egyébiránt csak annyiban vette figyelem
be az életkort, ha a cselekményt gondatlanságból követ
ték el, ami által a fiatalkorút szigorú általános büntetéstől 
akarták megóvni.1

A ,jugent und thorheit” a régi, 12. századi ffeiburgi 
büntetőjogban, valamint a késő középkori freiburgi bünte
tőjogban (1520-1806) az enyhébb büntetés alapját képez
te. Meghatározó ekkor nem az életkor, hanem az egyéni 

_  gondolkodási és különbségtételi képesség volt a jogtalan- 
28

ság felismerését illetően. Azonban ebben az időszakban 
sem beszélhetünk egységes életkori határról, akár egy 26 
évessel kapcsolatosan is sor kerülhetett enyhébb büntetés 
kiszabására, vagy gyermekkorú lopási segéddel szemben 
halálbüntetés alkalmazására. Nem egyedülálló azonban az 
életkori határral kapcsolatos önkény megnyilvánulása, hi
szen például a zürichi jog sem ismert egységes fogalmat 
a gyermekkorúakra, fiatalkorúakra vonatkozóan a 15-16. 
században, hanem esetről esetre döntötték el, hogy egy 
fiatalkorú gyermekként büntethető-e vagy sem. A fiatal 
kor a zürichi jogban is a büntetés enyhítésének alapjául 
szolgált, illetve a 24. életévig kegyelem alkalmazásának 
képezhette alapját.2

Az első birodalmi kodifikáció, a Constitutio Crimina
lis Carolina 164. §-a3 külön szabályt tartalmazott a fia
tal tolvajokra nézve, akiknél a halálbüntetés helyébe testi 
büntetés léphetett, emellett az elkövetőnek „örökös béke
esküt” is tennie kellett. A Constitutio Criminalis Carolina 
179. §-a4 szerint a büntetéskiszabás kérdéskörében a bí
rók a felsőbíróságoktól vagy a jogi karoktól kértek szak- 
véleményt, ha az elkövető ifjúkora miatt nem rendelkezett 
a szükséges belátási képességgel. Ezen szabályozás oda 
vezetett, hogy a 18. század végéig jórészt a tudomány ha
tározta meg a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos el
bánás módját, teijedelmét.

Kiindulópontként a római és a kánonjog, valamint az 
ezeket továbbfejlesztő késöközépkori olasz jogtudomány 
szolgált. Már ekkora kifejlődött a dőli capitas fogalma, a 
mai vétőképesség előképe. Három kategóriát különböztet
tek meg, így az infantes (7. életévig), az impuberes (7-14. 
életév), valamint a minores (14-25. életévig) jelentették 
az elkövetők csoportjait. Az infantes esetében alapve
tően hiányzott a dőli capitas, kivételes esetekben azonban 
a bíró vesszőzést szabhatott ki. Később hangsúlyozták, 
hogy a gyermekek fenyítése nem büntetés, hanem azt ne
velési intézkedésként kell figyelembe venni. Gyermekek 
esetében a „mély benyomás tételét” emelték ki, kisebb 
bűncselekmény esetén a szülőkre, gondviselőkre, illetve 
tanárokra bízták rá a büntetést, súlyosabb esetben pedig a 
törvényszolga elé vitték az elkövetőt. Impuberes esetében 
el kellett dönteni, hogy infantiae proximi vagy pubertate 
proximi-e a fiatal elkövető. Az elsőt többnyire nem büntet
ték, míg a másodiknál általában relegációt és carcert szab
tak ki, más esetekben testi fenyítéssel büntették. Nemcsak 
a legsúlyosabb esetekben (malitia supina), hanem ha a 14 
éven aluliaknál nem látták esélyét a javulásnak, s mivel 
gonoszsága az életkorával valószínűleg kiteljesedik, ezért 
halálbüntetéssel sújtották. Ennek bizonyítására Carpzov 
két, 1615-ből és 1617-ből származó lipcsei ítéletről szá
mol be, amelyekben egy tizenhárom éves fiút és egy szin
tén tizenhárom éves lányt ítéltek halálra gyújtogatás miatt 
(felnőtteknél ugyanennek szokásos büntetése a tüzhalál). 
A kérdés eldöntése végett, azaz, hogy egy gyermek puber- 
tati proximusnak számít-e, az életkor mellett az érettség, 
a cselekmény következményeinek belátása, valamint a ra
vasz és alattomos véghezviteli mód is számításba vehe
tő. A minores kategóriába tartozókat poena ordinariával, 
azaz rendes büntetéssel sújtották, hasonlóan a felnőtteké
hez. Kizárólag a 14. életév kismértékű meghaladása vagy



magna stupiditas vezet
hetett a büntetés enyhí
téséhez. Ezen fakultatív 
„enyhítési jogot” külö
nösen a halálbüntetéssel 
szemben hangsúlyoz
ták. Azonban a források 
tanulsága szerint a ke
mény, kizárólag a meg
torlásra és elrettentésre 
koncentráló büntetőjog 
ebben a században szá
mos fiatalkorún végre
hajtott halálbüntetéshez 
vezetett.5

A Codex Juris Bava- 
rici Criminalis (1751) 
három életkori kategó
riát különböztetett meg, 
így a hetedik életév 
betöltéséig beszámít- 
hatatlanságot vezetett 
be.6 A hetedik és tizen
negyedik életév között 
a büntetés enyhítését 
tartalmazta a kódex, 
tizennégy és tizennyol
cadik életév között pe
dig büntetés enyhíté
sére kerülhetett sor, ha 
„a rosszakarat megjele
nése nem túl korai és a 
jövőbeli javulás tekinte
tében nagy a remény”.7 * *

Az 1794. évi AII- 
gemeines Preufiische 
Landrech? (a további
akban: ALR) nem tartalmazott kifejezett rendelkezést 
a fiatalkorúakra vonatkozólag, annak ellenére, hogy ka- 
zuisztikus jellege ezt feltételezte volna. Az ALR 11 20. § 
16 alapján büntetlen maradt, aki „a szabad cselekvésre 
képtelen", ezzel az ALR 1120. § 17a kiskorúakat és gyen- 
geelméjüeket is megemlítette. * A szabad cselekedet kizá
rása esetén a büntetés a fenyítéstől a szabadságvesztésig 
teijedhetett.

Az 1851 -es porosz büntető törvénykönyv10 * szerint csak 
a 17. életév betöltésével lehetett korlátozás nélkül büntet
ni. Ezen törvény 42. §-a alapján egy fiatalkorú 17 éves ko
ráig csak abban az esetben büntethető, ha megállapítható, 
hogy döntési képességgel rendelkezik. A különbségtételi 
képesség bevezetésére francia minta alapján került sor, 
mivel a Code pénal 66. cikke szabályozta a discemement 
fogalmát. A 16 éven aluliak esetében -  alsó életkori határ 
meghúzása nélkül -  a bírónak a Code pénal szabályozá
sának megfelelően vizsgálnia kellett, hogy a vádlottat a 
cselekmény büntetendőségének tekintetében büntetőjogi 
felelősség terheli-e. Ha ez nem valósult meg, akkor a vád
lottat vagy szabadon engedték, vagy adott esetben neve
lési intézkedést szabtak ki. Mindenképpen hangsúlyozni
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szükséges, hogy' a 16 év 
alattiakat érintő, a 42.
§" szerinti külön sza
bályozás első pillantás
ra védőintézkedésnek, 
kedvezménynek tűnhet, 
azonban a kötelező ne
velési intézkedési alter
natívákkal a gyermekek 
és fiatalkorúak jogállá
sát gyengíti, hiszen egy 
bizonytalan időtartamú 
javítóintézeti nevelést 
helyez kilátásba, s az 
intézetben történő el
helyezés idejének meg
határozása az intézet 
hatáskörébe tartozik.12

A francia Code pénal 
(1811) a 16 év alattiak 
esetében feltételként 
bevezette a belátási 
képességet, viszont a 
szankciók tekintetében 
nem tett különbséget az 
elkövetők között. A ba
jor büntető törvény- 
könyv (1813) a nyolc 
év alattiakat „nem bün- 
tethetőnek” nyilvánítot
ta, emellett a 8-16 éves 
korosztály tekintetében 
relatív büntethetőséget
vezetett be, valamint
lehetővé tette ezen kor
osztály tekintetében a
büntetés enyhítését.

A német szabályozás áttekintése alapján nyilvánvaló,
hogy nem létezett egy konkrétan meghatározott életkori
határ mint büntethetőségi korhatár, amely alatt az elköve
tő felelőssége nem állapítható meg, így például a Cons- 
titutio Criminalis Carolina is lehetővé tette az infantes 
megvesszözését. Az életkoron kívül figyelembe vették 
a gonoszságot, a jövőbeli helyes viselkedés lehetőségét, 
azonban mindezen körülmények a jogalkalmazás egysé
gességének, következetességének hiányában nem képez
hették alapját egy stabil alapokon nyugvó szabályozásnak. 
Általánosságban az életkor enyhítő körülményként jelent 
meg a büntetés kiszabásakor, azonban az ítélethozatalkor 
meglehetősen esetlegesen alakult az egyes fiatalkorú el
követők cselekményeinek értékelése, amelyet jól példáz, 
hogy akár egy 26 éves elkövetővel szemben is enyhébb 
jogkövetkezmények is alkalmazhatóak voltak, míg akár 
egy 12 éves elkövető által elkövetett lopást is halálbünte
téssel lehetett szankcionálni. A büntetőkódexek megjele
nésével változás következett be: egyrészt az addigi bírósá
gi esetlegesség jócskán mérséklődött a konkrét előírások 
következtében, másrészt utat nyitott a további, az életkor 
tekintetében történő differenciáláshoz.
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Az Allgemeines Preufiische Landrecht belső címoldalai ( 1794)

II. A Birodalmi büntető törvénykönyv 
és kodifikációs előzményei

Az Északnémet Szövetség (Norddeutscher Bund) büntető 
törvénykönyvének már első tervezete szakított az 1851. 
évi porosz büntető törvénykönyv 16. életévnél meghúzott 
határával, és 1869 júliusában a különbségtételi képesség 
vizsgálatát tekintették döntő jelentőségűnek a büntethető
ség meghatározásánál, valamint a feltételes büntethetőség 
kategóriájának bevezetése mellett döntöttek a 12. életév 
betöltését követően. A második tervezet 54. §-a a különb
ségtételi képesség szükségességével szemben rögzítette, 
hogy szabadon bocsátandó azon elkövető, aki a cselek
mény büntetendöségének felismeréséhez szükséges belá
tással nem rendelkezett. A relatív büntethetőség 12. életév 
betöltésével történő kezdetét illetően az Orvosügyi Kirá
lyi Tudományos Deputáció (Königliche Wissenschaftli- 
che Deputation fiir das Medizinwesen) véleményét vet
ték alapul, míg a relatív büntethetőség felső határának a 
deputáció a 18. életév betöltését javasolta. A 12. év alatti 
elkövetők esetében kizárólagosan a házi fenyítést tartot
ta megengedhetőnek azzal az előírással, hogy egy hiva
tal jogkörrel rendelkezne a körülmények ellenőrzésére. 
A harmadik tervezetet -  amely érintetlenül hagyta a fia- 
talkorúakra vonatkozó rendelkezéseket -  1870 májusában 

_  fogadta el az Északnémet Szövetség birodalmi gyűlése, 
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majd 1871. január 1-jén lépett hatályba. Németország 
egyesítésének következtében 1871. április 16-án nyilvání
tották a törvényt birodalmi büntetőtörvénykönyvnek13 (a 
továbbiakban: RStGB).

Az RStGB szerint 12 év alatti elkövető nem büntet
hető, a 12-18 éves korosztály tekintetében relatív bün
tethetőséget vezetett be, míg a 18. életév betöltése után 
teljes büntethetőséget mondott ki.14 Az RStGB 56. §-a 
rögzítette, hogy a tizenkettő és tizennyolc év közötti fia
talkorú büntethetősége attól függött, hogy a cselekmény 
büntetendöségének felismeréséhez szükséges belátással 
rendelkezett-e.15

Természetesen az új szabályozás kezdetben nem volt 
túlságosan kedvező: 1874-ben petíció érkezett a birodal
mi gyűléshez, amely a 12. életév alatti elkövetők általi 
kriminalitás állam általi negligálásának következtében a 
nem büntethető elkövetők számának aggasztó emelke
dését fogalmazza meg. Hivatkozási alapul kizárólag az 
szolgált, hogy a büntetlen gyermekkorúak kihasználják 
majd az életkori határ, a jogi szabályozás adta lehetőséget 
bűncselekmények elkövetésére. A petíció mellett azon
ban a tartományok is felemelték szavukat, amelyekben 
az egységes szabályozás előtt alacsonyabban húzták meg 
az életkori határt, így mindenekelőtt Poroszország. Annak 
ellenére fogalmaztak meg súlyos kritikát a tartományok, 
hogy az Orvosügyi Királyi Tudományos Deputáció még 
a törvénykönyv tervezetéhez előírásokat javasolt a nem
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büntethető elkövetőkkel szemben, azonban tényként álla
pítható meg, hogy még az egyesítés ellenére is meglehe
tősen eltérő szabályok voltak érvényben a „kényszeme- 
velés" tekintetében, hiszen tartományi szabályozási körbe 
esett az ide vonatkozó előírások meghozatala.1'’

A RStGB módosításának iniciatívája -  hasonlóan a 
Csemegi-kódexéhez -  nagyon hamar kezdetét vette, és 
a javaslatok iránya, teijedelme is meglehetősen hasonló 
volt: a változások azonban a német szabályozásban -  kö
szönhetően a kodifikációs bizottságok és a kormányzat 
közötti, nehézségektől ter
helt viszonynak -  csak 
másfél évtizeddel később 
jelentek meg. Kiemelkedő 
szerepet játszott a kodifiká
ciós javaslatok megjelené
sében a klasszikus büntető
jogi iskola nézeteivel való 
szembefordulás, valamint 
a Nemzetközi Büntetőjogi 
Társaság kezdeményezései, 
tanácskozásai (erről lásd a 
következő fejezetet). A Cse- 
megi-kódex keletkezésekor 
jelentős szerepet játszha
tott a korábban elfogadásra 
került RStGB rendelke
zéseinek tanulmányozása, 
amelyet korabeli magyar 
jogtudósok tanulmányai, 
monográfiái is bizonyíta
nak: gyakori hivatkozá
si alapul szolgált a német 
büntető törvénykönyv, de 
természetesen az akkori tu
dományos körökben a né
met mellett a francia, svájci 
szabályozás is mérvadónak 
bizonyult. A Csemegi-kó- 
dex reformjának iniciatívá- 
jakor azonban, tekintettel az 
RStGB belátási képességet 
alapul vevő szabályozására, 
már nem képezhette a kodi
fikációs folyamatok alapját, bár kétségtelen, hogy a leg
jelentősebbnek minősíthető európai „mintatörvényeket” 
csak a 20. század első éveiben fogadták el.

III. A  változás korszaka:
Franz von Liszt és a Nemzetközi 
Büntetőjogi Társaság tevékenysége

A  német fejlődést megszakítva érdemes a kodifikációs 
munkálatok egyik legfőbb mozgatórugójára is figyel
met fordítani, hiszen a megjelenő irányzatok domináns 
hatást gyakoroltak az európai fejlődésre is. A Franz von 
Liszt (1851-1919) által 1889-ben alapított Nemzetközi

Büntetőjogi Társaság első éveit Németország és az Oszt
rák-Magyar Monarchia képviselőinek túlsúlya jellemezte. 
Magyarország huszonöt kiemelkedő jelentőségű büntető- 
jogásza -  köztük Balogh Jenő, Baumgartner Izidor, Fayer 
László és Wlassics Gyula -  Csemegi Károly vezetésével 
a kezdetektől részt vett az Egyesület tevékenységében, s 
miután Franz von Liszt az 1890-es berni kongresszuson ja
vaslatot tett a nemzeti csoportok létrehozására, az 1891. évi 
előkészítés után 1892-ben Csemegi Károly elnökletével és 
41 taggal megalakult a magyar nemzeti csoport, amelyet hi

vatalosan az 1893. évi kong
resszuson regisztráltak.17

A Nemzetközi Büntető
jogi Társaság vita tárgyává 
tette a korhatár kérdését is, 
sürgetve az alsó korhatár fel
emelését (legalábbis a betöl
tőn 14. életévre), támadták a 
belátási képesség (disceme- 
ment) fogalmát, e helyett az 
„értelmi és erkölcsi fejlettsé
get” kívánva a büntethetőség 
kritériumának. „A nemzet
közi büntetőjogi egyesület
nek Németország osztálya 
a Halléban 1891. márczius 
25-én és 26-án megtartott 
gyűlésén napirendre tűzte 
ugyan azt a kérdést, hogy 
mily irányelvek szerint kell 
a büntetőtörvénynek a fiatal 
korú bűnösökre vonatkozó 
részét reformálni, ámde a 
kérdést kellőleg elökészített- 
nek nem találták, azt a napi
rendről levették, s egy bi
zottságot küldtek ki avégből, 
hogy az a gyermek bűnözők 
kérdését tanulmányozza, s 
erre nézve rendszeres javas
latot dolgozzék ki. A bizott
ság -  melynek tagjai voltak: 
Krohne, Appélius, Liszt és 
Kessler- 1891. július 18-án 

Eisenachban ült össze, s beható tanácskozás után az ún. ei- 
senachi javaslatot dolgozta ki. Az eisenachi határozmányok 
szerint az ellen, aki 16. életévének betöltése előtt követ el 
bűncselekményt, bűnvádi eljárás nem indítható. A berlini 
javaslat szerint -  melyet 1891. december 5-én fogalmaztak 
-  a minimális korhatár tizennégy évben volna megállapít
ható”18 Franz von Liszt így fogalmazta meg elképzelését a 
fiatalkorúak felelősségét illetően: „Nicht das Kennen, son- 
dem das Können; nicht dér Inhalt dér Vorstellungen, son- 
dem ihre ethisch-gemüthliche Betonung ist massgebend: 
das sind Sátze, dérén Richtigkeit zweifellos ist von jedem 
Standpunkte aus... Die sittlienche Widerstandskraft, das 
Wort in jedem Sinne genommen, ist das Entscheidende.”

A reformerek nem csupán az életkori határok meghú
zásáról vitaztak, hanem a nevelési gondolat, a prevenció
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is megfogalmazódott írásaikban, beszédeikben. Nem tu
lajdonítható azonban a nevelés eszméje a 19. század vége 
vívmányának. John Locke 1693-ban keletkezett Somé 
Thoughts Concerning Educaiion ('Gondolatok a neve
lésről’) című munkája állította először középpontba a 
gyermeki pszichét. Nevelési célként nem a hagyományos 
oktatást jelölte meg, hanem a felelősségteljes polgárt. 
A gyermeki nevelés kérdése Rousseau-nál is megfigyel
hető, emellett Cesare Beccaria 1764-ben megjelent Dei 
delitü e déllépene ( 'A bűnökről és a büntetésekről’) című 
müvében kijelenti, hogy a fiatalok nevelése jelenti a leg
biztosabb utat a bűncselekmények megelőzésére: „Besser 
ist es, den Verbrechen vorzubeugen, als sie zu bestrafen”.19

IV. A reform útján: a Birodalmi 
büntető törvénykönyv módosításának 
diszkussziója

Az RStGB megreformálására vonatkozó kezdeményezés 
egészen 1890-re nyúlik vissza, amely nem kizárólagosan a 
fiatalkorúak büntetőjogára, hanem az egész jogág reform
ját irányozta elő. Lényeges hangsúlyozni, hogy a fiatalko
rúak büntetőjogában történő módosítások okaként elsőd
legesen a felnőttkori bűnözés „elölépcsöjének" kezelését 
látták. A Nemzetközi Kriminológiai Társaság (Internatio
nale Kriminalistische Vereinigung) második ülésén, 1891- 
ben a Landesgruppe Deutsches Reich körében a „Nach 
welcher Richtung hin ist eine Umgestaltung dér über eine 
Behandlungjugendlicher Verbrecher im StGB gegebenen 
Bestimmungen wünschenswert?” témát tárgyalta, amely 
rendezvény keretében Appelius előadásában a büntethe
tőség alsó korhatárának a 16. életévben történő rögzítése 
mellett érvelt. Kifejtette, hogy a hat és tizenkét év közöt
ti elkövetők esetében kényszemevelés alkalmazását tartja 
kívánatosnak, amennyiben a gyermek nevelésének családi 
viszonyai hátrányosak. A 16. életév betöltésével bekövet
kező büntethetőséget mindenekelőtt azzal indokolja, hogy 
a pubertás végével éri el a fiatalkorú a normális értékelési 
képességet. Nézete szerint nem lehet irányadó a 14. élet
év a büntethetőség határát tekintve, amely elsődlegesen 
szociális alapokra tekintettel került meghatározásra. A 14. 
életévben történő elhatárolással kapcsolatban megjegyzi, 
hogy a népiskola elhagyásának központba helyezése -  így 
a 14. életév hangsúlyozása -  nem nyújt biztonságos alapot 
a megfelelő értékelésre. Appeliussal szemben Krohne vi
szont a 14. életév mellett érvelt: referátumában a népisko
la elhagyását olyan kardinális pontnak tekinti, amely dön
tő jelentőségű, s emellett hangot adott azon véleményének 
is, hogy a gyermek kizárólag a 14. életévének betöltéséig 
tartozik nevelési szempontból családjához.20 A korhatár 
problematikája egészen az RJGG megalkotásáig aktívan 
foglalkoztatta a büntetőjogászokat, kriminológusokat, így 
az 1904-ben tartott 27. Német Jogásznap keretében a 14. 
életévben történő rögzítés támogatói kerültek többségbe, 
azonban nem elhanyagolható számú résztvevő a 15. élet
évet preferálta. A felszólalások közül egyedülállónak te- 

_  leinthető GroB megnyilvánulása, aki szerint a büntethetö- 
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ség határának meghúzása egyértelműen önkényes döntés. 
GroB a testi és szellemi fejlődési folyamatot tartja irány
adónak, amely nézete szerint mindennemű életkori határ 
eltörlését teszi szükségessé. Nem hagyható figyelmen kí
vül természetesen a 16. életévet támogatók érvrendszere 
sem: a 14., valamint a 16. életév között periódust orvosi, 
pszichiátriai és fejlödéspszichiátriai szempontból az éret
lenség egy különleges stádiumának tekintették, amelynek 
alapvető jellemzője, hogy a felfedezhető testi és lelki vál
tozások mellett igen gyakran hajlandóság mutatkozik a 
külső befolyás szerinti cselekvésre.

A tényleges reform 1909-ben vette kezdetét, annak el
lenére, hogy még 1902-ben Nieberding, a birodalmi igaz
ságügyi hivatal államtitkára egy nyolctagú tudományos 
társaság összehívását kezdeményezte, amelynek feladata 
egy összehasonlító büntetőjogi munka elkészítésével a 
leendő kodifikáció részére történő javaslatlétei lett vol
na.21 1909-ben nemcsak a büntető törvénykönyv, hanem 
a büntetőeljárási törvény és a bírósági szervezeti törvény 
általános reformját is maga után vonta, ehhez kapcsoló
dóan 1909-ben került a birodalmi gyűlés elé egy előterve
zet egy új német büntető törvénykönyvről (Vorentwurf zu 
einem Deutschen Strafgesetzbuch). Már ezen előtervezet 
is a büntethetőségi korhatár 14. életévre történő megeme
lését irányozta elő, valamint a büntetések mellé vagy he
lyett nevelési intézkedések bevezetését kezdeményezte. 
A büntető törvénykönyv tervezete mellett ekkor készült el 
a büntetőeljárási törvény tervezete és a bíróság szervezeti 
törvényt módosító törvény is, amelyek külön rendelkezé
seket tartalmaztak a fiatalkorúakra nézve. Ezen szabályok 
korlátozták a legalitás elvét nevelési intézkedések kisza
bása esetén, valamint a fiatalkorúak bíróságának felállí
tásával speciális eljárási szabályok bevezetését helyezték 
kilátásba.22 A tervezettel szemben hamarosan ún. ellen
tervezet készült, amelynek kimunkálását Goldschmidt, 
Kahl, von Lilienthal és von Liszt végezték, azonban ez 
nem érintette a büntethetőség témakörét, inkább a kiszab
ható szankciók terén vitatta a tervezet szabályait. A kodifi- 
kációs folyamatban az 1913-as és 1919-es tervezetek sem 
jelentettek lényeges előrelépést, az 1919-ben elkészült ter
vezet jórészt a korábbi tervezet szabályait ismételte meg. 
Figyelemre méltó, hogy az 1921-ben nyilvánosságra ho
zott 1919-es tervezet döntő befolyást gyakorolt az oszt
rák szabályozásra, ugyanis az Osztrák Kriminalisztikai 
Egyesület behatóan foglalkozott a német javaslattal, vala
mint céljai közé emelte az osztrák jogszabályok némethez 
történő igazítását. Ezen törekvés eredményképpen oszt
rák ellentervezetet munkáltak ki az 1919-es tervezethez.23

V A Fiatalkorúak igazságszolgáltatási 
törvénye (Jugendgerichtsgesetz, 1923) 
és módosításai

Németországban az első fiatalkorúak bírósága 1908-ban 
Frankíúrt am Mainban, míg az első fiatalkorúak börtöne 
1912-ben Wittlich im Rheinlandban nyílt meg, így a bün
tetés-végrehajtás terén is kedvező irányú változások kéz-
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dődtek, azonban a törvényi szabályozás terén -  az előre
haladott kodifikációs munkálatok ellenére -  1923-ig nem 
történt változás. Viszonylag későn, 1923. február 16-án 
adták ki az első, Gus- 
tav Radbruch által 
szerkesztett Jugend- 
geríchtsgesetzet (a to
vábbiakban: RJGG), 
amely jórészt Franz 
von Liszt nézeteit ön
tötte jogszabályi for
mába, és amely az 
általánosnál jóval 
enyhébb szabályokat 
vezetett be.24 A bün
tethetőség alsó kor
határát ekkor a 14. 
életévben állapították 
meg (korábban ez a 
12. életév betöltéséhez 
kötődött), azonban a 
reformgondolatok, így 
mindenekelőtt Franz 
von Liszt kezdeményezése az életkori határ felemelését 
tekintve eredményes volt.25

Az RJGG, valamint a Jugendwohlfahrtsgesetz (a to
vábbiakban: RJWG; 1922) előrelépést jelentett a korábbi 
szabályozáshoz képest, ugyanis külön büntetőtörvényben 
rendezte a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó szabályokat. 
Az RJGG külön szabályokat rendelt alkalmazni a 14 és 
18 év közötti fiatalkorúakra, ezáltal a büntethetőség alsó 
életkori határa a 12. életévről a 14. életévre emelkedett. 
A 3. § által szabályozott büntethetőség tekintetében a be
látási és cselekvési képesség bírt jelentőséggel, ugyanis 
ezek fennforgása alapozta meg a büntethetőség megál
lapítását. A 9. § alapján az „általános büntetőjog” bün
tetéseit alkalmazták a fiatalkorúakkal szemben is -  az 
RStGB 55-57. § alapján enyhítéssel - , azaz a büntető 
törvénykönyv lex generálisként állt az RJGG mint lex 
speciális mögött. Az RJGG leghangsúlyosabb részének a 
nevelési intézkedésekről szóló rész tekinthető, amely sze
rint a fiatalkorúak bírája az 5. és 7. § alapján vizsgálta, 
hogy nevelési intézkedés kiszabható-e. A nevelési intéz
kedés egy gyűjtőkategóriának felel meg a fiatalkorúak 
bűnelkövetésének dekriminalizációja érdekében. A fiatal
korúak segítése érdekében megalkotott RJWG célkitűzé
seként a gyermekek és fiatalkorúak nevelésének védelme 
és felügyelete szerepelt. A két törvény elhatárolása poli
tikai döntés volt a duális rendszer megteremtése mellett: 
ezáltal jött létre a fiatalkorúak büntetőjoga, valamint a 
fiatalkorúak gondozásával és fiatalkorúak konfliktusaival 
foglalkozó jog.26

Az NSDAP hatalomátvételét követően a büntetés mint 
cél jelentősen háttérbe szorult a nevelési gondolattal szem
ben, amelyet az alábbi is igazol: „Es ist kein Zufall, daB 
auBer uns kein anderer Staat dér Welt in die Straffechts- 
pfiege besondere Jugendschutzkammem27 eingebaut 
hat... Denn Jugend soll ja Volk werden, deutsche Jugend 
soll deutsches Volk werden, und damit ist das Erziehungs-

ziel bereits genannt. Das bedeutet: stark und frei, an Kör
per und Seele gesund, dem Willen nach fest, zuverlassig an 
Treue, Einordnung, Gehorsam, Disziplin, als Vorausset-

zung des Führerkön- 
nens.”28 A fiatalkorú
ak, gyermekek jólétét, 
bűnözéstől mentes 
életvitelét messzeme
nőkig hangsúlyozták, 
s mintegy a nép, nem
zet megmaradásának 
zálogát látták bennük, 
a fiatalkorúak krimi
nalitását a „nép testén 
lévő sebként” defini
álták. Jól illeszkedik a 
fentiekhez a „Glaube 
an das deutsche Volk, 
an seine Zukunft, an 
seine Jugend” nézet 
is, amely a bünte
tés-végrehajtás céljá
nak körében is érvé

nyesíteni szándékoztak: „Ersoll de Versuch untemehmen, 
einen möglichst groBen Teil dér jungen Gefangenen fáhig 
zu machen, dereinst als Volksgenosse im Leben ordentlich 
mitzuarbeiten”.

1938-ban a Német Jog Akadémiájának Fiatalkorú Bi
zottsága (J ugendrechtausschuB dér Akademie fűr Deut
sches Recht) Dr. Friedrich Schaffstein elnökletével kezdte 
meg a fiatalkorúak büntetőjogának reformját, amelynek 
végeredményeképpen 1943. november 6-án hirdették ki 
a RJGG módosítását. Lényeges hangsúlyozni, hogy a má
sodik világháború kirobbanásáig az 1923-as RJGG-t nem 
módosították jelentősen, kivételként említhető azonban 
a „Hitler-Jugend” létrehozása, az „NSV-Jugendhilfe”29 
integrálása a fiatalkorúak bíróságát segítő szervezetbe 
(Jugendgerichtshilfe), valamint az 1934. április 24-én el
fogadott törvény, amely fiatalkorúak által elkövetett haza
árulás és hűtlenség eseteit a néptörvényszék hatáskörébe 
utalta. A fiatalkorúak gondozásának segítése a háború alatt 
jelentősen felgyorsította a fiatalkorúak büntetőjogának 
fejlődését, mivel a felső korhatárt fellazították (Verord- 
nung zum Schutze gégén jugendliche Schwerverbrecher 
vöm 04.10.1939), a fiatalkorúak büntetőjogában újabb 
változást hozott a fiatalkorúak elzárásának bevezetése 
(Verordnung zűr Ergánzung des Jugendstrafrechts vöm 
4.10.1940).30

A törvény első reformja 1943-ban történt: a nemzetiszo
cializmus ideológiájának megfelelő módosításokat hajtot
tak végre. Ekkor szállították le a büntethetőségi korhatárt 
a 12. évre az ún. népkárosítóknál, emellett a tipikus fiatal
kori bűncselekményekkel szembeni tolerancia párosult az 
ún. alacsonyabbrendüekkel szembeni, kompromisszumot 
nélkülöző magatartással.31 Mindezen túl megszüntették 
a fiatalkorúak büntetési privilégiumait, így a „különösen 
veszélyes fiatalkorú elkövetőket” már halálbüntetéssel is 
sújthatták. Új szankcióként került kodifikálásra a relatí
ve határozatlan szabadságvesztés32 a borstal intézmények
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(2) 3n biefem Oaüt Betljőngt bal angerufene ©c- 
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§ 3
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mintájára, amelyet csak 1990-ben töröltek a jogkövetkez
mények skálájából. Az 1943. november 6-i módosításokat 
az 1953. augusztus 4-én újraalkotott JGG-böl száműzték.

A 18-21 éves fiatal felnőtt korosztályra vonatkozó eny
hébb rendelkezések eredetileg a bírói gyakorlatban ala
kultak ki, és csak később kerültek a törvényi előírások 
közé. A német jogirodalomban már 1924-ben felmerült, 
hogy a 18-20 évesekre is kiterjesszék a fiatalkorúak jo
gát. Jogtörténeti kuriózum, hogy 1943-ban a Wehrmacht 
nyomására nem kerülhetett sor a privilegizáló szabályok 
bevezetésére, a katonai vezetés ugyanis nem tartotta kí
vánatosnak, hogy a fiatal sorkötelesek honvédelmi kötele
zettség elleni vétségeit enyhébben bírálják el.”

A 11. világháborút követően a német büntető-jogtudo
mány elvetette a fiatalkorúak büntetőjogának a szigorí
tását, amelynek elsődleges indoka a nevelési gondolat és 
a speciális prevenció princípiumának előtérbe helyezése 
volt. A 20. század utolsó éveiben különösen hangsúlyo- 

_  san jelent meg a szigorítás követelése, amely egyrészt a 
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jelentős médiavisszhangot kiváltó erfurti gimnáziumi 
vérengzésre, neonáci mozgalmak erősödésére, valamint 
a fiatalkorú elkövetők kriminalitásának robbanásszerű 
emelkedésére vezethető vissza. Gyakorta hangoztatott 
szempont a felgyorsult, információgazdag világ következ
ményeként a korábbi érettségre való hivatkozás is.

V/. A Jugendgerichtsgesetz hatálya
A törvény hatályát tekintve nem húz szigorú határvonalat 
az egyes életkorban lévő elkövetők közé, ugyanis meg
határozott feltételek esetén a JGG hatálya kiterjed a fiatal 
felnőttekre is. A JGG személyi hatályát az 1. § (1) határoz
za meg: „Ezen törvény alkalmazandó, ha egy fiatalkorú 
vagy fiatal felnőtt olyan bűncselekményt követ el, amelyet 
az általános szabályok büntetni rendelnek”. A (2) bekez
dés a tárgyi hatályra nézve igazít el: „Fiatalkorú az, aki 
a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét be
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töltötte, de a tizennyolcadikat még nem, fiatal felnőtt az, 
aki a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét 
betöltötte, de a huszonegyediket még nem.” A törvény lex 
speciális jellegét a 3. § alapozza meg, mivel az általános 
szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a JGG másképp 
nem rendelkezik.

Speciális korlátozás jelenik meg a 3. § alkalmazási 
körét illetően a büntetőeljárási törvény (Strafprozessord- 
nung, továbbiakban: StPO) 60. § első bekezdése első 
pontjának első alternatívájában. A szabályozás szerint, 
ha a 16 év alattinál hiányzik az ahhoz szükséges érettség, 
hogy egy eskü jelentőségét felfogja, annak az a következ
ménye, hogy esküképtelennek minősül, a megnevezett 
előírásra tett esküje megszegése ellenére a hamis esküért 
nem büntethető.34

A büntetőjogi felelősségre vonás feltételei eltérnek 
a hatályos magyar szabályozástól, ugyanis „a fiatalkorú 
büntetőjogilag csak akkor felelős, ha a cselekmény el
követése idején erkölcsi és szellemi fejlődése révén elég 
érett ahhoz, hogy felismerje cselekménye jogellenességét, 
s e felismerésnek megfelelően cselekedjék”.35 Azon fiatal
korú nevelése érdekében, aki büntetőjogilag felelősségre 
nem vonható, a bíró a gyámügyi bíróhoz hasonló intézke
déseket rendelhet el. A fiatalkorúak esetében tehát feltéte
les büntethetőség érvényesül, ugyanis az életkor betöltése 
nem egyetlen kritériuma a büntetőjogi felelősségre vonás
nak, mivel megfelelő érettség is szükségeltetik. A német 
szabályozás esetlegesen követendő példaként szolgálhat 
az új Btk. számára is.

A 105. § szabályozza a JGG fiatal felnőttekre való al
kalmazásának feltételeit, így ha egy fiatal felnőtt olyan 
bűncselekményt követ el, amelyet az általános szabályok 
büntetni rendelnek, akkor a bírónak a JGG 4-8. §, 9. § 
(1), 10. §, 11. § és a 13-32. § szakaszokat kell alkalmaz
nia, ha az elkövető személyiségének összértékelése, te
kintetbe véve a környezeti feltételeket is, a cselekmény 
elkövetésének idején egy fiatalkorú erkölcsi és szellemi 
fejlettségének felelt meg, vagy a tett elkövetésének mód
ja, körülményei, elkövetésének háttere a fiatalkorúak 
bűnelkövetésének jellegzetességeit mutatja. Az erkölcsi 
és szellemi fejlettség megítélésében a Német Ifjúsági és 
Pszichiátriai Társaság által elfogadott Marburgi Irányel
vek szolgálnak alapul, amely tíz pontban foglalja össze a 
figyelembe veendő kritériumokat. A bírói gyakorlat -  tá
maszkodva a klinikai gyermek- vagy ifjúságpszichológus 
véleményére -  a következő tíz szempontot vizsgálja a 
„társadalmi érettség”, tehát a büntethetőség kérdésében:

1. Reális életterv
2. Képesség az önálló, megindokolt döntésre
3. Képesség a jövőre is figyelmet fordító gondolko

dásra
4. Képesség az érzelmek értelemnek történő alárende

lésére
5. A személyiség bizonyos fokú önállósága a szülőkkel 

szemben
6. Önállóság az egykorú csoport tagjaival („peer 

group”) szemben
7. A mindennapi élet önálló intézése
8. Képesség a tartós kötődésre

9. Felnőttes szexualitás
10. Realisztikus beállítottság az iskolával vagy a mun

kával szemben.36

Összegezve: a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető-igaz
ságszolgáltatás Németországban szellemiségében, intéz
ményrendszerében, sajátos jogintézményeiben -  például 
a fiatalkorúak bíróságát segítő szervezet (Jugendgerichts- 
hilfe)37 a törvény személyi hatályában és jogkövetkez
ményi rendszerében megfelel mindazoknak az elképze
léseknek, melyekkel a nevelést középpontba helyező, 
jóléti-gyermekvédelmi modellt ruházzuk fel. Az egész 
szabályozást jellemző és meghatározó jelszavak a szub
szidiaritás -  azaz a fiatalkorúak büntető igazságszolgálta
tásának minimális beavatkozási lehetősége valamint a 
proporcionalitás.38

VII. Büntethetőség a hatályos német 
szabályozásban

A  büntethetőséget sem a büntető törvénykönyv, sem a fia
talkorúak büntetőtörvénye nem tartalmazza. A 3. § alkal
mazásának tükrében elítélés csak akkor megengedett, ha 
a 3. § minden feltétele pozitívan fennáll, amelynek során 
mindenképpen megkövetelendő a beható egyéni vizsgálat 
(és feltárás és magyarázat). Az alaptörvényben is megta
lálható in dubio pro reo princípiumnak megfelelően elhá
ríthatatlan kétség esetén a vádlott javára kell értékelni a 
felelősség hiányát. Több cselekmény esetén mindegyik
nél külön vizsgálni kell a büntethetőséget, azaz egyen
ként kell eldönteni annak fennállását vagy nem létezését, 
ugyanis a 3. § feltételeit egységesen nem lehet megálla
pítani. Több cselekmény halmazata esetén a cselekmé
nyek megítélése szempontjából a felelősség eltérő lehet, 
amennyiben nemcsak fokban, hanem kvalitatívan -  azaz 
tekintettel a védett jogtárgyra, illetve súlyosító körülmé
nyekre -  is különbséget kell tenni. Eszerint a 3. § feltéte
leit kisebb sértés esetén fennállónak tekintik, míg súlyo
sabb cselekmények esetén tagadják fennforgásukat, így 
kisebb jogsértések előfordulásakor konkrét esetben azok 
nem szoríthatók háttérbe.

Az érettség domináns feltétele a belátási képességhez 
-  mint emocionális és kognitív minőséghez valamint a 
cselekvés irányítására vonatkozó képességhez kapcsoló
dik. A két képesség között csak nagyon nehezen lehet kü
lönbséget tenni, így a normaorientált viszony feltételeinek 
aktuális meghatározása az egész belső és külső szituáció 
„földi erőitől” függ. Legtöbbször a központi probléma a 
norma tudása és a norma integrálásának képessége közöt
ti diszkrepancia megértése. A nevezett minőségek fenn
forgásának pozitív megállapítása azon érettségen múlik, 
amely minőségek létezését implikálja. Ezen érettség fo
galma egy szocio-kulturalitástól függő konvenció, ideoló
giával terhelt, és se nem mérhető, se számításba nem ve
hető. A felelősség pszichológiai eleme a 3. § szerint a bírói 
értékelés tényleges eredménye. Az elítélés feltételeinek



jogászoktól és orvosoktól, s nem pszichológusoktól vagy 
szociálpszichológusoktól származott, így ezelőtt legin
kább pszichiátereket bíztak meg bírósági szakértőként. Ez 
a gyakorlat számára azt jelenti, hogy egy általános fejlő
déspszichológiai kérdésfeltevést pszichiátriai kritériumok 
alapján értékelnek, és patológiai vagy a patológiáshoz kö
zel álló egyszeri esetre redukálják. Ennek megfelelően a 
„felelősségi érettséget” normál esetben további vizsgálat 
nélkül sablonosán használt formális megítélésben fogad
ják el, és nem „alapesetben” a szakértők inkább megálla
pítják, mint tagadják.39

Pszichológiai szempontból vitatott, hogy a hiányzó 
szellemi érettséget, illetve belátási képességet egyértel
műen meg lehetne-e határozni, mint ahogyan az a büntető 
törvénykönyv 20. §-a40 esetében is fennforog. Lempp azt 
állítja, hogy „egy empirikus pszichiátriai-pszichológiai 
válasz lehetséges, ahol nem lenne megkövetelt egy általá
nos felelősségi érettségi mérték, hanem a személy belátási 
és cselekvési képességét egy meghatározott cselekmény
nyel kapcsolatban vizsgálnák.

történeti szemle' ' — ’

Vili. Zárszó
A fiatalkorúak büntetőjoga -  ahogyan Schaffstein és Beul- 
ke is kifejezésre juttatta- nem tekint vissza hosszú múltra, 
a maga nemében leginkább a 20. század eredményének 
tekinthető, amely időről időre újabb kihívásokkal talál
ja szembe magát. Napjainkban is kiemelt figyelmet kell 
szentelni a gyermekkorú, fiatalkorú elkövetőkre, a jogtu
domány, büntetőjog-tudomány nem hagyhatja figyelmen 
kívül ezen speciális jogterület megújhodásra való törekvé
sét. Az ifjúság fejlődése visszahat egész társadalmunkra, s 
annak jövőjére nézve is meghatározó.

Zárszóként Goethe szavait idézem: „Gesetz ist mách- 
tig, máchtiger ist die Nőt!”41. Ezen gondolatot megragadva 
és továbbfejlesztve Franz von Liszt mondta ki következ
tetését, amely szerint „Die beste Kriminalpolitik ist eine 
gute Sozialpolitik!”42 A idézetek rávilágítanak arra, hogy 
a büntetőjogi szabályozás mellett jelen kell lennie más 
jogágak bűnmegelőzési törekvéseinek is, hiszen számos 
lehetőség kínálkozik arra, hogy még a büntetőjog territó
riumától távol korrigálásra kerüljenek a bűncselekményre 
hajlamosító tényezők, káros körülmények.

L enkovics, J udit

Altér und Strafbarkeit. Die Regelung für Minderjahrige in Deutschland
(Zusammenfassung)

Das Jugendstrafrecht hat keine lángé Vergangenheit, es 
kann als das Produkt des 20. Jahrhunderts betrachtet wer- 
den, das sich immer mit neuen Herausforderungen trifft. 
Schon die Constitutio Criminalis Carolina hat Begünsti- 
gungen für den jungen Verbrechem beinhaltet, aber erst in 
dem 20. Jahrhundert wurden Prinzipien sowie Rechtsin- 
stitute im Gesetz verankert, die als wahre Lösung fúr die 
immer verbreitende Jugendkriminalitát dienen könnten. 
Das Essay stellt die Entwicklungsgeschichte des deut- 
schen Jugendstrafrechtes vor, dér Schwerpunkt liegt auf

die Vorschriften des Strafgesetzbuches für das Deutsche 
Reich vöm Jahre 1871 sowie des Jugendgerichtsgeset- 
zes vöm Jahre 1923. Wegen des erheblichen Einflusses 
dér Internationale Kriminalistische Vereinigung auf die 
Kodifikationsbestrebungen stellt dér Aufsatz die wich- 
tigsten Richtungen dér Tátigkeit dér von Liszt geleiteten 
Vereinigung. Zum Schluss sind die gültigen Regelungen 
sowie die neuen Tendenzen dér Entwicklung des Jugend- 
strafrechts dargestellt, die als Vorbild bzw. Beispiel für die 
ungarischen Strafrechtskodifikation dienen könnten.
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A kereskedelem és a vámok története elválaszthatat
lan egymástól. Bár a vámok eredetét a történelem 
homálya fedi, a rendelkezésre álló nyomok szerint 
kezdetektől fogva az áruk cseréjéhez, kereskedelméhez 

kötődnek, ezért történetük, jelenük és jövőjük is össze
kapcsolódik.

A vámszedéshez a kereskedelem létezésén felül szuve
rén állami hatalom is szükséges, amely jogi eszközeivel 
írja elő a vámok mértékét, fizetésének és beszedésének 
módját. Mindenesetre az államilag szabályozott vám
kötelezettség a vámokat az adó jellegű közbevételekkel 
kapcsolja össze, ebből következően a vámok a történelem 
kezdetén nem is töltöttek be kereskedelemszabályozó sze
repet, ez csak mint a fiskális funkció „mellékhatása” volt 
jelen az ókorban.

Pardavi László

A kereskedelmi vámok 
evolúciója az ókorban 
és a középkorban

Az általam a következőkben bemutatott mindegyik ré
gió rendelkezett a vámszedéshez szükséges feltételekkel, 
vagyis a kialakult kereskedelemmel és ennek intézménye
ivel, továbbá szuverén köz(állami) hatalommal és ennek 
szervezetével is.
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