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a debreceni VI. számu csend6rkerUletben: 
Zeke LAjos 1. o. tbs, Szilágyi ,Tózsef 2. o. th~,=Mol

nár György 2. o. ths, Debreccui JÓL"P.! 3. O. 1)18" ~. odor 
Ferenc cs., Bordák János 2. o. ths, Fnzy Gyorgy 2. o. 
ths Fülöp Imre 2. o. th~, Góz István 'l. o. ~,,~, Jock 
Mihály 2. o. ths, Kiss János 2. o. ths .. Nohlk J~7.sef 
2. o. ths, Par6czai József 2. o. ths,. v{tCZJ Nngy J~nos 
S. o. ths, T. Nagy Imre ftőrm., Slmlcz József ftorm. 

a miskolci VII. számu csend6rl{erületben: 
Koós György 2. o. ths, Balogh (lyula 3. o. ths, • 

Dávid András 3. o. ths. Erőss Károly 3. o. ths, Sz".bó 
Ferenc 3. o. ths, 'rMh János II. 3. o. ths, HcJres I?an
dor flőrm., Seres8 Gergely 2. o. thR, K .. :Molnar Janos 
CR Gödri József 2. o. Ihs, Horvnth VInce 2. o. tbs, 
Gái Imre 2. o. ths, vitéz Szilágyi I.tvún 2. o. ths, 
Mészáros Gábor :l. o. t11_, Varga L. GYlll.t 3. o. ths! 
Szakály Imre 3. o. ths, Baló'l.R István flőrln .• MánYI 
János ftőrm., Amhr',s AgoRlon 2. o. lhs, TIal.oll'h Ba,:,ta 
András 2. o. ths, Hogár József 2. o. thR, C~athy LaJos 
2 o ths Derecskci János 2. o. ths, MRg~ art Aron 2. o. 
tbs' Szilágyi Lujos 2. o. ths, Bogár J 6ZSLf 2. o. t!,S, 
Va~eny~zki István CS., S'lri András 2. o, ths, SZl!sz 
Józse! 3. o. ths, Mé"zároR János. 3. o. th~. L~~:7.0VIPS 
Sándor 3. o. ths. Homomllli Andra~ 3. 0_ thA,. 1 ,?lgyeS~ 
János ftőrm" Hunúk Antal CR., K.ecqkcméh SÁmue 
cs Pálfl Imre 1. o. g. ths, Bnlnz". L"jos 2. o. ths, 
Ji:~.irányi Andrág 2. o. ths, L:tllg János 2. o. thA. Máté 
Györ/!"y 2. o. thq. Marján Márton 2. o. ths. M"gvar 
J6zilef 2. o. th~, 'l'Mh János l. 2. Q. th~, TI nlsztu Snu
nor 2. o. ths, Vég-h Imre 2. o. thA. Tóth Fe~elll, 2. o. g. 
ths Erd lIrl i J6z~cr 3. o. ths, Slnl1C'r Andr"s a. o. ths, 
Tóth Józsd :l. 'l. ths, Molnár Gyilrll'Y 3. o. thq, BOf Jó7,seC 3. n. ths, Bércz! István ftórm., Va"8 ~.Tó~,e 
ftőrm., Gáspár Gitepár ftőrm., ~ajrlu András . t,11 m., 
Koku" József ftőrm., Szabó Karoly ftőrm" l\fokán 
Mihály tbrm. 

A budapesti csendőr 10trhatalmi pa1'ancs
nokság által dícsérő okirattalláttattak el: 

191 8-ban 

a szombathelyi III. számu csend6rkerUletben: 
Sr.lgeti Bálint 2. o. ths. 

a miskolci VII. számu csendörkerületben: 
Szabó .f ózsef ftőrm, 
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A nyomozó szolgálatI-ól a biinvádi 
penendtartás megvilágításában. 

Irla: Dr. Valló József örn~gy. 

A birói eljárás az 1896. évi XXXIIL t.-c.-el 
megalkotott Bűnvádi perrendtartásban a vádelvre 
van alapítva, mely elvet e:wn törvény 1. §-,a úgy 
fejezi ki, hogy bűnvádi ügyben, birói eljárás 
csak a törvény értelmében, vádalapján stb. in
dítható meg. Hogy ezen jogelv nagy jelentő
&ágét helyesen felfoghassuk, tisztába kell jön
nünk azzal, hogy a törvény egyes kitételei 
mit jelentenek. Lássuk ezeket egyenkint: AJ 
Bűnvádi, másképen büntet6 (kriminális) eljárás 
.alá tartozó ügyek azok, amelyekben kir. biró
ságok itélkeznek; tehát az összes bűntettek és 
vétségek, s a kihágások azon része, melyek a 
királYi járásbiróságok hatáskörébe tartoznak. 
Nem esnek tehát bűnvádi eljárá!! alá a _ kir. 
biróságok hatáskörébe tartozó úgynevezett pol
gári ügyek (polgári perek), melyek a polgári 
perrendtartás szabályai szerint biráitatnak el, 8 

a kihágások azon része, melyekben a rendőri 
biráskodásról szóló 1901. évi XX. t.-c. értelmében 
s az 1909. évi s:wptem.ber 26-án kelt 65.000/1909. 
sz, B. M. rendelettel kiadott büntető eljárási 
szabályzat .szerint a rendőri hatóságok it?lkez
II ek, FelsoroláS'Ukat lásd a csend. Szolg. utasítás 
Táblázatos kimntatásában a 233. tapon. 

EJ Birói eljárás alatt az A) pontban körülírt 
biinel!eIClkmények1J.en való itélJkezést és az iMI-
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kooés előJresz.ítésének. amn rés7kt értjük, maly
ben a vezetős2Jerep nem a nyomoro hatóságOlkwt 
és közegeiket, hanem IR 'kir. biróságokat illeti. 
A birói eljárás tehát nagyjában két részből áll: 
l. R2 úgyneve:rett előkészítő eljárásból, melynek 
célja az előfordult bűnügy tényállásM tisztázni 
(ide tartozik: a birói vizsgálat és a vád alá helye
zés); 2. a fötálTgy.aJ.ásból, melyen a vád és véde
lem bironyitékainak mérlegelése .alapján a bitó-
sá.g érdemben határoz, vagyis marasztaló, vagy 
felm.entő itéletet hoz, esetleg végzésHeg az el
járást beszünteti, felfüggeszti, vagy má. .. módon 
határoz. 

CJ A birói eljárásnak csak a törvény érielmében 
való megindíthatása azt jelenti, hogy: l. a kir. 
biróságok csak azon bűnös cselekmények, illetve 
mulasztások üldözésére hivatvák, melyek törvé
nyeink értelmében bűniettekké, vétségekké, vagy 
a ki.... járásbiróság hatáskörébe tartozó kihágá
sokká mjnősülnek; és 2. ez ügyekben is csak akkor, 
ha az üldö7.hetés egyéb feltételei is fenforognak. 
Ilyen feltételek: hogy a bűnös halála, a királyi 
(államfői) kegyelem, a bűncselekmény elévülése, a 
magániudítv:\ny elmaIladása, esetleg nY'Qmatékos 
gyaTlu h p,lvett cs·!\)k !,g:vszpr;-j I!'Vf,,1l1 feni'org"?sa 
a bűnvádi eljárás folyamatbatételét ne akadá
lyozza. 

DJ A birói eljárás-na'k cs.ak vM alapján lehető 
megin dí tás'a pedig am jelenti, hogya biróság 
vád hiányában birói eljárást folyamatba nem tehet, 
s a vád elejtése vagy visszavonása esetén, pedig a 
már folyamatbll tett birói eljárást is megszüntetni 
tartozik. Ez ,az úgynevezett vád--elv, mely t9uge· 
lyét, sankalatos tételét képezi az összes úja.bb 
bűnvádi perrendtartásoknak, s mely a birói páIT
tatlanság és függeilenség megóvását cél0Z7~. Ezt 
a célt akkor éri el, ha a hiróság csak oly ügyben 
jáil" el. melyekre nézve előttI" vád emeltetett. 
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A bí'l'ói cljáráSlOOk eZlen súgom meglkö'tött
~ége élesen kiemeli ugyan a birónak a vádlottal 
SZl6mben való pártatlanságát, de egyúttal meg
nehezíti a bűnös biI'Ói üldözését, miért is a 
Bűnvádi perre-nd.tartás keretében olyan ren del
kezésekről kellett gondoskodni, melyoe-k a gyanu
sítottrua:k >It birói eljáIlást megelőző üldözésére 
módot nyujtanak. TIyen reDJdelkezéseket ,a Bp
nak a nyomozásról szóló része tartalmaz. 

Mi tehát 'Voltaképen IR nyomozás' A Bp. 83. 
'§-a szerint a nyomozás tárgya a?on ada toJru.aik 
1rlpuhatolása és megállapítása, melyek a vád 
om el és e vagy nem emelése kérdésében a vádló 
tájékozésára szükségesek. Mely adatok ezek' 
Na.gyjá'ból aron adat()k, melyek a nyomozás álta
lános gyakorlati szabálY'a swrint az .allÍlbbi kér
Mseikre fele1nE'k: l. ki. 2. mit, 3. JTl;ként, 4. mi· 
vel, 5. mikor. 6. hol, 7. miért, 8. és ki"!'1 követott 
ea A nyom07AÍ,s eszerint a vádló tájékoztatására 
szolg:Hó olyan hatósági eljáiTás, mely a vád 
OOIel~séot me<gelőwen mindoo. forJTlalit~s n~lkül. 
"egyszelli-j gvanu" sőt bes1.1gás, névtel 00 , vagoy 
tl'lA1'oni fel;i('lpntés stb. a~,a.pjá;n is l~!!'y a l'A'" ilór· 
hatósá/!"ok, mint a rendőrségi közegek által (sőt az 
1921. évi XXIX. t.-C. 5. §-a értel·mébpn a kir. 
ünészség is nyomo1ll!at) folyamatha tl'hptö. E~
zel szemben a birói eljárás meg'Ímdftáf;a két SZl

Il'Ol'Ú feltételhez van kötve és pedig": l. "nyoma
tékos l!"YaJlll" ff'nnforl'"ál'a; 2. vádemelés II bÍl:ó
ság" előtt (lá8d Bn. l. ~-t). 

E7en megküllSnböztetésnek nagy gyakorlati :Je
lentősé!!'e van. Ugyanis, ha a birói eliárás 6'l:en 
két törvénves feltétel nélkül téietnék folyam9tba, 
ez perdöntő jogorvoslatJra: fellebbezMre. felfolys
modásra vaR"V semmiségi ok érvényooité!;ére a dll S 
jo!!'alanot;hol~tt a nyomozás meltindítása miatt 
semmiféle jO/l"orvoslatnak helye nincs, mert a ny()
mozá',s nem megtorló lépés, hanem csupán ható-
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sági 1:ájékozódáB, a tekintetben, van-e alapja a 
felmerült gyanunak, :vagy sem (Ennek megfelelően 
gának kiderülését várhatja.) 

Ne tév6S€zűk azonban szem elől, hogy a nyo
mozást elrendelő ~ lefolytató hatósá!gok és kö
zegeik ellen is van helye panaszemelésnek, de 
nem a nYQmozás megindítása, hl;lnem ennell: ne
táni szabálytaLan keresztülvitele miatt. Az Ilyen 
panasz aZQlDban a bűnper lefolytatáBát nem 
akadályozza s elintwésé're a vád tanács, esetleg 
az eljáró hivata.los Személy fel~ttes hatósága 
hivatott. _ Igy áUván a dolog a nyomozáSt teljesít6 szer-
vek.n.:ek . tisztában kell lenni!.ik a Bp.-na~ a nyo
mm6.sra yonatkozó összes rendelke~~lvel. ;~ 
tudniok kell ; a) hogy kik a nY9mozas ITányí~Ol'; 
b) mi módQID történ1k eoon irámyJtást; c) t:.oaalIl 
teliesítik a ren~őri hatóságok <és ikozeglEllk 
(csendőrőrsöJr) nyomozó feladatul;;aU , 

Ad ,aj Kik irányítják a nyoI?ozásU A Bp. 33. 
~-a szerint a kir. {igyészség kötelessége , a tudo
másáÍa jutott hivatalból üldözendő bűncselek
mények' tárgyában ,a . nyomozást teljesít~etni és 
II bűnvádi eljárásban a közvád!lt képviseln,i. Az 
192L évj X;X:IX. t.-c. 5. ~-a pedig továbbmen6leg 
arra is feljQgosítja a kir. ügyésZ!léget, hogy - a 
Bp. 171. és 172. ~-ball felsorolt levelek, iratok s 
egyéb küldemények lefoglalás át kivéve - a 
nyomoziist maga is telje~íthesse. (:E~ddig csak. a 
g'Y.omított .bűnvádi eU6!áBban "volt meg .a lqr. 
ügyészségnek az a joga, hogy szem~lyes.~n lS nyo
moz.b.atott, mégpedig a vize;gálóbiró Jogkorévelf fel- _ 
rÜházottan. (:Lásd erre vonatkozólag a gyorsított 
bűnyÍidi eljárá.sról sz.óló 1917. július 30-án kelt 
!731. sz. M. E. rendelet , 7. ~-át. A Bp. 84. §-a. mely 
a~ 'üg'yéSzi fűggetlenség, párba·tlimság és elfogu
b íJJi niiá g megóvása céljából, az ügyé~zséget ?' y;tyo~ 
mozást61 eltiltotta, azon felfogásból indult kl, hogy 
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a bünperben az ügyész is ügyfélnek tekintend6, 
épen úgy, mint a vádlott és védője, akik pedig 
nem nyomoznak, miért is az ügyfél egyenlőség 

elvének megóvása érdekében az ügyész se nyo
mozzon, nehogy a védelem elfogults,ággal, rész.re
hajlással gya.nusíthassa. A mai V'álto.z.ott viszo
nyok között s~kíta.ni kellett e2lZel az elvve:l, med 
fontos állami érdekek kivánták, hogy a nyomo
záB súlypontja a közigazgatási térről az igazság
szolgáltatási térre, vagyis a rendőroogről az 
ügyészségre áttereltessék.) 
Főmagánvád esetében a kir. ügyészség jog

körét nagy általánosságJylllIl a vád képviseletére 
jogosult sértett látja el. De a sértett - mint 
magánembel' - nem rendelkezvén a nyomozás 
teljesítésére hivatott hatóságokkal és közegekkel; 
ezeknek a nyomozás mikénti teljesítésére vo
natkozó utasításokat, felhívásokat sem adhat. 
Nehogy eIniatt a nyomozáEl érdeke sz.envedjen, a 
Bp. 84. és 99. ~-a úgy rendelkezik, hogy ilyen 
esetben, a főmagánvád1ó kérésére, a rend6rhat6-
Ság főnöke rendeli el a szükségesnek talált nyo
mozást. 

Ad b) Hogyan irányítja mán most a kir. 
ügyészség a nyomozásU Erro · a kérdésre is a Bp. 
84. ~-ának azon rendelkezése felel, hogy a kht. 
ügyészség a nyomozáS érdekében minden köz
hatóságtól felvilágosítást .. kivánhat"; a nyomo
zás teljesítésére a rendőri hatóságokat (>fI köze
geket megkeresheti, illetve utasíthatja; a nyo
mozás menetét irányíthatja, a nyo'IDozási cselek
ményeket és a nyomozó hatóságok oljárását 
eHenlSrzi. Ezen swles hatálskör folytán a nyo
mozás szálai a kir. ügyésznél futnak ÖSS7'..e, ki 
ilyképen a bűnözés terén nagy áttekintést nyer, 
vén, szolgálati ködetében a nyomozást tervszertí 
egyöntetüséggel 'irányíthatja, sőt most ezt sze
mélyesen át is veheti, miáltal II nyomozás urává 
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válik. A rendőrhatóságok és közegek tehát az 
ügyészség irányitása szerint nyomoznak, amint 
ezt a Bp. 84. §-áIlJa·k harmadik bekezdése rendeli, 
midőn kötelességük.ké teszi, hogy minden lényege
sebb intézkedésről, valamint annak eredményéről 
a kiJr. ügyészséget értesítsék. 

A törvény ezen rendekezései azonban a gya
korlati nyomozás terén hajszálnyi pontoss,ággal 
még sem hajthatók végre. Ugyanis egyrészt 8 

kir. ügyt';szség - sokoldalu elfoglaltsága mellett 
- fizikai időt nem talál minden nyomozás irányí
tásána vagy épen vezetésére, másrészt 8, rendőr
hatósálgok, és még inkább az elszórtan elhelyezett 
rem.dőrközegak (csendőrőrsOOr) nem kéIpesek min
den nyomozási mozzanatot az ügyészségg'61 kö
zölni mert eben őket a nagy távolság, a telefoJ; 
hián;a, vagy a kötelező disl'.kréciÓ (pl. besúgóva I. 
szemben), esetleg a kivánatos titoktartás (nehog)
pl. a telefon i jelentést illetéktelenek kihalIgas
sák) s legfőképen az érintkezés költséges volta 
is gátolja. Mindezek fOlytán a rendőrhatóságak 
és a csendőrőrsök e tekintetben bizonyos fokú 
önállóságra tettek szert, úgy hogy a nyomozáSo
k a,t a gyakorlatban önállóan teljesítik s csak 
fontosabb esetekben kérik ki a kir. ügyés7.Ség
előzetes felhívását s, jelentik a nyomozás fokoza
tos előhaladását. Hogy pedig a rendőrhatóságok 
és rendőrközegek ezen önálló nyomozó tevékeny
sége a Bp. rendelkezéseivel ellentétbe ne kerül
jön, úgy a rendőrség, mint a csendőrség külön 
részletei! Szolgálati utasítással láttatott el, mely 
szolgálati kötelmeik részletes felsorolása mel
lett, az eljárás szabályait is körülírja. Ezen szo~
gálati utasítások a ministeri rendelet joghata
h'ával bírnak s az ország egész területére érvé
nyesek lévém, a bennük fogl!atLt rendelkezések min
denkire kötelezők .. 

Lássuk már most, hogy a Bp.-uak a nyom 0 -
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"..ásra vonatkozó rendelkezéseit sorjá'ban miként 
vette át a. Csnd. Szolg. utasítás: 

Ad ej I.) A Bp. 3. §-a szerint a magánindít
ványra üldözen'd@ bűncselekmények esetében az 
indítvány meg tétele előtt nyomozás nem teljesít-

. hető: a Bp. 4. §-a szerint pedig a felhatalma
zásra., vagy kívánatra üldözendő bűncselekmé
nyek esetében, az ennek megadása nélkül indí
tott eljárás a nyomozáson túl nem terjOOllet. 

Hogy d Bp. ezen rendelkezéseit megértsük, cél'
tlzerű lesz a büncseLekJInényieket öt csoportból osz
tani: és )J('llig: 

1. a hivatalból üldözendő; 
2. a feljelentésre üldözendő (Btkv. 174. §.); 
3. a felhatalmazásra és kivánatra üldözendő 

(a rágalmazás és becsü1etsért.ésről szóló 1914. évi 
XLI. t .-C. 8., 9., 11. ~ 12. §§-ai); 

4. a magánindítvánYra üldözendő s végül 
5. a fömagánvádra üldözendő bűncselekmények 

CBOPortjára. (Ez utóbbÍJa,k felsorolásli,t lá~d az 
1924. évi Csendőrségli Lapok 6. számának 4-ik lap
oldalán e tárgyban megjelent cikkemben.) 

Ad 1. A hivatalból üldözendő bűncselekmények 
uyomozását egy'szerű gyanu alapján (besúgás, 
névtelen feljelentés, saját észlelet, tettenérés, fel
jelentés) a rendőrhatóságok és közegek saját 
kezdeményezéS/ből, vagy a kir. ügyészség-, a kír. 
biróságok, esetleg a rendőrhatóság felhívására 
vagy más hatóság megkeresésére teljesitik( (Lásd 
Bp. 93. és 94. §~-ait.) 

A vádat a közvádló (kir. ügyés7.Ség) képviseli. 
ba ezt elejt!., a vád 1répiVli&edetét a sértett mint 
pótmagánvádló veheti á't. (Lásd Bp. 42. §-át.) 

A Bp. e7en rendelkezéseivel teljepen meg
egyező intézkedéseket találunk a Csend. Szolg. 
utasítás több helyén, igy a 27. §. 1. pontjában 
általános, a 91. és 97. §-ba.n pedig részletes uta
...rtást. (A 91. §-ban az ÜgyéllZ9égi és birósági fel-



236 

hívásra teljesítendő nyomozásról, a 97. ~-ban a 
saját kezdeményezésre végzendő nyomozásról tör
ténik rendelkezés.) 

Ad 2. A magyar büntetőtörvényben csak egy 
olyan bűncselekmény van (és pedig a bűncselek- ' 
mény nyilvános feldicsérése, Btkv. 174. §.), mely
nek bűnvádi üldözése azon feltételhez van kötve, 
hogy valaki II bűncselekmény elkövetésétől számí
tott 3 hónap aLatt a biróság előtt feljelentést te
gyen. Ezt a feljelentést - a kialakult gyakorlat 
szerint - bárki, tehát a kir. ügyés7A>ég is meg
teheti, amiből az következik, hogy ezen bűnügy 
nyomozáisa a feljelentés megtétele előtt iB folya
matba tehető, épen azért, hogy az ügyész a vád
emelés - itt feljelentés tétel - tekintetében tájé
kozódhassék. 

A Csend. Szolg. utasítás e:ren bűnoselekmány 
mikénti nyomozásárói külön nem rendelkezik, 
mert ezt nyilván olybá vette, mintha hivatalból 
üldözendő bűncselekmény lenne, ami a csendőrségi 
nyomozás szempo.ntjlÍJb61 teljesen helytálló fel 
fogás' is. 

Ad 3. A felhatalmazásra és kivánatra üldö
zendő rágalmazás és becsületsértés középhelyet 
foglal el a hivatalból és a magánindítványra 
ü l dözendő bűncselekmények között, de mégiS kö
zelebb áll az előhbie'k.l!JC?J, liIm~t az aláJbbi körül
mények igazolnak: . 

1. A bűnvádi eljárás megindításához nem oa 
sértett nyHatkozata, ha.nem felettes haltóságámoaik, 
tehát közhatóságnak felhatalmazása vagy kivá
nata szükséges; 2. a vádat minden esetben a kir. 
ügyészség képviseli; 3. a sértett vagy felettes ha
tósága a felhatalmazást nem vonhatja vissza (bár 
IlzórváJlyosan ellenkező joggyakorlattal is talál
kozunk), minelk folytán ezen bűncselekmJémy II 

felhatalmazás megadása után 'a hivatalból üldö-
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zemdő bűncsel~yelk je1le>oooet vea:ri fel. Ezt a 
felfogást a lip. 4. §- a is él&sen visszatükl'özi, 
midőn kimondja, hogy a felhatalmazás vagy ki
vánat előterjesztése előtt megindított, bűnvádi 
eljárás uA nyomozáson túl nem terjedhet", holott 
a m.agáninditványi cselekményekre nézve a Bp. 
3. §-a ,kategorikUBaIl avt mondja ki, hogy ezek
ben az indítvány megtétele előtt "Nyomozás nem 
teljesíthető" . 

A c,sendőrségi szolgálati utJasításban ezen most 
kifejtett különbségek nincsenek kellően kidomb0-
rítva, ami félreértésekre adhat okot. Kivánatos 
lenne az új Szolgálati utasításban ennek kifejezést 
adni. 

Ad 4. A magánindítvánYi cselekmények részle
tes felsorolásM a csendőrség'i Szolg. Utasítás Füg
gelék B. pontja foglalja magában, anélkül awn
ban, hogy ezen bűncselekményekre vonatkozólag 
bármiféle megkülönböztetést feltüntetne. Pedig 
nem egészen jelentéktelen az a figyelmen kívül 
hagyott körülmény, hogy a magánindítválnyi cso
lekménYi0k is volta,képem 3 csoportl'la os~thatÓlk: 
a) az első csoportba azon magán indítvány i cse
lekményc<k fogllal'ruatók össze, melyekuél az egy
sver előterjesztett magánim,dítvány v1ssva nem 
vonható; b) a második csoportba sorolandók azok. 
runelyeknél az indítvány az elsőfokú biróság 
ítéletémlk kihirdereséig vissmvonható: c) a rullll'
ma,d!ik csoportba tartozllialk az u. n. főmag.ánvádre 
üldözendő bűncselelkmé,nyclk. 

Ad a) A Btkv. 7 olyan magánindítványi bűn
cselekményt ismer, melyeknél abenyujtott ma
gánindítványt visszavonni nem lehet, ezek: 1. az 
erőszakos nemi közösülés Btkv. 232. §.; 2. a 
szemérem elleni erőszak Btkv. 233. §.; 3. a meg
ferUíztetés Btkv. 236. §.; 4. a kerítés Bn. 43. §.; 
5. a. gyermekrablás Btkv. 317. §.; 6. a személyes 
szabadság megsértése Btkv. 317-321. §.; 7. a?: 
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uzsora ~883 .. évi XXV. t,-c. Az indítványi jog
~orlá tozasa. ltt aZ2JaJ magyarázh3Jtó, hogy az 
allamhatalom eme bűncselekmények üldözését 
azért tette a sértett a:karatától függővé, mert 
s?k esetben a. sérrtett érdelk.éJbe:n áll, a rajlla es>ett 
,;erelem clhalJgatása pl. a szemérem elIeni ml}
l'ényleteknéI); ha azonban a sértett nyilatkozata 
(indítványa) következtében az eljárá:s folyamatba 
tétetett, s ily módon az eset köztudomásuvá vált; 
az államhatalom II tettes megbüntetésétől, illetve 
II booV'á'd,i eJjá.rás lefolYltillJtásától UCIIll áJ[hat eJ. 
ny módon a mag.áninditvánYi C8elelkrn!ény.elk ezen 
c~oportja erősen megközelíti az előbbi pontban 
targyalt felhatalmazáhl és ezekkel együtt a hiva
talból üldözendő bűncselekményeket. 

Ad b) E 7 en csoportba azon ma<:"iminditványi 
cselekm'émyeket fOg'~altu!k össze, melyek üldOzihe
tése teljesen a sértett akaratától függ. Ha ez in
df,tványát. vi~zavonja, az ügyész is kénytelen a 
vadat eleJtem. De ez a joga a sértettnek csak az 
cls.őfok~ itélet kihirdetéséig tart. A kihirdetés 
után vlSszavont indítvány csupán enyhítő körül
ményt képez felebbezés esetére. 
~zek az ad a) és ad bJ pontban körülírt árnya

l~h eltérések a csendői1'Ségi nyomozásban külÖlI1b
s~.g~t ne~ ~esznek. Sőt a Bp. 3. §-a sem tesz ezek 
k~zott külonbséget, minek folytán úgy a Bp. 
mmt, a csendőrségi szolgálati utasítás egy
~ol~a~ és kategórikusan csak azt rendeli, hogy az 
mditvany megtéteJe előtt nyomozás nem teljesít
hető. A gyaJkOirll8Jt ezen a mel'evB'égen is enyhí
te~t. Sok .. eset~en ugyanis csak a nyomozáS folya
man deru l kl az, hogy a kérdéses cselekmény 
magánin~ítványi (pl. a házi lopásnál), máskQr a 
tálVQllevő sárlett nrun kérdezhető meg az indít
vá~y elő~rjesztésére nézve, pedig a bűnjel nyo
mamak blztosítására addig is meg kelJ tenni a 
szükséges intézkedéseket stb. Ezért a Csend<Srségi 
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8w1lg. Utasítás 98. §-a a kiaJalk:rul,t bil'ósá,gli gya
korlatra támaszkodva igen helyesen úgy rendel
K!l'úk, hogy az elha.Jas-Lothatatlan nyomozáhl in
tézkedések (mint a bűncselekmény nyomainak 
fentartása, folytatásának megakadályozása, a~. 
llbből származó hátrány elhárítása) az indítváuy 
mcgtétele előtt is foganatosíthatók. Ugyancsak 
megejthet<S a nyomozás az indítvány megtétele 
előtt awn adatok tisztázása érdekében is, vajjon 
az elkövetett bűncselekmény hivatalból vagy ma
dnindítványra üldözendő-et 

(A magál1indítvánYi bűncselekméllyekre vonat
tozó tö!fui rendJellkerest lásd MagYla,r bümtJeltő
törvények zsebkönyve cÍffiű munkám 112-117. 
~§-ai alatt.) 

Ad e Il.) A Bp. 9. §-a szerint a nyomozó ható
indítványi büncselekményeket soroltuk, amelyek 
üldö7ése nemcsak a Sél<tett indítványá'nak meg
tételétől, hanem attól is függ, hogy ez a vádat 
a, biróság előtt képviselni hajland )-e. A kir. 
ügyészség ugyanis ezekben a vád képviseletét -
a Bp. 41. §-a értelmében - csak a70n ritka eset
ben fogja átvenni, ha ezt a kÖ 7/>rdek kivánja. 

Ad 5. A főmagánvádra üldözendő büncselek
ményeket, illetve ezek bi.intetőio~i tulajdonsá
gait ,a, fenti ad e) pont alatt elé~gé meg-világí
tottam. A t<YVábbi részletezés ismétlésre vezetne, 
amit kerülni akarok. Felsorolásukat s nyomQzásuk 
módját az 19?4. évi 6. S'L. Csendől"ségi Lapokban 
megjelent idevágó ci'kkEml részletesen tá'l'gyalit\. 

Ad c ll.) A Bp. 9. 9. ~-a szerint a uyomozó ható
Bá!!Qk és kÖ7 egek kötel&ek a tm'helő és súlyo
sító, V'al8,milllt aa; enyhítő é,s mel1ltö körii1mélllY'{l
ket egyenlő gondosság/!'al figyelembe venui; 2. 
a terheltet az lit megillető jogokról felvilág'Osí
tani. 

Ad 1. A nY()I]Dozás célja az ru'1Y'31~i il!"a7Ság, 
más szóval a valódí tényállás felderitéi'le lévén, fl 
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gyanusított terhére és javárer szolgáló ténykörül
~ényeket a nyomozó hatóságok és közegek egy
forma gondOSSággal felderíteni tartoznak. 

Terhelő körülmények aZOlk:, mely~k a gyanu
sitott bűnösségét igazolják, pl.: biínjelek személy 
szerjnti felismerés, gyalIluo'kolk összen:::Jáilikozása 
stb. 

Strlyosí tó kÖTÜlménYJeik azok, melyrelk III bÜlIl&;
ség megálLapítása esetén súlY08a'blb bünte1lést VOll

nak maguk után, pl.: lopásnál a minősítő körül
mények, ölésnél az előre illJegfontolt szándélk: sllb. 
(Részletes felsorolásukat lásd A magylllr' bünt. 
törv. zsebkönyve című munkám 119. oldalán.) 

Moo:tö körülménye[k: azolk, melyek az ellenllooző 
látszat cktcára a gYa!llusítotJt ártaJtlal1SWga mellett 
s:x>~anak, Pl. a hltrvesgyilJkossárgga~ gyaruusított 
felJ esetében ennek feLesége iránti nagy szere
tete; a ruháján talált vétrnY'OmQik esetJén, az® 
beigazolást nyert tény, hogy a gyilkQSSág nap
ján favág:ás közben kezét IIlJe<gsértette stb. Ugyan
CSll/k ment'Ö körüilménYJek áJtaJá'ban. a beszámi
tást kizáró okok is. (Részletes felsorolásukat lásd: 
Btkv. zsebkönyve c. munkám 76-88. §-nál.) 

Enyhítő körülmények azok, melyek a bünösség 
megállapítása esetén enyhébb büntetés kiszabáSát 
vonják maguk után pl. ittasság, nYOrillraBztó 
anya:gi helyoot, erős feliliIJ:dlUlás, töredelmes be
ismerés stb. (Részletes felsori()lásukat lásd: Btkv. 
zsebkönyve c. munkám 120. oldalán.) 

Kiegészít.i még ez:en :ooutioel[k:ezésdkret a Dp. 
133. §-ánalk 5-ik bellre:zx:híse is, mely a nyroonozó 
hat6ságOik és közegek költekssé.gévé teszi, hogy a 
terhe!t ártllltlanságát igazoló, vagy bÜInÖSSé>gélt 
enyhe bb szi.nrben feltüntető bizonyí télk okat. _ 
hrac.sak az eljÚI'ás hwlogTaJtásának célzata nem 
nyilván_ló - már az első kihallgatása a~r.ml
mával sürgősen megállapitsák; VIlIllamint a Bp. 
100. §-a, me,ly elrendeli, hogya gYlMLUsíto<tt érd.e-

I 
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két szo.!gárló bizonyílléikoik'at a illr6gTSemmisülésWI 
szintén meg krall óvni, 8IIIlÍnek élrd~kélben a gyTa
nusitott egyes nyolillozó cselelkn:nfányek elrendelé
Bét a járáSlbiróságDJái is kéDheti. 

Ad 2. A rerhelJtet, Hletve vibdlolltat ill'eg.hlJleW 
jogolkIról a Bp. 54., 256., 304. és 330. §§-ai az alá.b
bialklban rendelkezmek: Az 54. §. szeri:nt a ter
helt már első klihallglatásallror védőt vá'laszthai, 
aJki a Bp. 62. §-'a szerin,t védett j &vel érintlkre:lJhcl, 
ennek érdekében a nyomozó hat6ságnál vagy a 
kir. ügyészségnél szóbeli, vagy írásbeli előterjesz
téseket tehet. ILa ezek az előterjesztést visszauta
sítják a törvényszéki vádtaná'csnál kereshet 0'1'

voslá;t. köteles azonban a védői meghatalmazást 
csatolni vagy felmutatni. 

A Bp. 256. §~a. szerint a vádlott a vádirat ellen 
kifogással. élhet, s ebben a nyO'mozás kiegészítését 
is kérheti. 

A 304. §. szerint a V'áodlott jogostrlt az elöllOO
szítő eljárásban, tehát a nyomozás folyamáln 
előbetrjesztett, de mellőzött indírtványait a fő,tá'l'
gY!alásO'Jl megismértelrui és uj bizonyítás tlelvéte
lét is inrdítványo'hhatja. 

A 330. §. szerint az íté'lret klihillxlJeollése utáln az 
elnö[k: vádlorttat, ha védője nin.cs, a perorvoslatxJlk 
oo..9?málhatásibról felvilágosítani mrtozi1k. 

Mindezen rendelkezéseIkből azt láthatjuk, hogy 
a Bp. a vádl att érdekeit szigoru oltalomban része
síti. Ennek: megfelelően a Q;end. Szolg. U.~. 10:. 
§-.a is a nyomO'zást teljesítő csendőrség kO'teles
séglérvé team, hogy a gyamusí·tott árrtratlans~a. 
vagy bÜ'llösségén~ kisebb foka mel1etJt szó~ó blZ~
nyítéilwk,at épen olyan gonrdossággTal d~m tse kl.. 
mint a terhellő és sUJlyosító bizonyítétkloikJat. 
UgY'anll'Z6IIl §. szerint a védő által llolhozoo.tt kÖ1'Ül
ményeket, - ha ezt szüksoéogresnek ífJéh, - az 
eljáll"'Ó csendőr egyén mreg<áUrupítarui tarto7liilr. 

Hi 
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Ad c) ILI. A Bp. 31. §-.a smrUnlt, hla a ÍJerooltei 
a teruletkivÜllilség vagy a s:remélyesmen1>es.séJg 
kedvezménye megilleti, erről még a bűnvádi 
eljárás megindítása előtt, vagy ennek fel!üggesz
mellett, az igazságügyminiszternek jelentés teendő. 

Ez a:1Jé·rt szüksé:ges, mIi'Vel a terülelJkívüliség és 
a BZffiIl&lyesmOOltesség fiennáHá.sáruaik: és terjedel
méneJk: el'biráIása kül4>oJi tJiJkai kérdés, melyndk 
eldöntéséibe a 'külÜJgymilIlis7Jterium is beV'O'Ila'ndó. 
Mig a két IlIlÍnisrzJter ettekintetbOOl meg nem álla
podoU, add1g a teIlhelt ellen sElIIllJmlillMe bűnvádi 
eljáJrás nem foganatosítható. 

EI1Dlelk megfelelően a Csend. Szol,g. Ut. 146. §-8 
is tiltja llyten gyanusíto.vt elllen a nyQ<ID.ozáB le
folytatását s eoon tilalJmlalt még a te,ttenikapás 
esetére is kiterjesztí. (Az ilyen ügyek nyomozá
sára vOlllalJkozó to<váJbbi fejtege,tést lásd Magyrur 
Büntetötöl"V'(Ílnyek zsebkönY'V'e cílffiű munlkám 25. 
oldalá!n.) 

Ad ej IV. A Bp. 32. §-a 8Z1C!rirut a jeloo tÖlr
vény az orszá~gyüllés tagjailIlJGlil mentJelmli jogát
nem érinti, ami más szóval azt jelenti, hogy 
'azolk ellen, aikilket 'a menrtJelmrl. jog véd - eUlIlelk 
felfüggesztése előtt - bűn'VIádl eljárást indítaIllÍ 
weun IQhet. 

Ugyanllyen negativ értelemben rendelkezik 
ebben az ügyben a Csend. Szolg. Ut. 147. §-a is, 
kimondván, hogyamentelmi jOgot ez az utasítás 
nem érinti. A Bp. és a Csend. Szolg. Utasítás 
azért kezeli ilyen óvatosan ezt a kérdést, mert a 
menteimi jog tartalma és terjedelme még ma 
sincs törvényesen zabályozva, s csak a régebbi 
joggyakorlat és házszabály alapján van érvény
ben; ez a joggyn'k:oll'lat pedl!g idŐlIlkinlt ingadozó, 
hol a szli'gtM11J>1b, hol meg az eJly\hJélbb á-lláspont 
felé h'ajlilk. Ez, vrulWlÍlIltt azon további ~örul
mJélIlY, hogy a kUadatás iriurut meglkerwett ház 
(-rogy menteimi bizottság) a menteimi jog ~1-
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fiiglges7it'ésénclr kimondása előtt mJe~izsgálás tá.r
gyáJvlá tesm am, hogy mialillJPOn kéTte a fő
ü.gyéilizség a menteimi jog feJ.giiggesztését; CaaIk 
növeli az e· tél"OO UJ."!llillkodó bizOlIlytlalanságot. 
(Lásd erről a ré.szleteket: Magyar btkv. zseb
könyve című munkám 19. §-ához irt jegyzetben.) 

Ad ej V. A Bp. 39. §-a s'neril1t a rendőrható
;;;ágok és köze'gt€lk :k'ÖtelesoeJk a kir. ügylélS17J8éogl~ 
biivatalos hatÍll!;1k1Öi~lben hozzájuk irut{~zejjt Ubasl 

tásait pOlIlltosan teljesíteni. 
E21en utaBításoik: fMeg nyoon021aSll ügy6ka'e 

V'onatilmzntaik:, IllIel~'e<t a rendoo'hatóságo!k éa 
köze~ legporuto&l!bIbrun. teljesHeni tart()7;Uak, 
mert csalk így vál1/k' lehe1ségteSS'é, hogya kir. 
ügylél'3z a nY'OlIllozás i,rányitója, Vlagy l3IIllint mon
dani szokilliik, a nyoonooos ura maradjon. 

A Csend. Soolg. Ut. 29. §,a hason~ó rendJel
ke:1Jést 1>81rtalmaz kiJInondvásn, h()gy a kir. ügyész~ 
sé!g, a járásbíróság, a vimgáló- és a kiküldött 
bíl'Ó felhivásIM, illetV'e lIIJeg'keresései feltétlenill 
telj esí tell'dők, s erek bíráiJJw1Já1t még a tis:zrtJi 
1J.8Irancsuoiks·ágna.k seun eng.edi meg. A csendőr
&ég tehát az általa tévesnek vagy embálytallan
'!illik vélt bírósági vagy ügy.észségi felhíV'ást il> 
teljesíterui taa:tM.ilk. mea:t a bÍl'Ói vagy ügyés21i 
inroézJlmdJés ellen csak a Bp.~ban kÖrÜllÍrt u. n. 
perl'eruds7lerü jogo'l."'VIOeLart;, vagy panasz használ
ható. Két eSilltben mé,gis joga van a csendőns.ég
nelk a bírósági és ügyészsétgi ~li}úvás, illetve meg
keresés ellen állást foglalni és pedig: 1. a felhivá.ll 
teljeBi tése előtt aikikor, ha a felhivás vagy IllIeg
k!eresés nyilV'álIlVJail.oon az eslkiitvel fogadott köte
Lessé,g, az állam, "WIgy a Bzolwál6Jt érdeke ellim 
irányulna, vagy ha a Btlk'V.->ben tHtoftt cselek
IllJé,nYlf; követelne; mely esebben a felhivás telje
sítése meg;1:.agt8ldamdó B az eBet aa; előljáró 
paIlaoosuOlkságrualI. rögtön bejel611llEl'Dldő; 2. a fel
h.hnálS teljesítése utá'n: akk'Ü'l'. ha V'Il~fLmely, az 

t6* 
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előbbinÉlll ~b'b, de amTt 'koffiQly agg-ály 
merülne fel a felhivás teljesíthe1Jése ellen; maly 
utólbbi esetben az ismJétlődés eJlkJerülése vég-ett 
utólag teendő jelentés a felettes parancs.nolkság
nJaik. 

Az 1. Minthogy aSwlg. S7Jrub. I. rész 66. pont
jában körülirt esetekboo a katonai előljáró áltan 
kiadott pal'ancs teljesítése is megtagadható, csak 
természetes, hogy ugyaneren esetekben a pal'anCS
nál kisebb erejü felhivás teljesítése szintén meg
tagadandó; de a megtagadás s ennek okai, azon
nal jelenJtendő'k az előljáró parancsnokságna.k. 
P.l. ba forradalrrui időkbem, egy a f(}rl'ladalom
hoz szító bíró, az állam törvényes hatall.ma ellEm 
iroányul ó felbivást Bldna ki stb. 

A járásbiróság mellett müködő ügyés7Ji. me.g
bizott a kir. ügY'észségnek aláreondelt szerve 
ugY'lln, de nyOllI1OW.s tekin te télben a kir. ügyész
ség hatáskö,ré'vel nEliIIl bir. Erre kü'lönben szüik
sége sincs, min:thogy a járásbiirósági eljáIrásban 
l/l nyomozás a Bp. 528. §-a szeorint az elkerül
hetetlenül sziikségesr.e szorítkozik s ezt a fel
jelentés beé,rkeozoo után az eljáró biró teljesíti. 
VizsgálatnaJr a jáll"ásbirósttgi elljárásban nincs 
helye, mert itt főleg a tárgyalásra van fental"tva 
fl biz(}nyítás. A O>end. Szolg. Ut. ennek megfe
lelően az ügy,észi megbi~ottat .a felbivás lcia,dá
sára jogosuJ.t hatóságok között nem is említi fel. 

Ad 2. Az aggá[yos felhivásTa vonatlkow s 
ennek teljes~tJése utálD előterjesztendő jelentés 
véglső fokon a Belügyminisz1Jelr úrhoz lenne fel
terjeszrendő, aki a szüksé,ges intézkedések elreon
delése végett az Igamágügyn:niruisz1Jelr úrhoz for
drulna. 

Pl.: Ha a kir. ügyészség a fogház állandó őrzé
sére bi'V'llá fel az egyilk őrsöt stb. 

Ad c) VI. A Bp. 83. §-.a szerint a nY'OOllozás 
célja azon adatok kipuhatolása és me.gállapítása.. 
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melyek a vád emelése V'aJgy D0IIl emelése k.érd'é
sáben a vádló tájéikozás'áJJa szübég-eselk. A nyo
mQ~ ezen határon túl Illem rerjeodhet. 

A törV'érny eome reondelkezése azon féh-eélrthe
tetlen akl/lJl.'l!lto.t fejezi ki, hogya nyomozást túl
h<JSSzu.ra nyujlnIl!Í nem szabad, aminelk többféle 
oikia V'an: 

1. A vád ura 'az ügyéSzség lévén, a nyomozás 
szá[lIlinalk az ő kemben kell összefutniok, ami csak 
úgy lehetsé,ges, ha a rendőrhatóságD<k és kÖ7Jege/k 
a nyomozás folyamán megáillapított adllltOokJa.t s 
13, netá'Il fogva levő terheltet az illetékes biróság
ihoz, illetve kir. ügyészségooz mielőbb eljut
tatják. 

2. A nyomozás tartama alatt nemcsaIk a gya
liusitott, de még a tanuk is személyes s:lJabadsá
gukban bizonyos fokig korlátozva vannak; miért 
is igen kiván~lto.s, hogy ez a korláto7Jás indru:o
aatlanul e-l ne huzodjélk. 

3. Nem teki.nthető kizártnak, hogy egyes rend
Őlrbatóságok és k öregek, ruagyO'bb á,ttekintés, szé
lesebb látkör, néha. a kellő szaktudás hiámyában 
i3I nyomozást té,ves vágányra t eorelnélk s ez áJúall 
a tettes elmen'ekülésére lehetőséget nyítnának. 
Csölk.ken ez a vesredelem, ha a kir. ügyész a 
lIlyomOOl 7Jás ról 'hamarosan é!l"'tes ülvén , ellenőrző 
befolyását érvényesítheti. 

4. A nyomozás olyan ruagy haJtalom egy rorud.
őrközeg kezében, hogy - az ehhez füződő nagy 
édekek miatt, - megvesztegetési kiséirIetekkel is 
számolni kell, ami smntbn kivá'Illaltossá teosm, hogy 
a feljelEmtés mielőbb megtörténjen stb. 

A Csend. Szolg. Ut. 107. §-a hasO'Illó é:rtelem
ben rendelkezik, midőn kimondja, hogy óvakodni 
Ikell attól, hogy a nyomozás tulságos részletekbe 
menjen és hosszabb ideig eolhuzódjéik; a 102. §. 
pedig azt ren{leli, hogy fontosabb bűnesetek a 
tudomásul vétel után haladéktalanul - tehát 
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még a nyo-mo1Jás bel'eje:l!él:,"e előtt - bej~len
tendólk. 

Most még az a kléfrldés tisztá7JlllIlJdlÓ, hOigy melyek 
.a1i0lIl adalto'k" melY'eik a váJd'ló első Mjé:koztatár 
áTa okvetlenül szi.iJkségeseikT Erre a Bp. biartláro

zottam. nem fclel 9 így e te!kLLn.tetbecrJ. CSaIk a ki
alalkult gY'akoll:I'a,t;ro lehet táunaszlIl(}d<n.i, wmely 
bJálJ:o!lD. adat tiBztázásáJt tJartja olkvEl'tlenriil szü.ksé
gesnek és pedig: 1. lett-e bűncselekmény elkövetvef 
2. ki' és 3. mi módOlIl kö'Vette azt eH Ez a' hár()m 
lkéll"dlés táil.'gY'alandiÓ a JleUelentésben, vagy tény
V'ázllatbMl is, s ha e21ekre az ő'ra lIlJeog'tuJdMt 
felelni, a bűncselekmény kiderítettnek, ellenkew 
esetboo kiderítetlffilJllelk teoldntendő. 

Az e;lBŐ tájétko7Jtató jelentésnél pel'SOO SolkSWI 

ennél kevesebbe:! is be kell érni, mivel ilyookor 
biwnyítékQlk helY'Bttt, csak a fen.forg'Ó gya.nUlll8lk1 
lehet kifeje7Jést adml. . 

A részletesebb nYOllllQ7JÍ\S és adlattgyüjtés a fel
jelentés megtJé,teole után is, a Osend Szolg. Ut. 
104. §-a értelméboo, aikár sajált elhaltáro-2lásából_ 
aJkar az ügY'észség valgy bíró.sá'g felhivása ~ap
ján addig folytJatallidó, mig a nyOlID.{)zálS bes7JŰID.
teMse el n<e!lD. nelltdeltetilk, vagy a té<nyálLás a 
CS'emd. Srolg. Ut. 141. §-{l szeri.nt elég\gé ki nem 
derí ttetett. 

Ad. c) VII. A Bp. 84. §-a a bűnügyi nyOllll{)zás 
kenesztülvi1lelére vo.natkozólag három főfQlnt()8-
sá,gú rendeIK'eZ'ést tal"tal1lllaz, eook ll! kö'V1elJk1eoző1k.: 

1. A nYQlill{)zást rendswl'limJtJ. l/l kir. ügyész
ség, ki~telesen (főmtagáJD.V'ád esertJén) peodig a 
rendőri hat&lág főnake rendeli el. 2. A kir_ 
ü~szség a l'endÖ'rhaooságtoikat és közegeiket a) 
a nyomozás teljesítése végett megtkeresheti. 
illetőleg utasírtha'tj.a, b) a nY'Ollllozás men.etélt 
iré:n yí t j a, e) a nYOllllooási ~leik:m~il1Y'eket és a 
nyomo21ó hatóságok e;ljálI'ásá t el[enőrrzi. 3. A 
rendőri hat&l,lÍIgOtk és ~ö?;egek kötelese!k a) ezen 
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megf!feresé6llek Vlagy utasHásrrua;k l'eltMllmül eI.e.get 
ten.ni, b) a lélllyegesebb irutlé,21k<edésről a. kir_ 
ü.g~szs.é.get é.:r<tesí teni. 

Ad 1. A nyOlllloms még nem birói eljáa'ás, 
mely a Bp. 1. §. szerint csak vád alapján 
.indí tha tó meg, holott a nYOlID.<Yms.natk éppen az. 
lj, célja, hogy a vádiJót a VTád emelése, vagy 
IIJeIIIl emelése kértdJésében tájélJmztassa. Too'mésze
tes tehát, hogy azon esetekben, melyekben a vá
dat a kir. ügyészség képviseli, a nyomO'básl 
is ez rendeli el. Főunagálllv,wdl'a ÜJld'öz,endő bűn
cselekményeik esetén a vádat a sértett képviseli, 
de ő mint magánember a hatóságokat nyomozás 
teljesítésére nem utasíthatja, 1llIiért is ez a fel
adl8.t a Bp. sZJelI'in,t a rendő'l.'batóság főnOkérro 
hárul. 

Ad 2. A Bp. 33. §-a szel'Í'nt a nYOllllo7Jást II 

kir. ügyészség teljesítteti; az 1921. XXIX. t.-c_ 
5. §-a soori'll.t pedig em magla iB teUesítheti, bá.!' 
a gy>a!kor:l8tbtaIl 'a.zt látjulk, ho-gy a 'kk. ügy1ész
"ég csak igen font()s bűnügyekben nyomoz. De 
hiszen lehetetlenség is lenne, hogy 'a, kir. ügyészség 
a törV'ényszék egész területén előforduló bűnügye
ket maga nyomozza ,amihez sem fizikai idővel, 
sem a szükséges helyi és személYi ismerettel nem 
rendelkezik. Hogy ezen km·lát<YLá.s miatt a vád
elven csorba ne essék, a nyomozás elrendelése, 
irányítás a és ellenőrzése a kir. ügyészség hatáS
ikÖ'réiJ>e ll'talt!IJtott, miaiek köV()tkezté'ben a bŰlll.
ügyi nyomozás szálai e.nnek ke7Jeiboo futnaJk ösz
sze. Ez a kömméillY s a Bp. azOfll tOVlái1:Ybi ren
de'ik;e71ése, hOt~y az ÖS87JeB ny()lll]{)zó S'L(JoI.'V'eoK: a kir_ 
ügyészség feltéttlem rlmdelkezésé·re állanaJk; a 
V'ádem1}lésbez szü:ks'éges adatok mImtől előbb való 
beszerez.hetésélt kellően bi zto-sí tláik. 

A Csend. SZ{)~g. Ut. több helYEm h!aS()nló ér
telmű rondcl'kezést tartalmaz. tgy a 2{). §. 1. 
beIloozd'ése az ü.gylészs~i és bírÓ':JlÍIg;i felhiV'áscfjj 
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vagy megik!OO"eSéselk: teljesítését rendeli s e7f6k 
b:i.rálatát tiltjla. A teljesítés megtJa,gladruiáJt csak 
a Szolg. Szab. r. rész 66. l,lontján:aik eseteilbffil 
engedi meg. Felmerült más aggályok esetén -
helyes ártelmezés s:oorin,t - CS3Ik utól'!lJg lehet 
az ügyészs.é.gti. felhívás m1att az előljáró p.a.rancs
notksá,gho·z fOTdrulni, holott más hatóság()lk fel 
hivásai a Csend. SZOilg. Ut. 29. §. 2-ik belk'ez
dése szerint a teljesítés előtt is felterjeszthetők 
elbirálás végett a járási főszolgabírósághoz, vagy 
az előljáró parancsnoksághoz. 

A Csend. Szolg. Ut. 91. §-nak 7. beJke71dés~ az 
ügyészségonek a nyomozásra v<matkozó felhiVllÍsát 
szintén feltétlenül tel:jesíte.ndŐiIl~ rendeli (kivéve 
pers:oe a Swlg. 5mb. r. rés z 66. pontjámak 
eseteit). Mindez azonban nem azt jelenti, mintha 
a csendőrség csak az ügyészsé,g Vtagy bíróság 
felhivására végez!hffilne nyomozást, mert III nyo
mozás, mint ezt a Bp. 87. §-nál látni fogjul!:, 
remdsrorint hiV'a1lalbM indítandó meg. 

Ad 3. A rendőrthatóságcIk' és kö:oeg6k nemcsak 
a nyomozásra vonatkozó felhivás teljesitésére, ha~ 
nem a nyomozás lényegesebb intézkedéseiről még 
kÖ71beeső ártesíttlselk téteJ>ére s enne'k bef1eje:lJtéovel 
az esetre vonatJroZIÓ :i1eljelemtésnek a kir. ügyész, 
séghez V'aló beterjesztésére is köte1e7lVéIk. 

Az első I'endelke res célja az, hogy a ki'l·. 
ügyészség a nyOlIIloZ1ás footosabb mozzanallaliról 
a feljelentés megttéel előtt is tájékoztassék; a 
másiké. hogy az előfordult összes, tehát a kideri
tetlenül maradt esetek is, az ügyészség tudomá
sára jussanak. 

A Csend. Szolg. Ut. e tárgybam. iB .a Bp.-hoz 
hasonlóan rendel1oozi!k. Így a 102. §. 1. bekez
dése azt rendeli, hogy mmd~n bíineselekmémy, 
- tekintet néJkül a.I'!l"a, hogy enJIIJ~k kideritése 
lIlIenmyire si'került - az illet€l:'lcs hatóságnalk fel 
jelentendő. Ezen §. 2-ik bekezdése fontosabb és 
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b<myolu'Jtalfu bíincsellekmenyelk esetOCe am is elő-
írja, hogy eook a tudomásul vétel után azonnal, 
tehát még a nyomo:oás beve7Rtése előtt, V'llIgy 
legalább közvetlenül az első tájékozódás után -
az üldözésre hivatott hatóságnak bejelentessenek; 
hogy ennek a nyomozás iTányítására, a b:Lrói 
vizsgál8Jt :vagy hatóSlági hel~zm.i sremle indít
vámyozásárá, esetleg a megszökött tettes á.Jta
János üldözésé,n~k elrendelésére alJroJulla, nyiljélk. 

Az 1921. é,vi XXIX. t.-c. 5. §-<llJalk idevágó ron
dellkezése pedig .úgy szól, hogy a ren;dőrhatóság
lIlak a bűnügyi nyomozással megbi~ott tagjait a 
Mr. tÖrV'énysrelk srekhelyén úgy kell elhelY'ezni, 
hogy a kir. iigyészs'ég a nyomo:tás menetét ~
beli utasítással irá.nyíthassa stb. Ez a rendeU
i]oozés is a kir. ügY6szség fotkozott befolyását dom
borítja ki. 

.Ad c) VIII., A Bp. 85. §. s7Jerint rendőrhatósá
gOIk .a1att az áilaro, a törV'ényhatóságolk és a 
lközsé~k .rendőri hatá<9klörrel biró hatóságai és 
hivatalai, illetve ezek vezetői és önálló intéz,
kedésI'C jogosított tagj'ai s nElVlewtesen a köz.ségi 
előlj'áJróságok is éil"tendök. 

Rendőri kÖ71e~ ped.ig: IlIZ ezen hatósálgclk:
nak aláren{lel1 hiV'atalnQlkO'k, a remdőJ.1Ö!k és a 
csemdőrség altiszt jei és legémység1e. 

A m. kir. miniszterium l'ICudelettel állapítja 
meg, hogy mely rendőri jogf',{Jöl'l"el biró hatósá
gok és köregek vannak a kir. ügyészség kÖ7lVet
len rendelkezésének alláV'etve és melyejk!kel érint
kezik a kir. ügyészség megkeresés útján. 

A hatóságok és hatósági közeg(ft köwtt hatás
k,ori és fokom,ti kiilön,bség áll fenn. N'llIgy á,lta
lanosságban úgy lehetne a kettő köz,ötti kül&nb
sé,get körülirni, hogy a hatóság a törvémyben 
gyök-erező kémyszerítő hatalommal u. D. impe
riummal . bir, mig a ha·tósági közeg ezzel nem 
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birv:á:n, hlvatali ha1almátt azon hatósá:gtóol nyeri, 
melynelk. neV'ében Vlagy meog.bi~ásá.bam eljáT. 

A Bp. a rendőri hatáSIkörrel biró bJatóságo!k 
ós hiv8ltalclk vewtőÍill kívül, e~e:n h'llbósá,gokrralk 
é hlvatalQknak öuáUó inté71lredésre jogosított 
tagjait, mint pIl. a főswlgabirói hlvatalokba.n a 
reudőri birá.!iikodáJssM mCglbizO'tt szolgaIbirtIlm t. 

• 170 államrendőrségi kerületi kapitányságoknál a 
mndőri biráskod'ással, vagy a nyoonozás teren 
ön álló ba<báslkÖTl'Iel me.gibiZOltt bivoa,tall:nOlkOikat is 
rendő.l'Iba.tóBágoik[la!k tdldrn ti. 

UgyanClWlk l"e:Ildőri hatÓ5ágot képeruek a köz
s(,gi elő,ljáJróságolk is, melyek a 65.000/1899. sz. 
ko.rm'á[lY'l'end.elet érte1m.éhen egyes cselkoéilyebb 
súlyú mezőOO!lJdőri és eordei, V1a1lamint cs elé'dü gyi 
killáglásokb'll'Il bil"lÍJSlkodni s az ügyészség :I1eolhi
,,-ására egyes nyomo,w cseolellmnélnyekert is telje
síteni jog.osulbal'.r, illetve Jrotele~ik:. Ez utólbbi 
hatáskörreol a községi előljáróságok azért ruház
tattak fel, meort a Bp. 96. §-ban fo/!lalt azon ren
delkczésn6k, hogy a nyomozást teljesítő rendőr
hatóságok az általuk foganatosított kihallgla.tá
sokról vagy más nyomozati cselekményekrŐl 
jegyzőkönyvet tartoznak felvenni, megfelelni ké
pcseok; holott a rendőrközegek erorK} nem kötelez
IlCtök. 

A csendőrtiszt remodőrhatóság:nalk nem t~tt
hetó, mert hatósági Ím!pell'iUIIl1J:ll'811 nem biT. De 
n€'ID. teokinthető r€lIlJdlŐu1kmeglllek sem, mel'lt köz
hivatali állá>sa és hatáskÖTo s~el'int a :rre:ndőri 
közegek felett áill s ÖIDMJó előljáll'Ója a rendőrj 
közegek k,ategoriájáha t8Jrtozó cs en dÖl'Ől'ISÖkne!k. 

A l"e:Ildöl'i hatósá.gok és közegek osztályozáSa 
a Csend. 8wilg. Ut. 92. §-ban ugyan így van 
lei'ektetve s fenti magYaI'lámt swrint oo-telme
Z'en~lő . 

Ad c) IX. A Bp. 94. §-<a sooriTIIt a remod'Öri ható
ságoik: és möwgek köooJ.eseik a n1ml magá.nindílt-
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v.runyi C8ele~yeoket ' felhivás nélkJitl is nyo
mozni és feljelenteni. 

A nyomozást a feljelentés megtétele után is 
rol~tatni; 8, különösen: 1. a bűncselekmény nyo: 
11IJ3.J.~~k épsegben tartása; 2. a tettes vagy részes 
elreJtozésének vagy megszökésének meogakadályo
zása; 3. és a tényálláls ffelderítése végett a sz ük
~ges intézkedése.ket megtenni s ezekről a kir . 
u?yészs~ge~. 8'Ürgő~en . értesíteni tartoznak. Ha, pe
dIg a klr. ugyészseg mtézkedéSléig a bűncselekmé
nye,k nyomainak megsemmisítésétöl kellene tar
tam: a szübéges birói eselekmény teljesítése vé
gett a legközelebbi kih járásbíróság keresendő 
meg. 

E7JBn §. első bekezdése a cserudől'ő'l'sÖlk köteles
ségévé teszi, hogy a hlvalbalból és él'velems OOIl'Ü
l~~ a felbatalmaozásra és kívánatra üldöze:ndő 
bun.c8el~ényeket is felhívás bevítl'ása nélJlkiül. 
tehat hlvalla:lból nyomozzák s a nyOIDlOzás erod
méonyét II;~ iPetékes btató ágnaJr bejelentsélk. Ez 
~rert szuks'eges, mel~ a jáJrásbiróság és a kir. 
~lgyé~zség rends7Jeorint éppen a rendől"hatóságo!k 
es kozeg<ek, a csendőrŐl'Sök feljelentéseiJbÖll él,te
~ül a. bűncseileikmé:nYeik ellkövetésé'rő] s ezen fel
.lelentés~ beél'lkeoose előtt. nem is áll módjÚJba'll 
a nyoonozás iránt inté:zJkedni. E2'kTt l'end!eli a 
Csend. Swlg. Ut.. 97. §-a is oly 1Jalá.lóan, hogy 
hla a csendőr, alkálI' s'aját észl{jlélSe (pl. tett~
~s, .. nyomonüldözés esetében) akár más utoo oly 
~e8iilést nyeor (besug./Ís, feljeleontés, panasz a.lak
J~baD), meolY'llek ~lapossá.ga nem valósmnürtloo; 
koteles a nyomoz ast hivatalból és haladéktaLa
nul beve~etni s ennek folywmám. megállapítani: 
l. valÓIban lett-e bŰDcselelmnéJny elkövet're' 2. 
h~ ig.en: milY'(m az elkövetett bŰDcseol€lkméD~; 3. 
kiJr gyalDusíth<llJtÓik alaposan ennek elkö'VICtéséveU 
~int látjrufk, !li Osemod. 8oo,lg. Ut. e7Jen §~a 

'eIlJ~n fedi a Bp. aW'Il Te:n!oolu7JésM is, hogy 
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a nyOOJlozJás egySWTÜ gya.nu, tehát besugás, vagy 
névtelen feljelentés allllpjám. is bevezethető . 
Hiszen a nyomo:rosnak első so.rbam éppen a:llt 
kell tisztá=ia, vajjon alapos-e a feJmerült gytanu 
V18>gy sem~ Ha agyalIlu alaposlllJaik bironyul, az 
eselt az illeWkas biTósághoz a Csend. Szolg. Ut. 
102. §. alapján feljelen<teD:dő; még az esetben is, 
ha a tettes kilétét kideritEmi vagy az ÖBSOOIS bűn
jeI~et őriZiEYube venni nem is sikm-ült. Főleg ez 
utóbbi esetben lesz szü'kséges, hogy a nyoon07Jás 
a Csend. Sz.OtI.g. UtJasíres 104. §-a éil"telmélben a 
fuljelenres meg1étele után is folytattassélk, még 
pedig: 1. a bűncseleokmény nyollLaimak épség>ben 
tartása; 2. a tettes elrejtő:llésfulek, megsWMsénelk 
meggátlása; 3. más esetleg sziiksé,gessé váló 
intézlkedéseJr meg1é~e éI'dJalroben. 

Ad 1. A bűncselekmény nYOOJllllinak' épség'ban 
tartása l'en<lszm-int csak adJdig szülks'éges, amig 
a nyomozást vezető hatÓSág ezeket a bizonyftás 
éIl"delklében fel nem has'7JIlálta, Vla.gyis jegyző~öny
vileg s helyszíni váZirlajzZlal, esetleg lemérés, 
gipszbe öntés, lefényképezés útján meg nem rögzi
tette. Olyan bűncselekmények nyomait, melyekre 
nézvo a birói vizsgálat megtartása a Bp. 103. 
§. s7Jell'1nt kötelező (halál, él etfogytig tartó fegy
ház és 5 éven felüli börtön vagy államfogház 
büntetéssel büntetendő cselekImélIlyek) addig kell 
épségben tJa.rtMLi, még a bírósági vagy a smk
értöi helyszini soomle JJlJegta.rtásáiro hiVlatott 
bi2JOlttság a helys7Jinére kiszáll. Sürgős esetben 
a szükséges birói szemle megtartása végett a 
legközelebb fekvő járásbiróság már a nyomo
zást vezető sOOirVeIk által ,kereselIldő meg. (Pl. 
forgmJmas úton, keresztbe, vagy áll'1adással fenye
gető viz partján feikszik a hnUa stb.) Mimthogy 
a Bp. nem ida elő, hogy miJ'kOil" kötelező a ható
sági helyszini szemle megtartása, hanem ezt a kin:. 
ügyészség és a vizsgálóbiró belátására bizza; leg-
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célszerübb, ha a járőrök a tájékoztató jelen tés
tételkor ez iránt kérdést intéznek a kir. ügyés"Lhez. 

Ad 2. A gyta.nusított elrejtőZlésén~ vagy meg
s:OOkJés&ndk m eggTlutl ása, a nyomozó s-rorv€ik: első 
rendü feladata. mert a legswbb nyomozlás is 
káirbaV1é87l, ha a beigazo1t tettes ké:llrelk-erit.ése 
nam sikerül. A gyanusított swkési vagy elrej
tőresi kÍ8élrlete a Csend. Szolg. Ut. 117. §. VI. 
fejeret b) pontja értelmében rendszerint elfogási 
olrot képez, de hogy az elfogást fOglanatosíthas 
sulk, előbtb a szökést Vlagy elrejtőzBst looll meg
alkad'ályomunlk. 

Ad 3. Más szülkségessé váló iIIltMIIooéselk leh~
né,neik: uj,abb tanuk vagy uja/btb tárgyi bizonyí
tékok beszerzése a Bp. 192., 210., 211-214. §-ok 
értelmében; esetleg a gyanusított menekülésének 
meggátlására vonatkozó intézkedések. Az ilyen 
fontos intézkedésekről a kir. üggyészség minden 
kor tájékoztatandó. 

A pótlIlyomozás a Csend. Szolg. ut. 141. §..u 
srerim,t addig folytatamdó, mig a tényállás el~gé 
ki nem derul, eléggé kiderite1lt pedig aklkOll." l'8SZ 
a tJélIl yá II ás, ha ennek al,apj'án a kir. ü'gyészség 
- a Bp. 83. §-a srerinil; - elhatáro:llhatja: Vlan-e 
hely,e a vádemeJéSlIJ~ vagy Stem. Erről a kéo:
désről alZ itt kifejtettok szerint a továJbbiakban 
a Osellld. Szolg. ut. 104., 109. és 110. §§,ai is reIl

del'k em eik. 
Ad. c) X. A Bp. 96. §--a. szerimt a rendŐ<IÜ 

hatóság megidé7lbet és eskü kiV'étele nélkül ki
hallgathat mindenkit, akitől a kideritendő tény
körulmooye'k tekintetében felvilágosítást vár. 

Ezt a jogot a Bp. ki:rorólag a rendőrhatósá
gokna<k biztosítja, anélkül, hogy a l'endő'r'köze
ge.'k ta,nukiké.rderesi jogát külön s zabtálY07JUá, 
aunire pedig nagy sziikség lenne. A rendőrsé·gi 
nyomozásnál ez a hiány ugyan nem ére7Jhető 
a.nlIlyirn, mert itt a nyomomlst 8 igy a tanu-
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krihal!lglatást is mag1a. a blaltóság végm, s lOOze.gei
vel csatk kiselfu jeloo.tőségű rendelke7Jéseit haj
tatja végre. A csendŐl"8égIi nyomo~ásba.n a~OiIlIban 
eglésren mlÍlI'kélllt áll a dolo.g. Az őrs (:rn1IJ,t 
rendőri 'krö:oog) a nyoonoml9ban teljesen önállóan 
jád- ell. TIylkélPOOl Jremcmk a kir. ilgyé'Szs~ és 
a. jáJrásb'ixóság kÖ~Vletlen támoglwtásáJt, hanem a 
ján-ási szélkhelyek:oo. kivül mÜJködő őrsök, még 
az elsőfoku rendWlhatóság tán:nogatlÍSlát is néll
külözik. EOOk: tehát csak a kÖZlSiÍ,g,i előljáróság 
közvetlen segítségére számíthatnak, mely 'a nyo
mo:míB szoempontjálból· smntéill reI1dőrhatós<á,got 
képezvén, sürgős szükség esetén igen hasznos 
támO'<glatója lehet az örsnek. 19y a Bp. 98. §-bam 
foglaltakJrualk megfulelően haldO'ikló ta.nulk, &ér
tettek, terheltek j ,egyzőlk:önyvl kihallgartás'ámál. 
a váJtozásnalk: kitett heayszÍilli állapO<t jegyző
k(inyvi meglJ.'Ög7litésénéa, beismerő VlallomásiIlak 
jegyzőlkönyv100 fO'glalásá.nál, tÜZlrendés:ooti hely
szini sze.mle megejVésémél, tatllUJk megidézéaélIlél. 
ruemlk:ü!lÖinbem a bŰilljeJ lefogllalásnak, a házfk.uta
tásnaik és Ili sremélY'JThO'1;ozlÍSDlaJk azo,n eseteioon. 
melyeknek sajáJt :kie7Jdmnényezésből való fogana
tosítására a csendŐ/l'lSlég nem jogosult, pl. ház
lmtatás tettenéll.'és esetélIl kívül stb. Ezze!l a 
UálIlliO<gartással a csendő,rfus'öknelk él<niöik is 'keU. 
hogy a Bp. ebibeli hli>illllYos l'etIloolJkJe7JéséJt elleru-
ulyozzáik. 

Kivánatosnak látszik egyébként a csendöll'
őnlőkmek a rendőrhartóBá'gO'k teljes nyomozó 
hatáskörével leendő felruházását, aminek legna
gyobb akadálya az ily funkc.ióknál kötelező 
jegyzőkönyve7JélS, mely a}<alkilag és úarl'talmilag 
olyan 8zi;g"0Iru foelltéetlekhez van köwe, hogy fYZJek 
teljesítése lIJZ őrsökJtöl ma még nerul kJi.Vlál!lható. 
Ha aZOUIblliD aJltisvtj'e.imlket el.'\re gondOSR'll kiik~
peznélJlik, ez az aikadály is meg,smlllD.€lk s a.li:1kor 
t1Z utaSításOOl válito~l7atni lehetne. A köZ'.Sé,!!,'li elől-
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j!Í.'l'ÓSág ily 1rányú i'glélIly'bewteléről a Csen·d. 
Szolg. Ut. több §~a intézkedik; így a 88. §., 
JlliCly nem eng.ooi, hÜ'gy a ];jözségi előUjá:róság a 
csendőrség nY'9t1llo7Jásálha. bea vtallkO'zZlék, do köte· 
lezi e:f,t, hogy a cs en dőr&égi eljá.rást ennek ~l
s zólitás ára, az elől1Jbi beikJe~désben leirtalk s~e
l'IÍnt előse-gítse. Tová.bbá a lll. §., lllJely S1;eriIIl t 
a tanuJmi a járőr fellkffi"esio, Vlagy a kö~sé,gi ellől
JaTOS<a1g ÚJtj'áill a ,klöZBltÍgthbáihoz moghivihartja. 
Vé.giil a 114. §., mely meg,ismétli a 88. §~barn 
rés~ete7Jett aq;OiIl es.e.teoJret, me1y,ok'ben a csendőr
örs a Ik'özségi elöljáróság tJámog,atáBára van 
l~talV1a. 

Megjegy7lem, hogy az előzetee le~M:tó7Jta'tá", 
tekintetében a községi előljáróságnak alig van 
nagYQlbb jO'glll., IllIi.nt a cs en dő.rors'll>elk, melynek a 
CS'Em'd. SzO'lg. Ut. 117. §.;a etelLiIIltetben igen mesz
szemenő jogot biztosit. A Bp. 97. §-ában bizto
sÍÚ()tt azon jO'got aWlnban, hÜ'gy a nyo,mo:~ás szi'n
helyén ralkoolCátlailikodó tanuk előzetes letartóz
tJatáJSba helYJeZJheltök és hogy a nyomO'zás sZÍill
helyén levöikJll eik , az OIIllI8.n való távozás meg
tiltlhartó, vagy ÓK vala.mely megjelölt helyis,égb.1D 
v,aló tartó7lkodásra utJasítha tó'k, a c.se.ndőrj'M
ÖTök nem gya'kO'IrOllhaJtjálk:, mert ol1:ro a Csend. 
SzoLg. Utasítás jogo.t nem ad. A gywkorLat a1Jo,u

ban mégis 0'00 fejlődött, hogya tanuk s:lJllibad 
moz~s,át a nyomozás é!l'deík~jben a cs en dőrjár
fuö'k is kQrlátozhatjálk. Ra k1vé!tJeJ.esen ra\l{on
cátllliU talIlulk előretes letartóztatása váilnélk sz,ük,. 
ségessé, ez,t néwte.m sz~lnt csaJk: a köZJSégi elől
já,róság fogam3Jtosíth8Jtná. milért is sZÜlkSégesne.k 
tarrUlliDám. hogy az uj SzoIIg. Ut. kerotében az 
őrsparancsnO'!ks,ág mindazon jogO'k'kal felruház
t<JSóiéIk. melyeklk~l a közsé(gá előljáróság bir. 

Ad -e) XI. A terhelt IIdhalLgatására nézvo a 
Bp. 132--140. §§--ai az aI1 á;1>bi fO'l1tosabb ren,del
.f007Jé.s~t fogllaljált magukban: 1. A 132. §. sze-
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dUlt m.i.nJd~gyilk terheltlet külön és éIlőszóval kell 
kihallgta tui; 2. a 133. §. srerillit a terheLt e'lső 
k:HIla.llgatása alkalmával s71eméllyi viswnylllli felől 
kikérdezendő; 3. megjelölendő előtte a terhére 
rótt bűncse1e1kmém.y s megkélrde71endő, ilciván-e 
V'édJelmé,re va;~amit clőhozni; 4. a kél'dIéMk úgy 
adJamJdóGr ful, hogy előadásá1Jl81k: hézagtai pótolva, 
elJ.entmondástai felvilágosítva legyenakr; 5. ha 
ped!íg a terh~lft oly bí1ncselelk.m.ényt ismer 00, 
mely miatt ellen~ eljárás nincs folyamatban; ez 
külön jegy7lÖk'önyv'be V'!il8ndő; 6. a 134. §. szerillit, 
ha a terh~lt kijelenti, hogy nem bűnös, de a 
vádra néz;ve nem kiV'án részletesen nyilartJlrozmí, 
vagy ha tetteti magát, vagy felelni nem akar; 
fi.gY'6lmeztetendő, hogy e718n viselkedése az eljá
rás folytatását nem aJka,dályozz.a és hogy esetleg 
a ViOOel6Ill eszközeitől fos71tja meg magát; 7. a 
135. §. szerint a beismerés kheszköZlése véi","'6tt 
n6Ill sZIllIbad a te:l'he1ttel s718m'ben sem igéretet, 
IÍJIDÍt'ást. fenyegetést, erős7Ja!kot haszná1ni, sem őt 
éjj\:li kihallgatással tudatosan kifárasztani stb.; 
- 8. A 138. §. szerint két terhelt, egymáSsal, V'!l,gy 
a terhelt egy-egy tanu val a nyomozás folyamán 
is szemb6síthető. ha ellentmondó vallomásuk 
máskép nem tisztázható, vagy ha alaposan tar
tani kell attól. bogy ez a főtárgyaláson nem fog 
megtörtén.hetni, végűl ha ezt a terhelt maga \ 
kivánja. 9. A 139. §. szerint a terhelt beismerése 
után is be kell szerezni bűnössége egyéb bizo
nyitékait is: 10. a 140. §. szerint pedig, ha a ter
helt süket. de olvasni tud. a kérdéseket írásban 
kell hozzá intézni. ha pedig néma. de írástudó, 
felszóIítandó, hogy írásbelileg fel eljen; ba erre 
nem képes, olyan tolmács útján kérdezendő ki, 
aki magát vele meg tudja értetni. 

A Bp. mindezen rendelkezései természetésen a 
terhelt lriballgatását végzö " renuőrbatóságra, a 
vi~.álóhiróra és a járásbir6sá,gl'a vOlllatkoznak, 
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úe minthogy u nyomozást teljesítő csendőr jár
őrök is kötelesek a terheltet, helyesebben a 
gyunusítottat kikérdezni, ezt nagyjából ök is a 
fentiek szerint teljesítik. Hiszen a Csend. Szolg. 
Ut. a Bp. ezen "rendelkezéseit csaknem szószerint 
átvette. Az itt-ott mégis mutatkozó eltérésekre 
az alábbiakban mutatok rá. 

Ad 1. Mindegyik terheltet azért kell külön 
kihallgatni. nebogy egymás vallomását meghall
gatván, a következők, az előzők nyomán vallja
nak. Ezt a Csend. Szolg. Ut. 112. §. első bekezdése 
is kifejezetten elrendeli. 

A terheltnek élőszóval való kikérdezése azért 
kötelező, mert a birói eljárásban a Bp. értelmé
ben közvetlenségnek és szóbeliségnek kell érvé
nyesülnie, miért is célszerű, ezt az elvet már a 
nyomozásnál is követni. 

Másrészt a gyanusított szóbeli előadásru kény
szerítve, könnyen ellentmondásba keveredhetik 
II iha erről ,az ellentmondásról m:eggyŐZZ'Ük; 
beismerésre birbatjuk. Kár, hogy l'Z az eljárás 
a Csend. Szolg. Ut.-ban kötelezően és r észletesen 
előírva nincs, bár a k érdés elég fontos abhoz, hogy 
az új swlgál,ati utasításba felvétessék. 

Ad 2. A terbelt személyi ViSZOl1"yainak pontos 
megállapítására s bejelentésére azért van szük
ség, hogy a birói eljárás folyamán személyben 
\'aló tévedés e16 ne fordulhasson pl. azon esetre, 
ha a községben több u~,"yanolyan nevű egyén 

"tartózkodik, vagy azon ritkább esetre, ha valaki 
más bűncselekményét önként magára vállalná. 
Erről a Csendőrségi Szolg. Ut. 103. §-a is rell 
delkezik. 

Au 3. Terhelttel a terhére rótt bűncselekmény 
oly terjedelemben, közlendő, hogy ez a nyomozás 
éruekeit ne sértse. Ezen közlés nélkül nem vár
hatunk tőle beismerő vallomást, sőt még véde
kezni sem tud. Ezt a Csend. Szolg. Ut. 43. §-a 
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is ugyanígy rendeli, bál' ennek a terhelt kikér
dezését szabályozó 112. §-ban lenne a helye. 

A terhelt azért szólítandó fel védelmének 
előadására, hogy az ellene felmerült gyanuokok 
tarthatatlanságát, - ha erre képes, - beigazol
hassa. Ez a nyomozás érdekében is áll, mert 
hiszen, - kizártnak nem tekinthető, - tévedés 
eset én, arra ad alkalmat, hogy a helytelen 
vágányra tévedt nyomozás, helyes irányba terel
tessék. Ha pedig a terhelt védekezés kőzben 
valótlant állít, olyan ellentmondásba keveredhet. 
mely őt beismerés re indíthatja. 

Ad 4. A terhelt elöadásában mutatkozó héza
gok és ellentmondások pótkérdésekkel tisztázan
dók. Ezeket úgy kell hozzá intézni, hogy ellent
mondását belássa, aminek rendszerint olyan 
nagy erkölcsi hatása szokott lenni, hogy beisme
résre vezethet. Ezen ejlárás körülírása is hiány
zik a Csend. Swlg. Utasítás 112. §-ból, s szerintem 
ide felveendő lC'Ilne. 

Ad 5. A Csend. Szolg. Ut. nem tartalmaz ren
delkezést azon esetre sem, ha a gyanusított a 
tlyomozás, illetve kikérdezés folyamán egy úja?~ 
bűncselekmény t ])eismel'. A csendőrség tagJal 
tudják ugyan, hogy az ilyen beismerés is nyomo
zás tárgyává teendő, dp azért f'7.t mégis kifeje
zetten fűlV'oendiXnek tal'talltám az új Coond. 
Szolg. Ut.-ba. 

Ad 6. A nyomozás szinte holtpontra jut, ha 
a gyanusított egyre csak azt hajtja, hogy ő nem 
bűnös, de az ellene felmerült gyanuval szemben 
részletesen védekezni nell kiván, vagy ha beteg
séget szimulál, vagy felelni nem akar. Az i~yell 
magatartás teljes bizonytalanságban hagyJa a 
nyoonozót ~U'l'a 'illÍ2Vo, vajjon a bűneset valóban 
az általa elképzelt módon lett-e elkövetve. Ezért 
a jó nyomozó mindig törekedni fog arra, hogy 
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alkalmat adjon II gyanusítottnak az ő következ
ttltései megcáfolására, mert ez II cáfolat fogja 
feltevése helytelenségéről őt meggyőzni s ez 
foa-ja arra ösztönözni, hogya bűnügy kiderítését 
más feltevés alapján keresse. De ha a gyanusi
tottnak a feltevés megdöntése nem sikerült; 
ebből az látható, hogy a nyomozÓ helyesen 
követkEY.Gtet. A nYOllliozóllak tehát mindenképen 
arra kell törekednie, hogy a gyanusítottat a fel
llierült gyanura nézve nyilatkozásra birja, s ha 
ez, az egyenes kérdésre válaszolni vonakodnék, 
kerülő úton, a tárgyra nem tartozó beszélge
téssel, kell őt nyilatkozásra birni. Erre nézve 
célszerű lesz közlékenységre hajló hangulatát 
kivárni s ügyesen felhasználni. Ha mindezen 
tÖl'ekvés kál'baveszne, arról kell a gyanusitottat 
meggyőzni, hogy ilyetén magatartása gyanus 
színben tünteti őt fel, anélkül, hogy az eljárást 
megakasztaná; továbbá, hogy ártatlanságát az 
által tudja legjobban igazolni, ha az ellene fel
merült gyanut megcáfolja. E tárgyban a Csend. 
Szolg. Utasítás 112. §-a is hasonlóképen ren
Ilelkezik, 

Ad 7. VaHoonás kicsiIlmrása céIljából el'őszf\ik 
és fenyege1,és a1kallimaZlását aaJéll't tiltj1a a. Bp., 
mert ez a törvény emberséges szellemével ellen
keziJk; 2. meTt ezt a vádlot!t és wdőj(' a főtáll'
gyaJáson a vád megdöntésére kiha.smlálh~tná; 3. 
mert ez ál,ta l a nyomozó !közeg a,bba a rubába 
P8hetne, hogy a beismerésnek tulzott fontosságot 
tuladdonítván, a bŰ!IlÖlSSég egy'é-b bizonyíté'kairualk 
bes7.er7lésél'e nem feiktetne kellő sulyt. A Csend. 
Szolg. Ut. 112. §-a L'l teljes hatáJrozottsággal tiltja 
az erőszak és fenyegmés aJkalmazását s elrC'Il 
deli, hogy a biínösség egyélb bizonyítékai a be. 
lismel'lés utám is besool"Zendők. Sőt élPpen abba.n 
Jooll a beismerés igazi jel1entőség;élt felismel"ni, 
hon ez a nyom,oző közeget a biinjeleik (tárgyi 
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bizQlIlyí télk:Qlk) és 13. terh'clő vallOOllások (s7Jemélyii 
bizQlIlyítélkdk) könnyebb bes'Ler7Jésétre vezetheti .. 

Ad 8. A Bp. 138. §. kifejeZletten. megengedli. 
hogy két-ikét terhelt egymással, vagy egy ter
helt egy-egy tMJ.UiV1al a nyomoWs folya.m.ám is 
szembcsitessék, 00 a vallomásuk'OOn lényeges 
ellentmo.ndás ml.lI1:iatkoZÍlk s ez mMlOOp nem tisz
tá~ató' vagy 2. ha ezt a terhelt maga kivánja. 
A Csend. Szolg. Ut. 112. §-a a szembesítés t tiltj~. 
s csupán a felismerés céljából való szembeálll
tást engedi meg. A Szolg. Ut. ezen rendelkezése 
nem látszik indokoltnak s az új utasításba a Bp. 
táglab'b engedrrnéuye lenne felveendő. 

Ad 9. Erre a kérdésre az ad 7. pout 8Jlatt fog
laltalk adnaJk kimeríiő vál>aszt. 

Ad 10. Nincs l'endellke7Jés a Csend. Szolg. UtJa
sításban arra nézve sem, m.iíként tÖl"téUljék a 
siketek, némá!k és siketnémáJr kikJiH'deZlésc. A nyo
moro járőr(jk a gy.a'k()1'lrutb-ól tudjálk ugylall, hogy 
ez mi módon szdkott foganatosíitatni, de nem 
ismerilk a Bp. erre VOtDJaúkozó előbb hivartilwzott 
rendelkezéseit, miért is ezeket a O end. Szolg. 
Utasításba szószerint felveendőknek tartanám. 

Ad e) XII. A Bp. 141. §,a sZlerint elő7letJes l~· 
tartóZItatás l'eudelhető el: 1. tCJttenikJrup,ás eseté
ben, ha a tetbenikapott kiléte awnnal meg D<ean 
állapítható; 2. 00 a terhelt megszö!kütt, elrejrW
zött, szökésre előkészületeket tett; vagy ha meg
szö'késétöl, a7Jé1,t mert állandó tal'fÍ.ó:dkodó helye 
vagy rendes keresetforrása nincs, av>a~y, mert 
ismeretlen és magát ig'azolni nem tUlba, Vlagy 
az alkalmazandó bűntet.ésne!k várható nagysá.,o-a 
miatt tartani lehet; 3. ha bizonyítéik fOl'Og fenn 
M'ra néZNe, hGgy a terhelt valMllJely részes~t, 
orgaZldáll. bűnpártolórt, tanuL sza~értőt hamls 
vallomásra birni j.gye!kszik; 4. ha la bűncselek
mény nyomait meg elll!IDisítelli, el1oej,telli törek
szik; 5. ha a terhelit nem magylar hQlIlos, s ala-

261 

pos'!iln kell attóil bllll'trurui, hogy smbad1á.boll 
hagyása esetében a ha tósá.g újabb idé7Jésére nem 
fog megjelenni; 6. vé.gijll ha az eljáll"ás alati 
újabb büntelttm Vlagy vétséget követ el, vagy 
ezwl fenyegető7lik. 

.Az elöZl600s letartóZJtatás aszemédyes sZJa/bad
ságnak oly súlyos korlátozása, hogy eZlt <'SaIk a 
Vlizsgálóbiró, esetleg a vád tanács Vl3igy az itéi16-
biróság és csak ik'ivételesen, - 'ha a Ikés'edelem 
VlesZlélJy~l jár - a járásbil'Óság vagy a rendőri 
ha.tóság, és csaJk.is írásbeli határoza.:t alapjáin 
mondhatj1a ki. Az előwtes letartóztrutás cé<lja a 
terhelt elit&lésének biz,tosítása lévé,n, ez mindég 
alJralmazásba veendő, ha a terhelt éJetkörü.l.mié
nyei vagy magatartása. mi,a,tt elitédhet.óse vesZIé _ 
l Y'Elztetve láts ?lik 

A törvény nem sorolja fel, hogy mely bűn
cselekmények esetén mondlua.tÓ ki az előrew-s le
tartóztatás, de kétségtelen, hogy ez csak bűn
tett vagy szabadságovesWéssel bü:nte<tendő vétség
gel nyomatélkosan terhelt egyén ellen aIJr.alIllJa2ó
ható és pedig a vizsg-álati fogsághoz hasoolól1n, 
mégí$ aZZla.l _a különbséggel, hogy a vimgá.1atl 
fogság csalk a vizsgálat elrendeléSIe után, ez 
pedig máll' a llYOmoros soráUl s minden esetre 
II V'izsgáJllIúi fogság előtt jön alkaJmazásba. 
A l'endőrköZlegelk az előzetes letartóZJtatás alkal
mazására fol j ogosí tó imperiumnn.al nincsene'k: fel
ruhálZJVla s eZJért csak felettes hatóságnikhoz valQ 
elő álli tást foganaJtosíthoatnak. 

A csendőrjárőrökllek és ŐI'SpamncsnOlksá"'ok
na'k: e tekintetben valamível nagyobb hatáskÖriilk 
Vlam mint a rendőrlegánységnek, mel"t ők a Csend. 
Szolg. Ut. 117. §-a értelmé/ben bizonyos SZl6ll1lé
lyeket "elfoghatnak" Vla,gy "eJŐvewthCotn~k." Ez 
az elfogás és elővezetés sem azonos persze az elő
zetes letartóztatással, - mely huzamosabb fO!nTa
tartá~t jelent. - hanem lényegileg ugyanoiyan 
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biztonsági rends'babályt képe'L;, mint a rendőrségi 
előfullitáB. Hogy ez az előállítás kM módon, a 
súlyosabb: úg-ymeveoott "elfog,ás" és az emyMb~, 
úgynewoott: "előve7Jetés" útján fOglanaJtosíthrutó, 
ez a lélJlY'6g'em nem "álto7Jta,t. Az elfogá/ma aoo,rt 
van s7JÜlkség, hogy a ve.s7Jélyes cg'Y'én s2ligol"Ulb
ban keoolh€ltő legye:n (megl>ilincs:eMs) 8 ezá1,bal 
a leg,tö'bbs:OO<r ruagy távolságra szóló ZIa V!a!l'vailam 
bekisérése biztosíttassék. 

Az előze.tes letal'1tózbllltás esetoi a Osend. Szolg. 
Ut. 117. §"1l,ruk V. és VI. Iejewtében vannak fel
sorolva, melyer" a csemdőrjárőTlt a tett<m0rt vagy 
Ilyomatélkos gyoam.úvaJ. terhelt egyén elfugásálra. ali 

eset\}en jogosítj,áik, hJa a késedelem veszéllyel Jár. 
Az általuk elfogOItt, vagy elővezetett egyén a21on
l>an haladéJdJBJ.amul azon hatóBá,ghoz lcisér<endö, 
maly az elő2lete6 letartó7Jt.altás elrenoolésére a Bp. 
é>Ttelmé;t)en hivatva van. 

Mintho~ a Bp. az előzetes l~rtóz~ás ese
teit egy §-l>an sorolj!3. Iel, a nagyobb oss7Jhamg 
kedvéért a Csend. Swlg. Ut. 117. §-íllak erre vo
noatkooó V. és VI. fejeooúét is egylbe kelLene fO?
J<alni és pedig ilymódon: Elfogadandók uz?k, akik 
eilIen az előmtes letJaTiózta tás az alábbl!alk: sze
rint ~i.mondJható. (Lásd az Ad c) XII. fe,jel'Jeot 1-<6. 
pOIJltjait.) 

A Bp. HL ~-bam clőiforduló egyP.fJ' Ifogalmak 
résziletes magyarázatáJt itt mellőznöm. lkellett, 
mert ez túl hosszÚ!ra nyújtaná jelen do-lgomto
mat. De egyébként is újat alig tudnék mondani, 
minrthogy erre né!ÚVe AImln-ózy Gyula ~des úr
naJk a 117. §-rÓIl írt füwte l'lészleWs lsmeIltetéet 
tarta1.maz. 

Ad c) XIII.) A bünjelek elkobzásáról és le
!ogllalásá!'ól álbruIában a Bp. 169. és 170. §-ai, le
wlek, távúratolk és egy\3!b küldemények lefogila
lásruról pedig a Bp. 171. és a 172. §-ai remdl(lllkez
n~. Eren Joél'dé&ak!ke1 f~eslegleSJJek tJarrtom Ut 

fog~aJ!k,()Z)Ui, mlve<l a B!JkY."ről ü,t :t.S6bkÖllyV'6lll 
6L §-ámáJ. ezt rOOszletesen s a Csend. Sz;o1g. ut. 
swmpOlJltjáJbó!l is fe!dolgoztam. 

Ad c) XIV.) A Bp. 173-175. ~-ai szerint a 
büntetit vagy szaiblwdság-veszbésBel bünteuendő V'éi1;
Ség gyMlújá"l'lal terhelt háza stb. <ÍJtJkutath~tó, ha 
lllaPOB'an V'Miiline7JhiJjtő, hogy ez a 1Jeot tes v.agy ré
szes kém"eikerirtéséll'e, V'agy \}izonyí télkok felfede
~s'él'e vewt. 

Másolt háza akkor kutaiJl!artó át: ha a bÜJncse 
lelkmémyt ott kÖ'VIettéik el; ha II be.rlh:elt illdöOOa' 
~ö7Jbon oda mooe<küilt, va,gy hla ott fOg1ták f:lIl; ha 
igen nyomatékos tények valószinüvé teszik, hogy 
a tettes vagy részes, vagy a biinjel ott megtalál
ható, ",agy ha a ház, lafkjás, illetőleg egyélb helyi
gp.g bírlalója rendőri jlelü,gyelet alatt állJ. 

Korcsmlá'k, csál'dálk, kiéjházak és a.ZOO!: a nyilvá
nos helyiségeIk:, IIlJ6ly>ekil>em. tHtott s~-enesejáté
kort fumel:-, >1agy amelyek büntcttesf:lIk I\endsoor.iJD.t.i 
vejtJelk!b.elyéJi.il Bzolgálruaik, ldihágh; eeeltém is át
kuta,tha tólk. 

A házku1Jllltást tuJajdollké;p.pCll azon haJtós{ugo!k
ll'ruk kellell~ fOg>am!artosH:~mioik, amelyek emnek me'g
tJartását elre/l1delték, de a 1161tóságolk ezt, - a tá
yolság oIko7Jta neh~zségelk lllÍJatt, - leg-tölblbs2lÖr 
rendöl;l~öz~g1eilk!kel VlÍg!e7Jtetilk, ol YiIUÓdon, hogy _ fi 
ház&u1atás megtar~ál18. feJlhi,vá&t adnak ki. Mint
hogy pedig a házkutatásná'l a késedelenl leg
töbll>sz;ör veszéllyel jár, It rendőri k özegeJre t (te
hát a csem.dőrőrsilket is) önálló iházkutatási jog
!tal kellott feh-uhá'7lDi. Ez az önálló há2ikutJatásli. 
jog a zOll'blan , - a visszaélések ol'kIerü1ése vég6l1Jt, 
- az alábbi szigorú felté,telelkhez van ikötve: 
Önálló há:llkutatásra jogosúltak a rendőrközege!k 
és a csendőrőrsök: a Bp. 180. §-a szerint: 1. ha 
tettenkapás esete forog fenn; mikor is a büniiJ3Ség 
kétségtelen bizonyítétkaillak (a bünjel~knek) azon
nali megszere1lhC>tése érdekéh'eu II hÚ7.klltatlÍ.~t 
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uemcsak, a torheltnek, hanem m&g másnak há~
ban is haladéktalanul meg lehet tartani. (Lásd 
Bp. 180. §. má&odik bekezdését és 174. §-t.) és 
!. hla a késeruelem vas1JéJ.ly>e1 jár, Vlagyis, ha oIlY'll'D 
a helyzet, hogy CSaIkIiS aháZlkuta tás rö~tani meg
tJartá&a vezethet a tettes vagy r€s7JeS ké:brekeríté
iére, illetve a biwnyÍtékok megszerzé.sére. llyen 
esetek: aj ha a há:7Jlmtwtás a megszö'köi\:.t fogoly 
k&:brekerítése végett s7JÜJkséges; b) hia a járŐir se
géilylldáltásTla jelenitk meg; c) ha a járőr ny()llllo
zás közben igen nyomaték(}S tények alapjá'n ki
derítette, hogy hová, illetve, hogy mely házba 
vagy helyiségbe vezetnek a bűncselekmény szálai 
ti félő, hogy a hatósági felhívás kiadásáig a tet
tesnek, vagy bűnjelnek nyoma veszne. Ezen há
rom esetben is nemcsak a tEmhelt háza, hanem 
mások háZa is átkutatható. Lásd Bp. 174. §-t. 
3. Ha a ház:r-al vagy helyiséggel rendelkező a ház
kutatás megt3irtását maga kivánja, ami a gya
korlatban szintén olyankor szokott előfordulni, 
ha az illető feltételezi, hogy a tettes és a bűnjel 
még a házban van, awnban tartani kell attól, 
hogy a legkisebb késedelmeskedés esetén a tet
OOsDek, részesnek vagy a bűnjel nek nyoma 
veszne. Pl. ha egy társaságban lopás lett el
követve, és nem tudni, ki a tettes, illetve, hogy 
kinél van a bűnjel, ilyenkor a rögtöni házkuta
tással és személymotozással lehet a tettest le
leplle7llli. Ehhez aw.n.bun a há:r-val rende:1kWiIlek 
és a vendégekmelk beleegyezése s:r-üksé'g'eS, akik a 
t~nyállást ismerik s a házkutatásért fl a személy
motozásért a felelősséget vállalják. A rendőnközeg 
saját kezdeménye:r-éséböl ,allilrt nem tarthatna itt 
hádntatást, mert az eset előzményei s az egész 
tényállás előtte ismeretlen, nincs teltá't birto
kában awn nyomatékos "tényeknek" , melyek a 
más háaJá.lJa,n va.ló kUJtaitáshoz sWkségeseik. 4. Ha 
II ház?Jlll Vlllgy helytisé.ggel ren<fu1kező l'oodŐll'i 
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felügyelet alatt áll, szokásos büntettesként ism&
il'etes, vagy elővez.etése, illetve letJairtóztatása 
el van rendelve. E:r- utóbbi esetben már nem 
~nnyira a késed~lellnJböl előáillható ves2lély, mint 
m~álbb .. a h.á:Z7JaJ. :rendellkező köwtalmú volta 
IDlIatt szulks<éges a há7Jkutwtás önálló és azonnali 
megta:rtása. Ez a gyakorlatban úgy oldhaJtó 
meg, hog~ a rea:).dőri közegek, kft id&nJrénrti enen
ŐT •• OOlJáb~l a rendőri felügy>ellet alatt állók 
házánal amugy is megjelenni tartoznak itt 
alaposan körülnéznek s ha ilyenkor gyanus dolgot 
észJ~lnének:, (pl. idegen személyeket, gyanús in
gósagokat stb. találnának elő), a gyanu felderítés. 
~á.gokat stb. talá.lnának elő), gyanú felderítése 
végett aWIlIDal megtarthatjálk a há:7Jkutatást De 
persze CSaIk indolkolt esetben, hogy ez az eÜáráa 
1Ja~la.tássá ,ne .. :llajuljon. 5. KülÖIn elbírálás alá 
eSllk a rendőrIkozegek a:r-OiIl j()ga, hogya korcsmá
k~t, c.sárdákat, kéjháza-kat és más gyanús nyil
vam.o.s helyi6é~et kihágások esetén is átkutat
~atJ.1Jk. Em IIIlar nemcsaJk a késedelemIből elli
á.llh8Jt6 veszély és a hAmza! rendelkező ~n. 
:volta, hanem a megelőzés élrdeke is kivámj~a. Aa 
ilyen helY,ek:'en keresandők ugyamis a szökéSben. 
levő ~ya:nusítCY1Jtak, itt szövik a bűncselek:mé.ny~ 
te:,vm t, Itt rejiegetil!: a bünjeleJrot stb. EZ'ér1 
szuk9éges, hogy ezen gyanus helyiségek'bim ai 
ell~őrző. hatóság !közegei mentől gyakrabban 
megJelenJen ek s indokolt esetben, házkutatást il! 
tartsanak. De csakis indokolt esetben hogy ez a 
7Ja~latás látszatát ne keltge s panas7.okra ~'k:ot ne 
Il?Jon. Ilyen indo·kul az itt gYJaJkran előfordul' 
klhágá!!okat kell telhas7JTlá!lni. 

A .. Csend. S Z()l g. Utasítás 120. §.Jban a csendőr
jár6r()k .házilmtatási jOgla nagyjából footi éll'telma
res. srerlllt van elc'Hrva: az utasítás tehát a Bp.-el 
maJdnem egyező rendelkeoost tartalmaz mégis aa 
alábbi léinyregee elté.:réssel: A Bp. 173. §-Q s1lerlnt 



UgYlaIliS a "gyam1l6Í toott" hláa.a stb. m.á!r" aikfk or is 
átkUJba.tható, ha aJaposam. "WJletlme2lhető , hogy a 
házJmta.tás a Wttes V13gy részes ké71l"~erlté~Nl, 
vagy bizonyiték (bűnjel) felf~,ezés6re ve~~t;. m~~ 
a Bp. 174. §-a s:oori!nt "mások háza a többl ko
zött akkOT kutatmtó át, ha "igen nyomatéik06 
tényeik" Vialósziművé teszik, hogy ott a tettes vagy 
részes, vagy a biZOlllyítékul szolgTá~ató. tárgy 
megtaIá!lható. Ez más s7.ÓlVal am J'elenti, hogy 
a terhelt háza, - a terheltne!k vagy a bűnjrunrur 
kéq;rekerítése érdekéIben, - a rendőriköwg "ala
pos véJ.elme", vagyIÍS ~gyOO.i meg,~ző<Mse alap
ján is MlkUJta1lbJató; nug másOok ha7Jall1ak átkulba
tásáJhoz az egyé.ni megTgyőződés nem eloég, ha.nem 
ehhez "igen nY()llIlJ3tékos téIIlyek" ftenforgása is 
R zűiksé gTeS. 

Ezek a nYO'IIlllltéko8 téll1yeik olyal!1kor, ha 1. 
a bűncsel€lklIJlé.nYJt; ott követtéik ell; 2. ha a terht;lt 
úldözés kÖ7Jben oda nreneküJJt, ",agy őt ott fogTtáJk 
el és 3. ha a ház bírlialój'a rendőri feliigye1et alattit 
áll; termésootesen. fen'll is forognak,. s .eWa:>: ezen 
esetekben mások háza mimden tovwbbl mea.1ege
lés nélküJ. átkilltJa,tható. Másként áll aZOOlbla.lll a 
helywt I3ikIkor, ha csak V1alószinű~ :van téV1e, 
hogy a tettes, a részes, Vlagy a ~UII1J'el másOok 
há7Jáibal!1 megtaJJálhi.l,tó. l'lyenlkor a Já,rőrnelk ~r. 
legelnie kell olég nyomaté&:osak-e a :IlelmeriiJlt 
tények, mert puszta feltevés, egyénti m~ggyőzödJés 
nem jogosítja fel a há7JkU'trutásll1alk lIIJasok (nem 
a gyal!1usitott) házában Vialó megtattásáro. Ez a'L 
eset a gyakorlatban nyomozás kÖ7Jben szokoott elő
fordUJlni. PI. A ke1"éJrnyomo,k a lopás színhelyé
ről egy magál!lyosam álló taII1yához vezetnrur. Itt 
aháVkutatás megtJartása előtt métdegclll1i ke~l. 
hogy a felIJlJeriilt "tényeik" nyoonatélko<s,ak, vagyJE 
a gyamú alapos-e. Mértleg>ciOll1dő lesz tehát: 1. 
biztos-e az, hogy a j'wrl'ír a helyes ke:l'élklIlYomOlt 
követte; 2. teltM.elezJIet6-e a ház bírlalójátról. 
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hogy a nyoonooo1bt bűncseliYkménylben l'és7le le'het; 
8. az eddiigi terhelő Vla'Homások ezen gya.nút 
ill'egerŐlSítlik~e' Tény -az, amit bizonyítaml lehet, 
amit pedtig bi'WIlyítani nem tudUll1!k. 'az csalk: 
felteViés. ' 

Ez a kűJönbség aI!1llyíma f()l!1tos, hogy elllll'CÍk 
VléleIllényem szerint a Csend. Szolg. ut. 120. 
§-<ában is kifejezést kellene adni. Jelenleg csalk a 
121. §..Iba.n Val!1 a mások házálban eB:lJközölhető 
ház!kuta.tásnalk: ewn es~te köriilirva, ami az 'wtte
kintés il"oViásoá.m ,esik. A két §-t össze kellene 
von'lli s a Bp.,ál fenlii mlagyal'llÍlzat soorlmt teljes 
ÖSBzhal!1.g ba hozni. 

Ad c) XV. A Bp. 176. §-a szerint átvizsgál
hatók azon egyénen levő ruhák és egyéb tár
gyak; 1. akit bűntett vagy fogházbüntetéssel 
büntetendő vétség nyomatékos gyanuja terhel; 
2. aki a hatóság előtt szokásos bűntettesként 
ismeretes; 3. ",égül, aki nagy valószínűség szerint 
btzonyítékul szolgáló tárgyat rejt magánál. 
A. törvény ugyan kifejezetten nem mondja ki, de a 
dolog természetéböl következik, hogy a személy
motozás foganatosítható mindazok ellen is, akik 
ellen házkutatás folyik, feltéve, hogy a keresett 
bűnjel olyan, hogy egy személy ezt magánál 
rejtegetheti. 

A Csend. Szolg. Utasításnak a személymoto
'tásról szóló 122. §-a nagyjából ugyanígy rendel
kezik, de mégis néhány lényegesebb eltéréssel; 
éspedig: 1. a terhelt megmotozúsát csak azon 
esetben írja elő, ha ez egyúttal elfogott, elffo
gandó, vagyelővezetendő is. Ez véleményem 
szerint nem célravezető rendelkezés, mert a nyo
mozás sikere érdruréJben sokszor olyan terhelt 
megmotozása is szükségessé válik, aki egyébként 
sem nem elfogandó, sem nem elővezetendő. Pl. 
ogy lopás vétségében nyomozó járőr megtudja, 
bogy az ellopott csekély értékü ingóság N., gya-
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nusitottnál vmn, aki mint rendes lakálssal ~s fog
lalkozással biró s eddig büntetlen egyén, emiatt 
nem lesz elfogandó; de azért az illetőt, ha tagad 
s a bűnjelt előadni vonakodik, mégis meg kell 
motozni, mert más mód a bűnjel biztosítására 
nem kínálkozik. Ezt az eljárást a Bp. meg is en
gedi s a csendőrségi gyakorlati szolgálatban sem 
lesz ez elkerülhető. 

2. A rendőri felügyelet alatt álló egyének, vagy 
a swkásos bűntettesek megmotozhatá.sát a Cseni!. 
Szolg. Ut. szintén csak akkor engedi meg, ha 
őket ezen felül még bűntett vagy vétség nyoma
tékos gyanuja is terheli. Véleményem szerint ez 
!!em helyes rendelkezés, mert az ilyen egyének 
megmotozása a nyomatékos gyanu felmerülése 
előtt is indokolt lehet. Az ilyen motozásnak 
ugyanis a rosszhírű korcsmák, csárdák stb. 
átkutatásához hasonlóan az a célja, hogy a még 
határozatlan irányban tapogatozó nyomozásnak 
határozott irányt szabjon s a felmerült gyanut 
tisztázza. Pl. a járőr egy betöréses lopásban 
nyomozva, a helyszintől nem meSsze egy, - az 
útárokban alvó, - egyénre bukkan, kit igazol
tat. Ekkor kiderül, hogy az illető a szomszédos 
gyártelep egyik rovottmultú munkása, aki a 
betörés idején Lakodalomban volt épen awn köz
légben, ahol a betörés elkövettetett. Ezt ,arz; embert 
a járőr, - hogy a feltételezhető gyanut tisztázza, 
- megmotozhatja, jóllehet, az illető egyelőre sem 
ncm elővezetendő, sem pedig nyomatékos gyanu 
nem terheli. Vagy tegyük fel, hogy ugyanezen eset 
legkitartóbb nyomozása dacára konkrét gyanu 
senki ellen fel nem merül, akkor a nyomozó 
járőr úgy segíthet magán, hogy a községben 
lakó összes szokásos bűntettesekkel alibit igazol
tat, s ha "Szükségesnek tartja, rajtuk Bzemély
motozást is foganatosíthat. Ezt a Bp. 176. ~-a 
Icifejezetten megengedi, s a csendórjárőrök is 
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rendszeresen gyakorolják, anélkül, hogy ez kelle
metlen következményeket vonna maga után. 
Ezzel indokolható azon szokásos eljárás is, hogy 
pl. az előtalált . kóborcigányokat a csendőrjáxőrök 
mindig megmotoz zák. 

8. A Bp. 170. ~-a B7l00"int OB bűnvádi eljárás
ban bizonyítékul felhasználható tárgyat a ható
sági közeg felszólítására, nemcsak a terhelt, 
hanem mindenki kiadni köteles, il ha ezt meg
tagadja, a keresett tárgy házkutatás útján 
ilzerzen:dő . meg. Ezt a rendelkezést a 176. ~. úgy 
egészítI kl, hogy az ellen, aki nagy valószinűség 
sz.erint bizonyítékul szolgáló tárgyat rejt magá
nal, személymotozás is foganatosítható. A Csend. 
Szolg. Utasítás 122. ~-ának azon rendelkezése 
tehát, hogy személymotozás csakis elfogott, elfo
gandó, elővezetendő vagy pedig nyomatékos 
gyanuval terhelt egyén ellen foganatosítható' a 
BP: idevágó rendelkezését nem fedi, s a gyakor
lah szolgálat követelményeinek sem felel meg. 
lJássuk csak ennek igazolását egy gyakorlati 
példán: Mondjuk, hogy B. kölcsön kéri A. zseb
kését és ezzel egy gyilkosságot követ el s azután 
mintha mi sem történt volna, a bicskát ,a gyanut~ 
lan A.-nak viszaadja. A járlír ezt a nyomozás 
folyamán kideríti B A.-t a bicska előadására fel
~zólítja, ez azonban, - egyetlen bilskájától rövid 
ldőre sem akarván megválni, - a kiadási meg
ta ?"adj a. A bicska személymotozás útjáin lesz tőle 
őrIzetbe veendő, bá[, őt részeség, vagy bűnpárto
Jás nem terheli, iii nem is elfog.andó. 

4. Végül a Csend. Szolg. Ut. 122. §-ával ellen
tétben k1alallrult áJ'llalldó gY'Bllwl'lat s7JCll'Í.nt az el
fogott, efogandó vagy elővez:CltOOldő egyén lID3g
motozása akkor is fo<garnato ítható, ha őt büntett 
vagy vétség nYOlIllaté'kos gyanúja noon terheli 
ugYlBID, de feltéte1e~ető, hogy támadíisra allkal
mas fegyvetrlt, VIagY szöikésre aJIka:]mae es.zkimt 
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rej,OOget, vagy pcdilg öngy'i\lkoSB'á!gi s7Jándélk:ka~ 
fogJalk()7Jik. Pl. ha a tlllIlúlként előve7Jetendő egylén 
kijelenti, hogy inkább megöli magat, semhogy ,az 
elővebÚésszégyenét túlélje; ezt a járőrnek meg kell 
m()tomi 8 a fegyrv:oo:ül haszm.áillha,tó bicslkát tMe el 
kell venni, jÓlllethelt bűncsetleiklInlíny nYO'lIIIaték:O'S 
gJ"amúja nem terheli. E71 a moto7!á.s awnlban nem 
tekinbhotö a nyomozás érdekében álló bűnvádi 
1ltlelokménynok, hanem egy egysr.erű elővigyá.
zati rendszabály t képez, melyet a járőr saját, 
vagy a fogoly, illewe olövozewndő biztonslÍlgIa 
é<rd6ké'ben fOglall!atosít. Az ilyom eljáll"ás a jogos 
védelen:umol bJrutáros, mely a te1JtenéI'és lniJaJtlti 
elfogás t fogana1iosíM polgári személyt iB meg
iUeti; rurunál lm:kJáJbb jogosillt erre a csendőrs~. 

Minthogy a swmJélymotozás igoo gyalkOtJ:Ú és 
naO'yon fOlltos s7Jolgálati eljárás, kivá>natos lenn~, 
ho~ a Bp. l'endelke7Jéseinek megful,elően kifejlő
dötJt gyalkorlat a Csé'ud. SzolgálaIti U1JasítáSlblan 
kiíej El"lJÍsre jusson. 

Ad ej XVI. A ta:nukll1a vona!Jkozó rend:ellkeiil
se'ket a Bp. XIII. fuje716w foglailja magáJbam. Ezt 
feleslegesnek tartom ,itt részlefe en újlI-a 1;áIr
gyalni, mert a kérdést részben ezen munka Ad ej 
IX.) pont.jában, részben polgári Btkvi munkám 78., 
213-226., 328. és 329. §§-mwáil. l<étszletesen s a Csend. 
Szolg. Utasílással IkapesolirutJba hoZ/va l'eldol
goZJtmn. 

MegjeO'yte7llli kiv,ánom még, hogy a csendŐll'
gé,gmek a'" bűnvMi eljál'ÚSlban való tevékenysége 
az elfogott Viagy olőve71etott ,gyanusítottnalk 
átadása, illetve a nyomo7Jám'Ól szóló feljeleJlltJés, 
tényvázlat, vagy 'a pó~nyomo7Jásl'ól s7Je(l"kesmelbt 
úgymevezett pótjelootésnek beteIjesztésével nreg
s7liin.i1k. Mégis bizonyáu'a ,mindtenkdt é<rdJekelrui 
fog, hogy mi lesz a csendőTSéig által e]fog()tt vagy 
feljelentett t'lgY'oo SW'5a a föváll'lgyal,ásig. EzéTIt 
s7JüHrs6gesnek tllJl'lt()m fl hűnvádi etljJáll'ásnta/k a fő-
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iÍlll"gyali!&g terjedő folytatá.sát, - leglalább kivo
natosam, s a rövd.dség és áttekin.lfhető.ség 87Jem
pontjából klÍlI.'dés és felelet alalkjá,brun, - aJ.á,bbiak 
S?el'lint ismel.'ltetni. 

Mi.t csiInál a kJr. ügYészség a hozzá beéll'ikiezett 
fcljalentéseikfkel és magáJn1ndítvá.nyokkaH 

Bp. 92. §. 1. HnladélktallillIlUJ átvli.7lSgádjla eoo
ket; 2. lm szüksé,gesnelk: látja, nYOll107JásIt v!agy 

pótnyomozást rendel el; 3. vagy a vád !képv'isele
tét meg tagadó hatá'l'oz,altot ooZ; 4. esetJe.g a biIó
ság elé megfelelő indítványt terjeszt ~lő: pl. vi7lS
gM'at, vizsg'á1ati fogság, birói s:oomle, hJ1illILbon
oolás, bűm.jeloTh.o bz.ás elrendelése, lIlyomozóilevél 
kibocsátám iránt stb., 'VI3Igy v-ádiratot ad be a 
vá.dJtJanácshoz, vagy a vi:lJSgáJlóbiróJ:Ioz; 5. az ügyet 
az illetéikes polgáIDi vagy !katonai hatóságIhoz 
áJLOOsm. 

Milmr fetje7lOD.dő be a nyomozás' 
Bp. 101. §. A nyomozás befejezendő: ha 1. a 

vizsgáLat :i'llditványozásúl' a , 2_ a vádirat benyuj
tására, 3. az ügy áttételérp, 4. a nyomozás meg
szüntetésére elegendő adat van. 

A nyomozás megszüll\teltéS'~lIleok m.ilk a felJté
telel , 

Bp. 101. §. MiegszünWteudő a nYOillo7Jás: 1. ba 
bűncselekmwy nem fOll'og fenn, 2. ba a felhatJal
mazás vagy kivánat hiány:vi.!k, ha. indítvány nem 
tétetett, vagy az vissvavonaiott, 3. hJa a biwnyí
til-kolk hiiá:nya, vagy aw'k nehéz meg\Szere7lhetése 
rlllia,tt az e<}jtloÍrástól eredmémy nem ",átrhaJtó. 

Ki rendeli el a nyomozás megs'liiintetését és 
OOfejezésé,( 1 

A killr. ügyéw.t.Sé'g; fömagtánvá.d esetéíOOn pedig 
a rendörbIaióság fönö'lre. 

Ki értesítendő a nyollliYlJás megsrun1letMséIrőlt 
1. a gyall11BítO'tt; 2. a magt:tlIlindí,tvároyrt; vagy 

teljelootésrt tett s,értett. 
Mi a vizsg-álat eélja? 
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Bp. 102. §. ÁZOill adatdk biJ:ói tkideritéae ÉS 
nreg,állapítása, melyelk allliPján eldJÖIIlthetö: 1. VMl-6 

helye főtárigylalás elroodeiéséJwlk, Vlagy 2. a bÜD
vádí eljárás Oeszünrtebíséillelk. 

Miben különbözik a vizsgálat a nyomo1JlÍ8tólU 
1. Á vizsgálat máT bil'ói eljárás lévéal, csalk 

"nyomatékos gyam.ú" alapján roo'deJ.hető el, míg 
a nyom02lIÍS "egyi wru gyrunú" alapj,án is megin
ditbJrutó; 2. a vizsgálrut részle1Jké'I'désekre nem 001'
jed ki. ,Á vizsg1áWat elrondelése Vlagy mellő7lése 
iráInt elsőfOikÚ:la.g rendszer1rut a vi:wgállóbiró hatá
roz. Á vizsglMat megszi1nte1Jése 'tekintetében 
vádelejtés ewbém.: a vi7Jlgálóbiró, más esetbe:n a 
vádtanács. va.gy az iWlő biróság hivaltott hatá-
1'02llli. 

lfiko.r 'kötelező a vizsgálat elrende1ése' 
Bp. 103. §. 1. Halál, vagy életfogytig tartó fegy

házzal, vagy öt évet meglialadó swbadságveszté&
sel büntetendő bűncselekmények esetében; kivéve 
ha tettenkapás esete forog fenn, vagy ha a terhelt 
a nyomozás ada,baival teljesen összhangban álló 
beisme"NÍst tett; 2. a tÖTVéillYsOOk elé urOO.1t J'IlJáS 
bŰJllc.selelkményelk és az 1. pOiIlJllban :IlelsoTolrt kivé
tel'eIk esetében is; 

aj ha a kiT. ügY'észség inditváa1Y'Ozro, 
b) ha a VJáJdllJt eg'yledJül mag>á!nVJádJló ('aJkár fő, 

a.'k;ár pótInagánvádJó) képVJiseli, 
e) ha a terhelt oly körÜJl.IIlJémyekil'e hiwltkmilk. 

melyek kideriMse céljáJbóla vi1JSg1álaJt a védelem 
előík.észi tése V'égett !kivánatos. 

Á főtáIDgyaMsi mnács is elrendel heti a wzs
~áJlrutot. V'Rgy annaJk kiegész.í tésé t; a "Vii.z.sgáló
biró ~t csak mdítvány esetén teheti. 

Hol indi 1lv.ányo71amdó a vi7lSg1á:lat elrendelése' 
Bp. 104. §. Randswrint a vi7lSgálóbirónál kell 

indítválllYowi. Áz indítVJá.nyban meg kell je
lölnd: 1. a bÜllCSffielkl!IlJétnylt, me1Y'l,e néZlV'e; 2. a 

I 
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8~ruyt, ki ellen; 3. a"4 O'kolk!a.t. melyek a1apjála 
a vizsg.álat kéretik. 

Á nyomoZJáB cselek!mémyei miikOT ismWEmd& 
a vizsg álla t fól y>aanláal1 

Bp. 117. §. 1. Hézagos voltUJk es etén, kétség, 
vagy homály eloszl,atása végett, vagy ha oly bi
zonyíMikokl1a vonaiÚk:omak, meJyIO!k a főtáirgYJa!oá
son nem 100000élllek felvehetőik. 

Mily fÖIDozzanatOikm 1lerjoo ki a viZB'gálat! 
Bp. 118. §. Á V'i7lSgáilJa.t főbb moozanatai: 1. a 

bÍlroo s2lem!e, hJa a bííaJ.cselelkmény nyoomo'kJat ha· 
gyott hátra; 2. a s~Ölkésbeill lévő terheLt iké~6rl· 
tése; 3. a bizonyill~ul swlg1álható lláJrgY'aIk: fUIi· 
2letbe vél!Jele; 4. a terhelt; 5. a séIDtett; 6. a tanulk; 
7. és a szakértők kihallgatása. 

Mi a vizsgáJlóIbiró kötelessége a vizsg1á1at btnoe
je7lése utálll , 

Bp. 129. §. Erről a feleket (vádló, vámott, ea,et
leg védője) indítványaik előterjesztése végett ér
tesfteni s az iratokat a közvádlóhoz, esetleg I!L f(5· 
vagy pótmagánvádlóhoz áttenni. 

Mliikor tartOM a kir. ü,gyés2lSé,g a v,ádiJratOlt 
benyuj,tani1 

Bp. 254. §. Ha vizsgállat nem volt tartva, 8. 

kirr. ügyés7lSélg, - IIllihelyt erre a nY'Omooás ada· 
tai e:Léogség<eS alapo.t adlllalk, - a vádmnács elnö· 
k.élllek tartom benyujtani a váJddl"atot; ha pedig 
vi7lSgá1at volt tartva. Emnek befejezésétöl számí· 
tott 15 DJap aJa1lt a vizsg1álóbiróllloál, V1Rgy 1. a 
vizsg.álat kiegészítése inditvátIlyozandó; 2. vagy a 
V'ádirlat benyujta;ndó, V'a'gy 3. a vádelejtés beje· 
IEmtendő. Áz 1921. évi XXIX. t,-C. 8. §-a swrint 
azonban tettenkapás esetében a terhelt a kir. 
ügyészség elé állítandó, s ha a terhére rótt b"fin
cselekmény a Btkv. 302. §-a alá eső testi sértéseé. 
vagy lopás, ,avagy orgazdaság bűn tettévé mml5· 
sül EI a bizonyitékok rrendelkezésre állanak; er; 
esetben a kir. iigyészség reJ'heltet nyoJ'IlQZás nél-
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kül, vádirat mellőzé6!ével 3 napon belül a kir. 
törvényszék elé állíthatja. 

Hová nyujtandó be a vádti!J.'l!tt, hJa. csalk nyo
mozás és hcmí, ha vizsgálat is volt tartva' 

Nyoono7JIÍS esetén a vádtanács elnölkéh.ez; vi7B
gála.t esetéln pedig a vizsg'á'lóhlróhoz nyujtan.dó 
be a vádJ.i.mt. 

Járásbirósági és Th. i.1gyekboo mi pótolja R 

vádJi.ratoU 
Bp. 522. ~. Járásbirósági ügyekben a vádeme

lósnek alakswr'Üaégéhez nem kötött módon való 
bejelentése, az ügyés;z.i megbízott által, pótolja 
a vádiratot. Megjegyzendő ,azonban, hogy az 
ügyészi megbízott hatásköre nem azonos a kir. 
ügyészségével, miért is ez nem iB adhat ki felhí
vást a nyomozásra. Ha ennek szüksége mutatko
zik, akkor a járásbiróság rendelkezik a nyomozás 
megejtése iránt. 

Fb. 5-15. ~. A fiatJalkorúak .biróságánál a kir. 
ügyészség egyik tagja, mint a fiatJalkorúak ügyé
sze olyan módon képviseli a vádat, mint a járás
biróság előtt. 

Mi a vá d tan á<JS , illetőleg a vi7Jsg1álÓlbm'ó köte
lessége a vádtirat benY'Ujtása után1 

Bp. 256. §. Azonnal ha,tár<>:zmi 1lartoz:naik az 
előzetes letartóvtatás, iUetőJeg a vizsgálJa:hl fog
ság elroodelése, vagy meg1Sziintetése hánt tett 
javaslat felett. 

Hányf,éITe módon hrutároz:bat a vádtanáCf; R 

vád1J:1a.t feletU 
Bp. 262-:-264. ~. ötféle módon határozhat és pe

dig: 
L elroodeJheti a nyomoms, vagy a Vlizsgálat 

II ieg'ésZÍ tését; 
2. az ügyet az illetbkes hatóság elé utasíthatja; 
3. a vádi.mtot elu!tasítha.tj<a é az eljá'l'ást meg

IlzÜJntethetl; 
4. az e-Uárást renliig.g,es7Jhheti. Wl'gy 

5. václihatru:ozatot hoz. 
M~t éTtünk a fötá'rgyialás elŐ'kiészibé6e alatt! 
Bp. 285. §. Ez alatt mindazon iÍnté7lkedé'8elk 

meg~lét oo-tjü!k, mel~ az ügy elbir.álliaa, ille· 
től~ a főtárgyalás m.egtartftila végett ~s&go. 
sek. DytEmek: 

1. az il1Utoilmak: a főbárgyalás elnökéin6k való 
átadása; 

2. a jáirá8biróságnál fogva lé.vő terhe1lmek li 

töTvéinys2lélk :l'ogházáha Wlló átszállíltásoa és 
3. a főtárgyaMs elnOkéhez VMÓ elővezettetéso 

s kiiihaUg1atás'a 'azirán't, nem kiván-e új bizQnyí
té'k(}t meg-jelölni. Mindeze.n intézIkedésok meg-
1JételéiJJe aoon törV'é:!lys1Jéiki tanács elnöke van 
kötelezve, aki az illető büniig-yiben a fŐ'llárgyalá.~ 
meg>úa'l,tására ki lett jelölve . 

Milyen elvek pl"V'Ó,nyesülnek a rőtáTgY'alá8on' 
.. Bp. 301. §. A főtáTgyaláson a szóbeliség és ll. 

kozveUcnség elve érvénycsiil, ami az által nye.l· 
kifeje1Jést, ho.gy az eJlkövetett büncsele'kmény a 
biróság előtt drámai módon l'<,pl'odUkoáltatrk. (Az 
elikövetés módját a vOOlott, a tanulk: és szakl{mtők 
s7JeD'l16atetőe<n 1lP'IlIIllVatni t!ll'ltoznalk.) 
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