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A
 büntetőjog története valószínűleg egyidős a jog 
történelmével, hiszen legkorábbi egyetemes és ha
zai forrásaink egyaránt bőven tartalmaztak pönális 
tartalmú rendelkezéseket. Szándékosan nem használom 

a ’büntetőjog’ kifejezést, hiszen arról csak a fejlődésnek 
egy magasabb fokán beszélhetünk. Ha csak a magyar kö
zépkor gyér forrásanyagát tekintjük, feltűnő az okleveles 
anyagban az elméleti szemléletmódra törekvés gyakor
latilag teljes hiánya. Még inkább mint a tőlünk nyugatra 
elhelyezkedő országokban, a társadalom arra ’érdemes’ 
tagjaival szemben alkalmazandó fenyítő eljárást lényegé
ben mindenféle elvi szempontrendszer nélkül alkalmaz
ták. A büntetéseket mint pusztán a bűnözőkkel szembeni 
fellépés célszerű eszközét a hatalom birtokosai funkció
jukkal szükségképpen együtt járó feladatgyakorlásnak te
kintették, amivel kapcsolatban az elméleti megközelítés 
eléggé fölöslegesnek tűnt. Különösen a gonosztevőkkel 
szembeni nyilvános eljárásra állt ez a megközelítés, akiket 
a közfelfogás törvényen kívülieknek tekintett (a nemesek 
is ide kerültek ipso facto: Werbőczy!1), akiknek alanyi jo
gaik alig voltak, az eljárás őket ténylegesen tárgyiasítot- 
ta. Pedig jogtörténetileg látnivaló, hogy éppen ezekből a 
crimenekből fejlődött ki az új- és legújabb kori, modern 
közjogi büntetőjog. Amiként nem a nemesi és az egyházi 
rend privilégiumai szélesedtek ki a polgári átalakulás ide
jén, hanem azok eltöröltettek, és a törvény előtti egyenlő
ség eszméje talaján fogalmazták újra a liberális jogállam 
immár alkotmányos alapelveit. Ennek a büntetőjogban 
kitapintható eredője tehát a közbűntettekkel kapcsolatos 
eljárás volt.

A középkorban a büntetőjogi rendelkezésekből bár na
gyon sok volt, de lényegében rendszer nélkül. Az európai 
jogi kultúra büntetőjogi szegmensének fejlődése pedig ép
pen a rendszerszemlélet talaján álló szabályozás irányába 
haladt. Két, egymással is szoros kapcsolatban álló motí
vum emelendő ki: a fogalmi gondolkodás megjelenése és 
a büntetőjogi kodifikáció gyors térnyerése. Meggyőződé
sem, hogy az európai jogi kultúrának a középkorban (sőt 
az antikvitásban) gyökerező előzményei után az újkorban 
dinamikusan felgyorsuló fejlődésében a dogmatikai gon
dolkodásmód, a rendszerszemlélet adta meg a keretet, 
egyben máig eleven motorja a jogi modernizációnak. Így 
én ebben látom a kartális alkotmányok megjelenése iránti
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igényt is, ennyiben tehát a modern alkotmányjog kialaku
lásának is -  legalább tudománytörténeti -  előzményei kö
zött tarthatjuk számon. Az első, már rendszerezett szem
lélettel íródott büntető törvények és egyetemi tankönyvek 
megelőzték a 18. század végétől gyors egymásutánban 
életre kelő kartális alkotmányokat. A modern büntetőjog 
tehát amennyire új tudományág, annyira úttörő szerepet 
vitt és visz ma is a rendszerorientált jogfejlődés világá
ban. Ennek számomra közelről szemlélt területeként em
líthetném az ’alkotmányos büntetőjog’ fogalmát, amely
hez hasonlítható más jogág még nem érte el ezt a ’rangot’.
A tartalmában leginkább kiérlelt alkotmányos jogelvek 
sorában mind ott találjuk a büntető anyagi és alaki jog 
százados princípiumait: törvény előtti egyenlőség, ártat
lanság vélelme, fegyverek egyenlősége stb. A büntetőjog 
belső dogmatikai struktúráját a 19. század végére kialakí
totta, azóta a finomhangolás folyamatos munkája zajlik.2

Előadásomban a magyar büntetőjogi kodifikáció kez
deti századaira koncentrálok, s arról igyekszem képet 
adni, hogy milyen főbb dogmatikai alternatívák és pró
bálkozások mentén haladt jogfejlődésünk a fejlett európai 
megoldások irányában -  egészen a Deák-féle javaslatig 
(1843), amely már a modern jogállami modell anyagi jogi 
vetületeként jelent meg (és vetélt el...).

1. A kezdetek

Az a gondolat, hogy a rendszerezett büntetőjog törvényi 
keretekbe illesztését, magát a jogalkotást, a normaszö
veg elkészítését bizottság végezze, már Lipót idején, az
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1687. évi országgyűlésen felmerült. Egy olyan kezdemé
nyezés formájában indult el a folyamat, amely a rendek 
azon posztulátumára fogalmazódott meg válaszként, hogy 
a lényegében birtoktalan nemeseket bűncselekmény elkö
vetése esetén -  a nyilvános gonosztetteken túl is -  min
den további nélkül, azaz idézés híján el lehessen fogni, 
és törvény elé állítani. A király azt válaszolta, hogy a kér
dés a büntetőjog és az eljárás egészének szabályozását kí
vánja meg: Eme munkálat elvégzését akarta az uralkodó 
egy bizottságra ruházni, melyet már eleve, propozícióiban 
ajánlott a hosszabb ideig húzódó kérdések kimunkálására, 
ekként való előkészítésére. A rendek nagyon határozot
tan ellenezték a bizottsági tárgyalási módot, így aztán a 
kompromisszumos megoldásokat kereső konferencia el
tekintett az ügy erőszakolásától.

A büntetőjog kodifikálása, természetesen nem pusztán 
az előkészítés bizottságbeli módja miatt, kis időre elakadt, 
de már két évvel később, az 1689-ben készült Einrich- 
tungswerk, a Kollonics bíbornok vezetése alatt álló bi
zottság országszervezési javaslata felemlíti a rendszeres 
magyar büntetőjog hiányát. Ezt a jelentős operatumot is 
egy bizottság dolgozta ki, tehát a bizottságban való mun
ka önmagában nem volt teljesen idegen a korabeli magyar 
felfogástól.

Úgy tűnt, áttörés következik be az 1712-15. évi or
szággyűlésen. Miután hosszas vitát követően a rendek 
megállapodtak a bizottsági tárgyalási módszerben, rögtön 
megalakítottak egy deputációt a közigazgatás, hadügy, 
pénzügy és igazságszolgáltatás rendezésére. A bizott
ság (regnicolaris deputatio) elnöke a nádori ítélőmester 
lett, egyik tagja pedig Bencsik Mihály. A nagyszombati 
követ, ügyvéd, később egyetemi tanár Bencsik felszó
lalásában hangsúlyozta, hogy a tervbe vett munkálatok 
eredményeként olyan jogforrásokat kell alkotni, melyek 
a bíráknak és az országlakosoknak egyaránt biztos, vi
lágos és egységes képet nyújtanak. E nagyon gyakorla
tias szempontokból kiemelést érdemel az a maga korá
ban igencsak újszerűnek ható mozzanat, hogy a jogalkotó 
számára nemcsak a jogalkalmazók, a bírák jelennek meg 
Célszemélyként’, hanem az állam polgárai is, akikre a 
normák vonatkoznak.

E gondolat kifejtését követően a rendek rögtön fel
állítottak egy újabb bizottságot, melynek élén Bencsiket 
megbízták a munka vázlatpontjainak kidolgozásával. Tíz, 
törvényi rendezést igénylő témakört irányozott elő a ja
vaslat: az atyafiak, afiscus és a földesurak öröklése, a vég
rendeletek, a patvarkodás, a bírságok, a bírói parancsok, a 
fellebbezés, a nota infidelitatis, az uzsora, a praxis crimi- 
nalis, a hatályos törvények megállapítása. A gyorsan elké
szült anyagokat az országgyűlés tárgyalás alá is vette, és 
mintegy két hónapon át foglalkozott vele. A rendi diétára 
már ebben a korban is annyira jellemző körülményeske
dés, leginkább a főrendek részéről megnyilvánuló akadé
koskodás nyomán Szirmay András zempléni táblabíró azt 
javasolta, hogy a tárgyalásokat megszakítva, a munkála
tokat utalják vissza a deputációnak. Erre ugyan végül nem 
került sor, ám a javaslatcsomagból -  egy kivétellel (ez az 
uzsora szabályozását tárgyazó 1715:51. tc.) -  mégsem lett 
becikkelyezett törvény.
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a) Az első próbálkozás

Az említett praxis criminalis valójában egy büntetőtör
vény-javaslat volt, amelyet elkészítőjéről, a tudós nagy
szombati követről Bencsik-féle javaslatnak nevez a szak- 
irodalom.3 A tervezet rendszertani felépítése jellemzően 
mutatja a kor dogmatikai gondolkodását: az eljárásjog 
első helyet foglal el, mert az egykorú felfogás szerint a 
bírónak előbb van szüksége az elfogatás módozatainak is
meretére, mint a bűncselekmények dogmatikus szabályo
zására. A gyakorlatiasság tehát átütő erővel van jelen, ám 
nagy dogmatikai haladásnak tekinthető, hogy míg Werbő
czy a cselekményeket a büntetések szerint csoportosította, 
Bencsik a bűntettek szerint. Ez már a modern jogi szem
lélet terméke: a bírónak törvényes fogalomra van előbb 
szüksége, amely alá a tényállást bevonhatja, a büntetés 
kérdése csak ezután merülhet fel.

Az operatum alapos eljárásjogi szabályozást ad. 
Mindjárt az elfogatás kapcsán rögzíti azt az egész anya
gon végigvonuló elvet, amely különbséget tesz nemes és 
nem nemes elkövetők között. A különbségtevés azonban 
a nemességen belül is érvényesül: a birtokos nemes csak 
idézés és vizsgálat után fogható el, a birtoktalan, ha nyil
vános bűnöző, idézés nélkül is elfogható (servatis ser- 
vandis), ha nem nyilvános, idézni kell. Tetten ért gonosz
tevőt még paraszt is elfoghat, tehát sem előzetes, sem 
ún. bilincsből (ex vinculo) való idézés nem szükséges. 
A törvényjavaslat arra inti a bírót, hogy ne hallgasson 
a besúgásra, s az idézést csak alapos gyanújelek (indi- 
cium) mellett hagyja el. Ha a tettes személye valószínű, 
de a gyanújelek távolesők (remota), kettő, ha a tettes 
nyilvánvaló és a gyanújelek közel esők, egy is elégséges 
az idézés nélküli elfogáshoz.

A bizonyításról szóló rész alapintézménye a tortúra. 
Szabályozása messzemenően rátámaszkodik a Carolinára 
épült osztrák-német jogi megoldásra.4 Legfőbb bizonyí
téknak a javaslat a tanúk, de különösen a vádlott önkéntes 
vagy kicsikart vallomása (reginaprobationum) számít. Ha 
a vádlott tagad, a bizonyítás terhe a hatóságra mint vád
lóra nehezedik -  ennyiben is a nyomozó elv érvényesül. 
A tanúbizonyításhoz nemes ellen nyilvánvaló esetben leg
alább két nemes tanú kell (nem nyilvánvaló esetben még 
több); a tanúknak kifogástalannak kell lenniük, személye
sen kell a bíróságon megjelenniük, és vallomásukról a 
vádlott fejére szóló esküt tesznek le (iuramentum cor- 
porale). Ha sem a tanúbizonyítás nem vezet kielégítő 
eredményre, sem beismerő vallomás nincs, végítéletet 
nem lehet hozni, csak közbenszólót (sententia interlo- 
cutoria), amely a tortúrát rendeli el.

Fontos megállapításokat tartalmaz a javaslat az ítélet 
végrehajtására vonatkozóan. E szerint az ítéletet végre 
kell hajtani abban az esetben is, ha a károsult az elkö
vetővel megegyezett (kivéve, ha a király megkegyel
mezett). A szükséges cselekményeket a hóhér végezze, 
senki más. Ha az elítélt súlyos beteg, a kivégzést el kell 
halasztani; ha a végrehajtás előtt meghal, az ítéletnek 
a holttestre vonatkozó rendelkezését kell végrehajtani. 
A kivégzést hiba (rossz sújtás, kötél elszakadása stb.) 
nem gátolhatja meg.



A rendi büntetőjog korában a fellebbezés vagy a per
újítás intézménye cseppet sem volt magától értetődő. 
A javaslat e tárgyra vonatkozó rendelkezései ezért kü
lönösen figyelemre méltók. Nyilvános gonosztevőnek 
nem engedhető meg fellebbezés és perújítás, a nem 
nyilvánosnak azonban, ha az eset kétes, az úriszéken 
két bíró, másutt a bírák legkevesebb egynegyed részé
nek véleménye alapján megadható.

A Bencsik-féle javaslatnak rendszertanilag elkülö
nült általános része még nem volt, mindazonáltal ki
szűrhetők azok az elvek, és kiolvashatók azok a jogin
tézmények, amelyek ezt a szerepet töltik be. Absztrakt 
bűncselekményfogalmat hiába keresünk, ajavaslat ehe
lyett a rendes büntetéseket adja meg. A rendes büntetés 
a halálbüntetés (poena ordinaria): akasztás, lefejezés, 
tűzhalál, kerékbetörés. Ismeri a javaslat a súlyosított 
változatokat is, mint a felnégyelés, ló farkához kötés, 
tüzes fogókkal égetés stb. Bírói büntetés (poena arbit- 
raria) kiszabására kerül sor nem főbenjáró perekben, 
ahol a szankció sohasem halál -  pl. börtön, botozás.

A javaslat a sebesítés szándékával okozott halált az 
emberölés eseteihez sorolja (10. §), feltűnő, hogy a 
szándékra különös tekintettel van, és azt fogadja el a 
minősítésben irányadónak. Így a praeterintentionalis 
bűncselekmények büntetése nem az eredményhez, ha
nem a szándékhoz igazodik: kis kaviccsal okozott em
berölés vagy a kitett gyermek véletlen baleset folytán 
beállott halála (16. §) enyhébb büntetést eredményez 
az emberölésnél, vagy halálos végű gyermekkitételnél. 
Megemlítendő az előre megfontolt szándék precíz fel
tüntetése a gyújtogatásnál (18. §). A gondatlanság álta
lában (emberölés, gyújtogatás) enyhébben büntetendő 
a szándékosságnál, a véletlen pedig büntethetőséget 
nem hoz létre. A beszámításra befolyással lévő körül
mények sorában a jogos védelem büntetlenséget ered
ményez, ha a tettes a mérsékelt eszközöket kimerítette. 
Ez a tétel már Werbőczynél is általánosan érvényesü
lő, tehát ősi jogelv. Hasonlóan, a visszaesés büntetése 
mindig súlyosabb.

A Bencsik-féle javaslat legkimunkáltabb és dogma
tikailag legérettebb fejezete az emberölés szabályozása. 
Esetei: szándékos, sebzés szándékával történt, gondat
lanságból elkövetett, véletlen és szükséges védekezésből 
származott emberölés. A szándékos emberölés (homici- 
dium deliberatum) halálbüntetést von maga után, de he
lye van egyezkedésnek (!), ekkor kegyelmet kell adni.

A modern terminológia szerinti halált okozó súlyos 
testi sértés (homocidium animo tantum vulnerandi) 
büntetése a bíró belátása szerint történik, ha alkalmat
lan eszközzel követték el -  fejvesztés, ha gyilkos szer
szám használatával történt. Gondatlanságból elkövetett 
emberölés (inopinatum, seu casuale culposunique ho- 
micidium) tilos dolog megengedéséből vagy vigyá
zatlanságból ered, de hiányzik az animus. Büntetése 
szabadságvesztés. A véletlen emberölés (simpliciter 
fortuitum, seu casuale) esetén, ha tehát az elkövetőt a 
legenyhébb gondatlanság sem terheli, nincs büntetés. 
A jogos védelemből elkövetett emberölés (necessarie 
defensum), ha minden mérsékelt védelmi eszköz kime-
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rítése után történt, büntetlen. Ellenkező esetben bírói, 
sőt rendes büntetéssel is sújtható.

Az emberölési esetek ilyen világos és pontos megkü
lönböztetése sem a magyar, sem az osztrák tételes jogban 
nem volt megtalálható ennyire precízen. A szándékos 
emberölés büntetésének alapja a Hármaskönyv 1.15., a 
kegyelemnek megegyezés hiányában való kizárása pe
dig az 1563:39. tc. rendelkezésein alapult. A halált okozó 
súlyos testi sértés külön szabályozása egészen figyelem
re méltó. Nemcsak a szándék különös figyelembevétele, 
hanem az alkalmasság problémájának bekapcsolása és 
az inadekvát kauzalitás kérdésének megoldása is (ha ti. 
az eredmény az előző ténynek nem felel meg, és rendes 
körülmények között nem volt előre látható, a büntetés 
enyhébb) magasan kora fölé emeli a Bencsik-féle terve
zetet, s fényt vet a magyar praxis kiváló jogi érzékére, 
amelyből a javaslat sokat merített.

b) További kodifikációs kísérletek

A  következő állomás az 1715:24. törvénycikkel fölál
lított systematica commissio ténykedése volt, melynek 
feladataként a Sigray József királyi táblai ülnök által az 
országgyűlésen megfogalmazott indítvány megvalósítását 
jelölték meg, nevezetesen hogy a következő országgyű
lésre készüljön egy kidolgozott tervezet. E bizottságban, 
melynek elnöke Csáky Imre kalocsai érsek volt, ott ta
láljuk Bencsik Mihályt is, akinek bizonyára fontos fel
adatai lehettek, bár az elkészült munkálatokban a hozzá 
kapcsolható büntetőjogi részeknek szinte csak periferikus 
hely jutott. Az e bizottság által kidolgozott Novum Tripar- 
titum ugyanolyan eklektikus (némi eufemizmussal: encik
lopédikus) mű lett, mint az alapul fekvő és meghaladni 
óhajtott Werbőczy-féle Hármaskönyv. Tendenciája okán 
emelhető ki annyi előrelépés, hogy az anyagi jog terén a 
nota infidelitatis eseteit csökkentették. A hűtlenség törvé
nyi újraszabályozása az a fonal, amelynek mentén a ko
difikációs munkálatok tovább döcögnek. Az országgyűlés 
1722 júliusában bizottságot küldött ki a nota eseteinek 
módosítására és enyhítésére. Ennek lett is foganatja: az 
1723:10-12. tc.-ek a hűtlenségi esetek új normaszövegét 
tartalmazták.

A -  legalább részben -  bizottsági keretek közt folyó 
munkálkodás újabb fejezetét jelentették azok a törvény
hatósági tervezetek, amelyek elkészítésére maga a király 
adott parancsot 1726-ban. A május 11-én kelt leiratában 
a hétszemélyes, királyi és kerületi tábláknak, valamint 
az összes vármegyéknek és a szabad királyi városoknak 
meghagyta a Novum Tripartitum vizsgálatát, különös te
kintettel annak büntetőjogi jellegű rendelkezéseire. A ko- 
difikációs munkálatoknak tehát afféle ’alulról építke
ző’ változatát kívánta az uralkodó elkészíttetni, akként, 
hogy a törvényhatóságoktól tervezetek elkészítését kérte. 
E -  rendszerint helyileg alakított bizottságok útján kidol
gozott -  tervezetek közül több elkészült, de mindmáig a 
helytartótanács iratai között nyugszanak, a szakma és a 
büntetőjog története iránt érdeklődők számára ez idáig 
feltáratlanul.
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Az 1728-29-es országgyűlésen további próbálkozá
sokat konstatálhatunk a büntetőjog rendszeres szabályo
zására irányuló törekvések területén. A királyi propositio 
nagyon rugalmasan fogalmazott, inkább kívánalomként 
írta elő olyan javaslatok elkészítését és letárgyalását, ame
lyek sorában a büntetőeljárás kiemelt helyet kapott. Ennek 
megfelelően a rendek újfent bizottságot küldtek ki a törvé
nyek javítása tárgyában, mely grémium munkáját mind
járt a büntetőjog rendezésével 
kezdte. A regnicolaris depu- 
tatio vezetőjéül Csáky Zsig- 
mond tárnokmestert, majd 
Eszterházy József udvarmes
tert nevezték ki.

A bizottságban a fentebb 
említett megyei és bírósá
gi tervezeteket vették alapul.
A büntetőjogi tárgyú kérdése
ket szabályozó tervezet (opus 
criminale) nagymértékben 
hasonlít a Bencsik Mihály ál
tal készített operátumra; fon
tos többlet a munkálatban a 
büntetőeljárás alakiságainak 
szabályozása, az enyhítő és 
súlyosbító körülmények kü
lön felsorolása. Az előrelépés 
dogmatikai szempontból fo
galmazható meg leginkább: 
a majdani általános részi kér
dések közül több fontos ele
met rögzít az operatum. Ez a 
rendszertani progresszió oká
ból fontos körülmény, hiszen 
tudnivaló, hogy az újabb és 
újabb bizottságok első dolga 
mindig az volt (olykor maga a 
bizottságot életre hívó törvényhely mondta ki), hogy elő
veszik a korábban született munkálato(ka)t, és abból/arra 
építkeznek.

Az 1728. évi tervezetből kiemelkedik az a fejezet, amely 
általános büntetőjogi tartalmi elemeket hordoz: De generi- 
buspoenarum criminalium et circumstantiispoenam capi- 
talem adparentibus vel mitigantibus, necnon talibus etiam, 
que captatem poenam in temporaneam [...]. A munkálat 
természetesen egységben láttatja és így szabályozza az 
anyagi és az alaki jogot, prioritást adva a törvénykezés gya
korlati szempontjainak. Az 1728-ra datált opus criminale 
címet viselő bizottsági munkálatból sem lett tehát törvény. 
Elkezdték ugyan a rendek tárgyalni, de egy másik, a polgári 
törvénykezési jogra vonatkozó javaslatot fontosabbnak ítél
tek a büntetőjoginál, így emezt ejtették.

2. Az 1795. évi tervezet

A 18. század elejének próbálkozásai után hosszú évtize
dek teltek el anélkül, hogy említést érdemlő eseményt je
gyezhetett volna fel a krónikás a büntetőjog kodifikáció-
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jának történetében. A francia forradalom azután alaposan 
fölkavarta az állóvizet, minek részbeni folyományaként a 
magyar rendi országgyűlésen is sorra fogadtak el jelentős 
reformokat tartalmazó törvényeket.

Az 1790:67. tc. felvezető mondatai kifejezetten utalnak 
arra, hogy jogalkotási szempontból mi a racionális indo
ka a kodifikációs feladatokkal megbízott bizottságok föl
állításának: a királyi javaslatok, valamint a vármegyék és

a szabad királyi városok kö
veteinek adott utasításokból 
olyan kívánalmak fogalma
zódtak meg, amelyek rend
szeres és csak hosszabb idő 
alatt elvégezhető kidolgozást 
igényelnek. Nagyon idő- és 
munkaigényes feladatra vál
lalkozott a törvényalkotó.

A 18. század folyamán a 
magyar országgyűlési élet
nek állandó intézménye lett 
az ’országlakosok bizottsá
ga’ (deputatio regnicolaris), 
amelynek fő feladata többnyi
re az országgyűlési feliratok 
és határozatok megfogalma
zása volt. A század végén kez
dődött az a fejlődés, melynek 
során a régi országgyűlések 
általában rövidke törvény
cikkelyei helyébe mind ki
terjedtebb törvények, sőt 
törvénykönyvek léptek. „Az 
ilyenek iránti szükséglet na
gyobb mértékben először az 
1790/91. évi országgyűlésen 
jelentkezett, ahol világosan 
kialakult egy olyan vélemény, 

mely tudatában volt annak, hogy II. József nagyobbrészt 
üdvös, bár alkotmányellenes reformjaira nem lehet ele
gendő válasz a megcsontosodott rendi alkotmányosság 
helyreállítása, hanem a nemesi nemzetnek magának kell 
kezébe vennie a reformok ügyét.” A reformok törvény
tervezetekben testet öltő kidolgozása egészen 1795-ig tar
tott; ekkorra a francia forradalom magyarországi hatásai
tól megrettent udvar leállította a munkálatokat. A munkás 
esztendők iratanyaga javarészt szerencsére ránk maradt, 
miből aránylag részletes képet kaphatunk az elért eredmé
nyekről.

Az 1792. évi országgyűlés által kiküldött Deputa
tio Juridica készítette igen alapos és részletes törvény
tervezet teljesen a felvilágosodás szellemében fogant. 
Egyik kiemelendő vonása, hogy (általában) eltekint a 
rendi különbségektől, tehát nagy vonalakban az abszt
rakt állampolgári jogegyenlőség elvi alapjára épít. Ez az 
elaboratum sem tartalmaz még anyagi jogi vonatkozás
ban módszeresen tárgyalt általános részt, bevezetésében 
(Principia) viszont huszonhárom pontban alapelveket 
közöl. Ezek sorában rögzíti a felvilágosodás egyik mar
káns büntetőjogi maximáját, a bíró törvényhez kötöttsé-

Csáky Imre, a systematica commissio elnöke
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gét: „In regula quidem iudex lege nec mitior nec severior 
esse potest [...]. ” Az alapelvek közül néhány fontosab
bat alább kiemelünk.

Mindjárt az első alapelv a nullum crimen sine lege el
vének bátortalan megfogalmazása: „A bűntett a büntető
törvény szabad akaratból tör
ténő megsértése.” Hogy itt az 
idézett híres tételről van szó, 
afelől nem hagy kétséget a 
tervezet, mert az életbe lépte
tő jogszabálytervezet szó sze
rint kimondja, hogy e törvény 
hatálybalépésével érvényét 
veszti minden korábbi bünte
tő jogszabály -  a jogforrástani 
vonatkozás tehát egyértelmű, 
sőt a visszaható hatály tilal
máról is rendelkezik. Foglal
kozik a tervezet alapelveiben 
a beszámítás kérdésével, a 
visszaeséssel, a szándékos
ság-gondatlanság problema
tikájával, a kísérlettel, társtet
tességgel, a büntetés céljával.
Szól a tervezet a specialis és 
a generalis praeventio intéz
ményéről (8. alapelv), elítélve 
a bosszút: „ Vindicta igitur in 
nullo casu poenae obiectum 
esse potest, semperque legum 
sanctitatem dedecet. ”

A büntetéssel szemben tá
masztott követelmények: min
den büntetésnek azonnalinak, 
határozottnak és alkalmasnak 
kell lennie. Ügyelni kell arra, 
hogy a büntetések ne váljanak 
újabb bűntettek forrásaivá.
Büntetésként nem alkalmazható olyan hátrány, amely a 
büntetés céljával teljesen ellenkezik. A büntetésnek arány
ban kell állnia azzal a rosszal, amelyet a bűncselekmény a 
közösségnek okozott (vagy fenyegette), továbbá felül kell 
múlnia mindazt az előnyt, amelyet a tettes cselekménye 
elkövetéséből remélt.

A könnyebben eltitkolható bűncselekményeket súlyo
sabban kell büntetni, nemkülönben azokat, amelyeket gyak
rabban szoktak elkövetni. A büntetések kiszabásánál arra is 
ügyelni kell, hogy megtérüljön mind a közösségnek, mind 
a magánszemélyeknek okozott kár. Ebben a körben a kár
térítésre, valamint a perköltségek megfizetésére az öröklött 
javak erejéig a tettes örökösei is kötelezhetők. A büntetés 
kiszabásánál nagy nyomatékkal kell figyelembe venni a 
bűnös nemét, életkorát, társadalmi helyzetét; a tervezet fel
fogása szerint a műveltebb embereknek csekélyebb hátrány 
(malum) is elegendő ahhoz, hogy megjavuljanak. Nem lehet 
minden esetben ugyanazt a fajta büntetést kiszabni még az 
ugyanazon bűntett elkövetésével vádolt személyekre sem.

A büntetési nemekről szólva a tervezet megenged bár
miféle hátrányokozást, amely alkalmas a közbiztonság

megóvására. Fenntartja tehát a halálbüntetést is, de álta
lában megtiltja annak minősített változatait, leginkább 
az emberi jóérzésre hivatkozással. Halálbüntetést csakis 
akkor lehet kiszabni, ha a tettes szándékossága olyan fo
kot ér el, hogy sem a társadalom, sem az egyes polgárok

közbiztonsága, továbbá az el
rettentés célja nem érhető el 
másként. Ha sor kerül rá, min
dig a tett elkövetése helyén 
vagy ahhoz közel kell végre
hajtani. A végrehajtás csakis 
pallossal történhet.

A szabadságvesztés végre
hajtására szolgáló börtönök 
lehetnek enyhébbek vagy 
keményebbek. Közös voná
suk, hogy az elítélt számára 
munkavégzést kell előírni, 
elsősorban közmunkákat. 
A fiatalkorúak és azok részé
re, akiknek megjavítására na
gyobb remény mutatkozik, a 
dologházat is bevezeti a tör
vénytervezet.

Fenntartja az operatum to
vábbá a testi büntetéseket is, 
méghozzá fő szabály szerint 
a nagy nyilvánosság előtt való 
foganatosítás képében. A fér
fiakat bottal, a nőket korbács
csal kell ütlegelni -  előzetes 
orvosi vizsgálatot követően. 
Egyébként a részletekben 
végrehajtott száz bot- vagy 
korbácsütés egyévi börtönnel 
ér fel: ezt az arányt mindenütt 
be kell tartani, minthogy a két
féle büntetési nem egymással 

helyettesíthető. A testi büntetések alól kivettek a honorá- 
ciorok (közfunkciót betöltő személyek), városi polgárok 
és nemesek -  ennyiben nem érvényesül a rendi előjogokat 
egyébként félretevő tervezet egyenlőségeszméje.

A középkori eredetű becsületvesztés (infamia) is 
megmarad: olyan bűntettek mellett kell kimondani, 
amelyek elkövetői elvetemült lélekről tesznek tanú
bizonyságot, ha a bűncselekmény különös gyaláza
tosságot, fondorlatot tartalmaz, vagy ha a közrend és 
a közbiztonság szenved súlyos hátrányt. Egyébként, ha 
a becsületvesztést nem mondja ki a bíróság kifejezet
ten az ítéletében, semmiféle büntetés önmagában nem 
eredményez becsületvesztést.

A pénzbüntetésről szólva leszögezi a tervezet, 
hogy az sohasem engedhető át a bíró hasznára, és ál
talában büntetésképpen nem is alkalmazható -  ahol 
mégis megengedett, ott a törvényi tényállásban kü
lön említésre kerül. A honoráciorok esetén például a 
börtönbüntetés átváltható pénzbüntetésre, amely az 
elítélt vagyoni állapotához mért módon kerül kisza
básra.

Zichy Károly, a Deputatio Juridica elnöke
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a) Az eljárási jog

Elsőként a tervezet a büntetőéi) árás megindításáról, a köz
ben foganatosítható kényszerintézkedésekről rendelkezik. 
Az operatum álláspontja szerint csak azt lehet őrizetbe 
venni (letartóztatni), aki cselekményét bevallotta, akit tet
ten értek, aki ellen az elkövetett cselekménnyel kapcso
latban bizonyítható és hihető feljelentés van, valamint 
akinek bűnössége mellett megalapozott gyanújelek szól
nak. Részletesen foglalkozik a tervezet azzal a kérdéssel, 
hogy miként kell az őrizetbe vett személlyel bánni, milyen 
feladatai vannak a letartóztató szervnek az őrizetbe vétel 
foganatosítása után. Mindenekelőtt megtiltja azt a bevett 
gyakorlatot, hogy a befogott személynél talált dolgok 
(amennyiben a bíróság elmarasztalja őt) a bíróságot vagy 
a letartóztatást végzőket illeti. A beismerés mindenható
sága (regina probationum) elleni állásfoglalásként érté
kelhető továbbá az a rendelkezés, amely szerint a nyomot 
hagyó bűntetteknél különös jelentősége van a bűnjel biz
tosításának, és a helyi hatóság elsődleges feladata ennek 
felkutatása. A gyors végrehajtást hivatott biztosítani az a 
rendelkezés továbbá, hogy a szolgabíró köteles minden 
egyéb ügyet félretéve, nyomban elvégezni a gyanúsított 
kihallgatását.

A büntetőeljárás egyik alapvető kérdése, hogy mi
lyen módon történik meg a cselekmény elkövetésének, 
az elkövető személyének és felróható magatartása vét
kességi fokának bizonyítása. A tervezet a lehetséges 
bizonyítási módok közül négyet ismer el (Art. 10.): a 
beismerést, a tanúvallomás alapján, valamint a gyanú
jelek felhasználásával történő (közvetett) bizonyítást, 
végül az okirati bizonyítékot. Ezek a bizonyítási eszkö
zök azonban nem teljesen egyenrangúak: az első kettőt 
a tervezet határozottan előtérbe helyezi.

Az ítélet alapjául szolgáló beismerés akkor felel 
meg a törvényes követelményeknek, ha állandó, teljes, 
megalapozott, nyilvánvaló és a bíróság előtt hangzik 
el. Állandónak kell tekinteni azt a beismerést, ame
lyet a vádlott lényeges elemeit tekintve mindig azonos 
tartalmúként ad elő; teljes, ha nemcsak a cselekmény 
megtörténtére, hanem annak összes körülményére is 
kiterjed; megalapozott, ha a gyanúsított vallomásá
nak adatait más adatok is megerősítik, alátámasztják; 
nyilvánvaló, ha nem tartalmaz kétségeket, feltételeket 
vagy megszorításokat; végül a vádlottnak beismerését 
a bíróság előtt kell megtennie. Ha a vádlott a bíróság 
előtt visszavonja a vizsgálat során megtett vallomását, 
és ennek okát is megnevezi, a tervezet szerint a bíró
nak kell eldöntenie, hogy felmenti-e a vádlottat, vagy 
esetleg saját mérlegelése szerinti büntetést szab ki. Ha 
viszont a vádlott nem hajlandó beismerő vallomást ten
ni, vagy vallomása nem felel meg a törvényes követel
ményeknek, az említett egyéb bizonyítási eszközökhöz 
kell nyúlni.

A beismerő vallomást tehát bár kiemelkedő bizonyí
tási eszköznek tekinti a tervezet, elérésére már nem tart 
megengedhetőnek akármilyen eljárást: nevezetesen 
határozottan megtiltja a tortúra alkalmazását. Az emel
lett felsorakoztatott érvek részint teologikusak, részint
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az emberiességre alapozottak, részint pedig a kínpad 
gyakorlati visszásságaira építenek (egyesek inkább ha
zudnak, hogy elkerüljék a tortúrát, mások inkább el
szenvedik a kínzást, mintsem az igazat megvallanák). 
A tervezet szerint a büntetőperben a tanúk közreműkö
désével történő bizonyítás a legjelentősebb. Bűntársak 
már felségsértési perekben sem lehetnek tanúk; a rendi 
jogállás már nem akadálya a tanúskodásnak, tehát szol
ga, jobbágy vagy házicseléd is tehet tanúvallomást ura 
mellett vagy ellen.

A bizonyítás harmadik, igen sok nehézséget felvető 
eszköze a gyanújelek alapján való döntés. A tervezet 
megkülönböztet igen közeli, közeli és távoli gyanúje
let, melyek közül csak az első kettő szolgálhat bizo
nyítékként -  a távoli indicium, valamint a vélelem csak 
az eljárás megindításához szolgáltathat alapot. Egy 
gyanújel azonban sohasem képezhet teljes törvényes 
bizonyítékot, és ennek alapján nem szabható ki poena 
ordinaria. Csak abban az esetben lehet gyanújelet tör
vényes bizonyítékként elfogadni, ha több is van, ezek 
egymással nem függenek össze, és minden egyes gya
nújel létezését legalább két kifogástalan tanú bizonyít
ja. Amennyiben több gyanújel csak egy mozzanat létét 
támasztja alá, valamennyit egynek kell értékelni. Figye
lemre méltó az a rendelkezés, hogy nyomot hagyó bűntet
teknél egyetlen gyanújelet sem lehet értékelni mindaddig, 
míg nincs meg a bűntett elkövetését minden kétséget kizá
róan bizonyító corpus delicti.

Végül a bizonyítékok negyedik típusát (amelynek je
lentősége a büntetőperben a többi három bizonyítéktípus
hoz képest igen csekély) az okiratok, írásos bizonyítékok 
képezik. Mégpedig: csak a vádlott saját kezű irata lehet 
teljes értékű bizonyíték, ez is csak abban az esetben, ha 
részletes adatokat tartalmaz a bűntettre, az elkövetés kö
rülményeire és motívumaira vonatkozóan. Ezt a beisme
réssel felérő iratot a vádlottnak meg kellett még a tárgya
láson erősítenie -  hasonló formai követelmények mellett, 
mint a beismerés esetén. Amennyiben az írásos bizonyíték 
csak indirekt adatokat tartalmaz, vagy nem teljes, a bíró
ság csak gyanújelként értékelheti. Végül a lemásolt irat 
(documentum vidimatum) soha nem lehet törvényes bizo
nyíték, csak az eredeti.

A tervezet rendelkezései szerint a pert mindig érdemi 
ítélettel kell lezárni, és az ítéletet minden esetben a vád
lott jelenlétében kell kihirdetni. A bíróság a büntetőperben 
kétféle ítéletet hozhat: marasztalót vagy felmentőt, vagy 
ha a vádlott a kitűzött tárgyalási napon nem jelent meg, le- 
velesítő-kereső ítéletet (sententia proscriptoria vel perse- 
cutoria). Minthogy a büntetés egyik alapvető célja a gene- 
ralis praeventio, ezért az ítéletet általában a nép (vádlott) 
nyelvén kell nyilvánosság előtt kihirdetni.

A tervezet szerint minden első fokon hozott büntető
ítélet megfellebbezhető. Amennyiben az elítélt nem nyújt 
be fellebbezést, a felsőbb bíróság a meghozott ítéletet nem 
súlyosíthatja. A fellebbezésben meg kell jelölni az ítélet 
kifogásolt részeit, a másik félnek is kell biztosítani a res- 
ponsum lehetőségét, és a fellebbezést a periratokkal együtt 
így kell elküldeni. A fellebbezés elbírálása, vagy a revízió 
megtörténte után a felsőbb bíróság a periratokat visszakül-



di, az ítéletet a vádlott előtt ki kell hirdetni, és az azonnal 
végrehajtható.

Minthogy a büntetés egyik célja a tettes megjavítása 
(emendatio), a tervezet szükségesnek látja az elévülés 
jogintézményének elismerését és szabályozását. Ennek 
megfelelően nem főbenjáró, de súlyos bűncselekmény 
elévülési ideje 20 év (ha a büntetés legalább háromévi 
börtön lett volna), közepes súlyú bűntettnél 10 év, míg a 
csekélyebb súlyú cselekményeknél öt év az elévülés ideje. 
Főbenjáró bűntetteknél is elismeri a jogalkotó az időmúlás 
szerepét, ha magát az elévülést nem is: ugyanis az elmene
kült tettest, ha újabb bűncselekményt nem követ el, csak 
bírói büntetéssel (poena arbitraria) lehet sújtani.

b) Az anyagi jog

A tervezet anyagi jogi részének nincs rendszertanilag el
határolt általános része, hanem csupán különös, az egyes 
konkrét bűncselekményeket fölsoroló része létezik. A ki
szűrhető jogelvek közül egy kiemelést érdemel: a bűntett 
és a büntetés közötti arány kérdése.

A proporcionális büntetési elmélet szerint a tettes bün
tetése annál súlyosabb, minél jelentősebb társadalmi 
rész-szerződési kötelezettséget sért meg, ennek megfe
lelően elveszti joga kisebb vagy nagyobb részét, és így 
részesül a jogellenes cselekményével arányos nagyságú 
büntetésben. A büntetés törvényben meghatározott nagy
ságával tehát a törvényhozó kifejezésre juttatja, hogy 
milyen értéket tulajdonít a megsértett társadalmi köte
lezettségnek. Ez a büntetés maximumára és minimumá
ra egyaránt vonatkozik: ha a társadalom szempontjából 
fontos kötelezettséget sért meg az elkövető, büntetésé
nek súlyosnak kell lennie a bűnösség valamennyi foko
zatában. Ennek megfelelően a legsúlyosabb büntetést, a 
halált (ultimum remedium) csak az alábbi cselekmények 
elkövetőire lehet kiszabni: felségsértés (crimen laesae 
maiestatis), hűtlenség (nota infidelitatis), rablógyil
kosság (latrocinium), rokongyilkosság (parricidium), 
mérgezés (intoxicatio), lázadás és zendülés (seditio et 
tumultus). A lopás és a rablás, valamint a gyújtogatás 
elkövetőinek büntetése a szándékosság harmadik fokán 
3-6 év (a rablásnál és gyújtogatásnál: 6-12 év) börtön 
lehet, de bizonyos körülmények esetén a bíróság halál
büntetést is kimondhat.

A tervezet idevonatkozó 54 szakaszából 18 foglalkozik 
a közbiztonságot veszélyeztető bűntettekkel, melyek négy 
csoportba sorolhatók tartalmilag: az ország külső és belső 
biztonságát veszélyeztető bűncselekmények; az igazga
tás működését sértő cselekmények; az igazságszolgáltatás 
rendje ellen irányuló bűntettek; végül ebben a csoportban 
helyezhető el két gazdasági természetű bűncselekmény 
is: a pénzhamisítás (monetarum, chartarumque publica- 
rum confectio et falsificatio) és a közpénztárak hűtlen ke
zelése (cassarum publicarum contrectatio). A tervezet a 
felségsértésnek csak egy esetét ismeri, és az addig isteni 
felségsértésként emlegetett deliktumokat legfeljebb mint 
vallásellenes cselekményeket hajlandó (ezeket is sokkal 
enyhébben) büntetni.

_________ Jog
történeti szem le '* —7

A tervezetben a közbiztonságot veszélyeztető bűntettek 
második jelentős csoportját az olyan jogellenes cselekmé
nyek alkotják, amelyek elkövetőinek közvetlen szándéka 
nem az állam törvényes rendjének megváltoztatására, ha
nem csak egyes állami-igazgatási funkciók megzavarásá
ra irányul. E magatartások közös vonása a hatósági tevé
kenység diszkreditálása, bitorlása, megnehezítése vagy 
megakadályozása. Az egyik alapbűntett e vonatkozásban 
a hivatali hatalommal való visszaélés, amelyet a régi ma
gyar jog ilyen formában nem ismert, és egyértelműen a 
Josephina (58-62. §§) hatásaként került a tervezetbe.

Az igazságszolgáltatás rendjét veszélyeztető maga
tartások közül a tervezet kettőt tart különösen ártalmas
nak: ha valaki megakadályozza az államot abban, hogy 
gyakorolja büntetőhatalmát (ius puniendi), tehát például 
aki megszökteti az őrizetbe vett személyt, rejtegeti a bű
nözőket; másrészt azok a cselekmények sorolhatók ide, 
amelyek nehezítik a bíráskodás ellátását, vagy amelyek 
felesleges terheket rónak a bírói fórumokra, csökkentik 
működésük hatékonyságát. A szabályozás egyik sajátos
sága (hibája), hogy nem húz világos határvonalat a bű
nözőnek a cselekmény elkövetéséhez nyújtott támoga
tás (a részesi vagy társtettesi magatartás) és az utólag (a 
bűntett végrehajtását követően) nyújtott segítség között, 
amelynek a jogellenes cselekmény elkövetésére semmi 
befolyása nem volt. Így történetesen a katonaszökevény 
támogatója az is, aki a szökés végrehajtására felbújtja a 
katonát, de az is, aki megnehezíti, hogy a hatóságok a 
szökevény nyomára akadjanak. A bűntett és az elkövetési 
magatartások meghatározásai között ráadásul szembetűnő 
ellentmondás van, hiszen a katonaszökevény pártolása a 
tervezet szerint „minden, a hadsereghez tartozó katona és 
szolga számára nyújtott támogatás ahhoz, hogy megszök
jenek a hadseregből”. Ez a legiszlációs hiba is mutatja, 
hogy a rendszertani fogalmak és az összefüggésrendszer 
még nem volt elég csiszolt és világos.

A tervezet 14. szakaszában meghatározott bűncselek
mény több, addig önálló bűntettet foglal egységbe. Így 
mindenekelőtt az addig hűtlenségi esetként értékelt hamis 
pénzverést, vagy ilyen pénznek kb. 50 forintnyi összegű tu
datos kiadását, továbbá az eredetileg jó pénz, ezenfelül a 
bankjegy vagy állami kötelezvény meghamisítását. E cse
lekmények közül kiemelkedik a pénzhamisítás, melynek 
négyféle elkövetési magatartását adja a tervezet: aki az or
szágban elfogadottnál hitványabb anyagból, kisebb súlyban 
vagy rosszabb ötvözetben ver pénzérmet; aki a törvényes 
veretű pénzérmét körülmetéli, vagy más módon silányít- 
ja; aki a királyi kincstár által kibocsátott közértékpapírokat 
utánozza; végül az, aki hiteles kincstári közértékpapírokat 
úgy hamisítja meg, hogy nagyobb összeget ír rájuk, mint 
amekkorát eredetileg tartalmaztak. A jogalkotó részletes és 
precíz akart lenni, de a kazuisztika csapdájába esett: szabá
lyozatlanul -  így büntetlenül -  hagyta azt a persze nem túl 
gyakori, de elképzelhető és a praxis által évszázadok óta 
büntetett magatartást, amikor az elkövető jobb pénzt ver az 
éppen forgalomban lévőnél. Hasonlóan kimaradt a tervezet 
szövegéből az a körülmény, hogy a bűncselekmény befeje
zettsége vajon a hamis pénz elkészültével vagy csak a for
galomba hozatallal válik-e befejezetté.
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A tervezet anyagi jogi részének dogmatikailag legsike
rültebb részét az a tizennégy szakasz képezi, amelyben az 
ember életét, testi épségét sértő, valamint a becsülete sé
relmére elkövetett bűntettek kerültek elhelyezésre. Tudni 
kell, hogy már a magyar rendi büntetőjog is évszázadok 
óta különbséget tett az előre megfontolt szándékkal elkö
vetett emberölés (gyilkosság), a szándékos emberölés, va
lamint a gondatlanságból vagy vétlenül okozott emberha
lál között. Ismerte és elismerte a praxis ezenkívül egyebek 
mellett a végszükség, a jogos védelem, a tévedés jogintéz
ményeit is. Kiemelendő itt, hogy a jogalkotó első ízben 
ebben a tervezetben rendelkezik a jogos védelem büntet
lenségéről, illetve a jogos védelem mértékének túllépése 
esetén követendő bírói magatartásról. Figyelemre méltó 
az a rendelkezés is, hogy sem az éjszakai tolvaj megölőjét, 
sem a feleségét házasságtörésen érő és őt megölő férjet 
nem veszi ki a büntetőjogi felelősségre vonás alól -  mint 
tette ezt évszázadokon át a rendi büntetőjog.

Az emberölés alapbűncselekményének variánsai közül 
említést érdemel a csecsemőgyilkosság (infanticidium) 
önálló szabályozása. A 18. század közepétől az egyik leg
sokoldalúbban vitatott kérdés Európában (különösen jól 
dokumentálhatóan a német jogterületeken) a nagyszámú 
csecsemőgyilkosság megelőzésének és megakadályozá
sának összetett, társadalmi, jogi és pedagógiai feladatot 
egyaránt magában foglaló problematikája. Az anya által 
önkezével megölt újszülött büntetőjogi tényállása a kö
zépkortól a legsúlyosabban büntetett cselekmények közé 
tartozott -  kerékbetöréssel, élve eltemetéssel, vagy az ún. 
poena culei rettenetes büntetésével sújtották a gyakran 
csak vélelmezett (!) elkövetőt, az anyát - , a felvilágoso
dás azonban hatalmas offenzívába kezdett. A humánusabb 
szemléletmódnak lassan meg is lett az eredménye: foko
zatosan privilegizált bűncselekménnyé szelídült ez a szo
morú tényállás. A magyar törvénytervezet felemás meg
oldást alkalmaz: kiveszi a rokongyilkosság esetei közül, 
viszont mégsem tekinti privilegizált deliktumnak, és ép
pen olyan büntetési tétellel fenyegeti, mint az emberölést. 
Nem mulasztj a el ugyanakkor megtiltani azokat a megszé
gyenítő büntetéseket, amelyekkel a társadalom a megesett 
leányanyákat illette. A tervezet szabályozása szembeötlő 
módon követi a korabeli német kódexek megoldásait, de 
megállapítható, hogy például a porosz Allgemeines Land- 
recht szakaszaival egybevetve itt nagymértékű leegysze
rűsítéssel találkozunk. Ennek egyik fontos okát abban kell 
látnunk, hogy Magyarországon a 18. században sem vált 
’járványszerűvé’ e bűncselekmény, szabályozásával tehát 
nem sokat bajlódtak a jogalkotók.

A felvilágosodás korának irodalma rendkívül intenzí
ven foglalkozott a tulajdon rendjét sértő bűncselekmé
nyekkel. Az illuminátorok egyetértettek abban, hogy a tár
sadalmi szerződés létrejöttének egyik alapvető célja: 
biztosítani az egyén számára javainak háborítatlan élveze
tét. Hangsúlyozzák azonban, hogy az államnak a társadal
mi szerződés alapján a tulajdon valamennyi (ingó, ingat
lan, szellemi) formájának élvezetét garantálnia kell 
nemcsak a jogsértések ellen, hanem a jog látszatával, el
hallgatásával okozott, sőt lehetőleg a véletlen események 
miatt bekövetkezett károkkal szemben is. A felvilágosítók

10

egyik legfontosabb alapkövetkeztetése az, hogy tilos a tol
vajra halálos ítéletet kiszabni, mert „képtelenség az embe
ri életet egy -  bármilyen nagy -  pénzösszeggel egyenérté
kűnek tartani”.

A tervezet normatív megoldása nagyban támaszkodik 
e bűncselekménytípus szabályozásakor az évszázados 
magyar gyakorlatra, de számos ponton már felvilágosult 
nézeteket képvisel. A halálbüntetést általában nem enge
di meg a tulajdon elleni bűncselekményeknél, csupán há
rom esetben: visszaeső latroknál, akik a közbiztonságra 
különösen veszélyes módon követik el cselekményüket, 
feltéve hogy a halálbüntetést a társadalom védelme az 
adott tényállás mellett megköveteli, és az elkövető meg
javítására semmi remény nincsen; gyújtogatóknál, ha az 
emberölési szándékot is magában foglaló szándékos cse
lekmény emberélet kioltásával párosul, és jelentős anya
gi kárt okoz; végül a visszaeső tolvajoknál, akik többször 
kaptak már súlyos büntetést, és megjavításukra semmi re
mény nem mutatkozik.

A tervezet egy további pozitívuma, hogy a vagyon el
leni bűntettek között aszerint tesz különbséget: a dolog el
tulajdonítása párosult-e erőszakkal (= rablás), vagy olyan 
különös fondorlattal, ravaszsággal, ami ellen az átlagem
ber nehezen tud védekezni (= csalás). A tervezet viszont 
nem tesz még különbséget a lopás és sikkasztás között. 
Hasonlóan rendelkezik a letét rosszhiszemű birtokosáról 
(depositarius), akinek magatartását minősített lopásként 
értékeli.

3. Az 1830. évi tervezet

A nevezetes reformországgyűlés által megalkotott 1827:8. 
tc. újra kodifikációs bizottságot hívott életre azzal a céllal, 
hogy a korábban elkészült tervezetet korszerűsítse, és a 
következő diétára javaslatot készítsen elő. Bár a munká
latokat elindító instrukciók legfontosabbika félreérthetet
lenül az a vezérlő elv volt, hogy a bizottság dolga csupán 
az előző operatum aktualizálása, ezt a kodifikátorok igye
keztek valódi tartalommal megtölteni. Legfőbb bizonyság 
e törekvésre a mű szerkezete.

Az újkori büntetőjog fejlődésének egyik jellemző sa
játossága, hogy az újszerű tudományos megközelítések 
nagyon gyorsan megjelentek a tételes jogi normákban, 
legalább tervezetként. A jogi fogalmak, intézmények egy
máshoz való strukturális viszonya a jogfejlődés fontos mi
nőségi dimenziójává lépett elő. A kontinens jogfejlődésére 
közismerten nagy hatást kifejtő francia forradalom hatá
sára megszületett napóleoni büntető törvénykönyv (Code 
pénal, 1810) egyik lényeges dogmatikai újítása az volt, 
hogy a büntetendő emberi magatartásokat három cso
portba sorolta -  ezt nevezzük trichotom osztályozásnak. 
A kategorizálás jelentőségét főként a hozzájuk fűzött el
térő jogkövetkezmények adják. Ma már tudjuk, valóban 
időtállónak bizonyult az az egykorú gondolat, hogy a bün
tetőjog szankciórendszerét gyökeresen át kell alakítani, és 
ennek jegyében a súlypontot a halálbüntetésről a megjaví
tás esélyét mindig magában rejtő szabadságvesztésre kell 
áthelyezni. A szabadságelvonás alapszankciójának haté-



kony érvényesüléséhez természetesen szükség volt olyan 
árnyalt intézményrendszerre, amely a minőségi distinkci
ók széles skáláját képes hordozni. A törvényi szabályozás 
markáns állásfoglalását mi sem fejezhette ki meggyőzőb
ben, mint a világos, tagolt dogmatika. Az újkorban gyor
san fejlődő jogdogmatika ugyanis helyesen ismerte fel a 
jogforrások tartalmi és formai elemei összefüggésének je
lentőségét. A törvények főként a bírák számára készültek 
(a jogtudósok közül számosan maguk is bíráskodtak), a 
jog elmélete, a jogalkotás és jogalkalmazás között nagyon 
eleven kapcsolat állt fönn. A felvilágosodás idején csúcs
pontját elérő újkori törekvés, a bírónak a törvény betűjé
hez való láncolása ugyan kissé 
szélsőségesnek bizonyult, a 
büntetőtörvényhez való szigo
rú igazodás maximája azonban 
tartós iránnyá szilárdult. A li
berális jogi reformmozgalom 
találta meg azután a kívánatos 
egyensúlyt az aprólékos és ren
geteg kötöttséget hordozó jogi 
szabályozás és a béklyókat ne
hezen tűrő bírói jogalkalmazás 
között a bizonyítékok szabad 
mérlegelése elvének kimondá
sa és érvényesítése által.

A törvények tartalmának 
szerkezeti felépítése tehát 
jóval többet jelentett, mint 
puszta tagolást. Hiszen va
lamennyi törvényi jogforrás 
jellemzője, hogy az elméleti 
igényel készült munkálatokat 
a jogalkotó aprólékosan ta
golta, mert az áttekinthetőség 
mellett a hivatkozás lehető
ségi feltétele is ez volt. A na
gyobb és kisebb szerkezeti 
egységek egymáshoz való 
viszonya természetszerűen 
minőségi szempontokat is kifejezett. A 17-18. századi 
büntetőtörvények, mint fentebb láttuk, tipikusan kettős 
tagolásúak voltak. A kézenfekvő gyakorlatias szempon
tok, hogy ti. a törvény elsősorban a bírák számára ké
szül, a bírónak pedig elsősorban perjogi kérdésekben 
kell gyors döntéseket hoznia, azt eredményezte, hogy a 
kétosztatú törvényszövegek első fele mindig alaki jogot 
tartalmazott, és a második fele rögzítette az anyagi jog 
intézményeit. Ez az állapot pontosan tükrözte az európai 
jogfejlődés egyik nevezetes vonását, miszerint az eljá
rásjog az anyagi jog ’bölcsője’. Megfelelt ugyanakkor 
az egykorú magyar jogi szokásoknak is. A két részt tar
talmazó törvényszövegek közelebbről mai fogalmaink 
szerinti ’különös részek’ voltak, hiszen az adott jogfor
rás egészére vonatkozó, általános szabályokat még nem 
tartalmaztak. Az a felismerés, hogy effajta dogmatikai 
egységre nagy szükség van, csak a 19. század elejére

született meg. A kodifikátorok előtt fekvő 1795. évi ela- 
boratum már tartalmazott egy principia elnevezésű be
vezetést, ám ennek a normatív szöveghez való viszonya 
kétséges volt, ezért azt egyszerűen elhagyták. Az euró
pai fejlődés trendjének helyes ismeretében persze nem 
ezt kellett volna tenni, hanem önálló szerkezeti részként, 
tartalmilag továbbfejlesztve beemelni a főszövegbe, ám 
nem ez történt. Kétségtelen, hogy a készülő kódexterve
zet legkomolyabb visszalépése ez volt. Megállapítható 
azonban fontos dogmatikai előrelépés is.

A kodifikátorok a francia büntetőtörvény szerkezeti 
megoldása felé elmozdulva három részre osztották mű

vüket: az első az eljárásról 
(De forma procedendi), a má
sodik az egyes bűntettekről és 
büntetéseikről (De criminibus 
in specie et eorum poenis), a 
harmadik pedig a kihágások
ról (De delictis criminalitatem 
non involventibus, eorumque 
poenis) szólt. Ez a felosztás a 
magyar büntetőjog kodifikáci- 
ós fejlődéstörténetében mond
hatni korát megelőző, hiszen a 
máskülönben európai színvo
nalú Deák-féle javaslat anyagi 
jogi része sem tartalmazott a 
kihágásokkal foglalkozó részt, 
csupán egy ilyen tartalmú tol
dalékot csatoltak a javaslat
hoz. További, jellemzően ma
gyar kodifikációs vonása az 
1830. évi tervezetnek, hogy 
valamiféle enciklopédikus 
buzgóság jegyében a büntető
törvényhez lazán illeszkedő 
egyéb jogforrásokat is kimun
káltak. Hasonló módon jártak 
el az 1795. évi tervezet készí
tői is, esetünkben azonban a 

kiegészítő jogforrások bővülése állapítható meg. Ezek: 
börtönügyi rendtartás (Tractamentum captivorum), a vér
hatalmat gyakorló törvényhatóságoknak szánt iránymuta
tás (Instructio pro jurisdictionibus jure gladii pollentibus) 
és az igazságügyi orvostan alapszabályai (Instructio circa 
ordinandas et peragendas medico-legales investigatio- 
nes et cadaverum sectiones, exaranda item visu reperta 
et depromendajudicia medico-forensia, quatenus haec ad 
delicta, et causas criminales referuntur).

A tervezet egy további feltűnő és fontos vonása az, 
hogy az egyes cikkelyekhez a jogalkotó aránylag részletes 
indokolást fűzött. A hol rövidebb, hol hosszabb magyará
zatokról nem tudni, hogy az országgyűlésnek beterjesz
tendő végleges normaszövegben is helyet kaptak volna-e; 
nyilvánvalóan nem rendelkeztek önálló forrásfunkcióval, 
ma úgy mondanánk: ’miniszteri indokolásként’, az auten
tikus értelmezést segítő céllal íródtak.5
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Jegyzetek

1 A  nyilvános gonosztett elkövetésén rajta kapott nemes esetéről van 
szó, akire paraszt is kezet emelhetett, a nevezetesprimae nonus ren
delkezése: „Violatur tamen haec libertás in factis causisque crimi- 
nalibus, puta homicidio deliberato, villarum combustione furtoque 
et rapina, seu latrocinio, atque etiam violenti adulterio, in quibus 
honorem titulumque et libertatem nobilitatis, quilibet amittit. E t si 
poterit, etiam per rusticam manum in loco delicti et criminis com- 
missi, libere semper talis detineri et juxta suos excessus condemnari 
punirique merito valebit. ” Pars I, Tit. 9. § 2.

2 Vö. Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a bünte
tőjog-tudományban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013. A  19. szá
zad végére, a kodifikációval megszilárdult (belső) büntetőjogi dog
matikai réteg ma is tartja magát, arra a 20. század vége óta újabb, 
alkotmányos (lásd pl. Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi büntető
jog. A  büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései.

Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2015) és európai uniós jogrétegek ra
kódnak (lásd pl. Karsai Krisztina: Alapelvi [r]evolúció az európai 
büntetőjogban. Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2015).

3 Az operátum kiváló feldolgozását a húszesztendős Bónis György 
végezte el: A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 1712-ben. 
(Angyal Szeminárium Kiadványai 26), Budapest, 1934.

4 Az osztrák-magyar büntetőjog-történet kapcsolatát illetően vö. Bató 
Szilvia: Möglichkeiten der Erforschung der österreichisch-unga- 
rischen strafrechtlichen Beziehungen. In Peres, Zsuzsanna -  De- 
lacasse, Krisztina -  Hornyák, Szabolcs -  Juhász, Botond (szerk.): 
Turning Points and Breaklines: 4th Yearbook Young Legal History. 
Martin Meidenbauer Verlag, München, 2009, 81-100.

5 A  tervezet részletesebb ismertetését lásd egy másik tanulmányom
ban: A  magyar büntetőj ogi dogmatika kezdetei. Jogtörténeti Szemle, 
2008/4, 3-5. o.

Szabó Béla

Jogtörténet -  
kultúrtörténet*

Ha valamelyikünk előre tanulmányozta mai kon
ferenciánk programját, bizonyosan némi megle
pődéssel vehette tudomásul, hogy egy bizonyos 

témakör kapcsán nem az fog beszélni, aki akár több 
évtizedes munkássága, vagy akár a hazai jogtörténe
ti kutatásokra hosszú évek alatt megszerzett, mindig 
jóindulatú rálátása révén joggal választhatta volna a 
„Jogtörténet -  Kultúrtörténet" előadás címet. (Termé
szetesen Kajtár,1 Mezey2 és Stipta3 professzorokra kell 
gondolnunk.) Hadd adjam elő a saját védelmemre, hogy 
bitorlóként való megjelenésem nem egyedül az én bű
nöm. A konferencia szervezőjének tarkómhoz szorított 
telefonja idézte elő azt, hogy most talán olyan témáról 
beszélek, amit más bizony sokkal nagyobb szakmaiság
gal tudna elővezetni a konferencia tudós és kritikus kö
zönsége számára.

Konferenciánk címében benne rejlik az apologetikus 
indíttatás. Már megint védekezünk? „ Wozu Rechtsges- 
chichte?”

Ez csak azért érdekes a saját témám szempontjából, 
mert ha igen, akkor tulajdonképpen kettős önigazolásra 
kellene törekednem. Ennek során kettős iga alól kellene 
az előadás témáját képező megközelítést mentenem, an
nak a sajnálatos bonmot-nak a szellemében, mely szerint 
a jogtörténet „a jogászok szemében szálka, a történészek 
szerint pedig dőreség”.A Sőt a jogi kultúrtörténet, aminek

* A  2016. november 17-én, az „Állam- és jogtudomány jogtörténet 
nélkül?” című tudományos ülésen elhangzott előadás fordulatait meg
őrző, de szövegében kiegészített és jegyzetekkel ellátott változata.

jelentőségéről és -  óvatosan -  hasznáról beszélni akarok, 
még a jogtörténészek többségének szemében is (a jelenlé
vők persze mindig kivételek) a segédtudomány, a „szolgá
lólány” szerepére van kárhoztatva.

A Máthé Gábor bölcsességének köszönhető előadás
cím ezen többszintű apológia mellett arra is lehetőséget 
kínál nekem, hogy szembesüljek saját magam évtizedes 
törekvésével, amelyek -  legalábbis eddigi hitem szerint -  
a kora újkori Magyarország jogi kulturáltságának külön
böző aspektusait súrolgatták.

Figyelmeztetve, hogy jó néhány alapfogalmat -  elég
gé el nem ítélhető módon -ismertnek vélelmezek majd, 
lássuk, mit adhatok elő közös „dőreségünk” védelmére?

Német jogtörténész kollégáink, akikre hagyományosan a 
magyar jogtörténészek is gyakran vetik „vigyázó szemü
ket”, ciklikusan visszatérőn felvetik a jogtörténeti kutatá
sok értelmére, illetve hasznára vonatkozó, valamint ezen 
kutatások módszertani lehetőségeit firtató kérdéseiket, 
nemzedékről nemzedékre tisztázandó tudományterületük 
legfontosabb létkérdéseit.5 Ezek közé tartoznak azok a 
módszertani önmeghatározási kísérletek, melyek mind a 
történettudománytól, mind a jogtudománytól elkülönítik 
a jogtörténetet.

a) Ebben az összefüggésben elsőként leszögezhetjük, 
hogy a jogtörténet a történettudomány része, az általa vizs
gált központi problémák történelmiek.6 A jogtörténészek 
-  első megközelítésben -  azt szeretnék feltárni, hogyan 
működött egy múltbéli jogrendszer. A jogtörténet legfon
tosabb kutatási területeit és módszereit az elmúlt századok 
alatt többféleképpen kísérelték meg rendszerezni.

A 90-es években a német jogtörténészek három terület
re osztották a jogtörténet kutatási területét. Ezen felosztás 
szerint a jogtörténet

• kutatja a jogi normák szokás vagy a széles értelem
ben vett törvényhozás általi keletkezését (Norment- 
stehung);


