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Előszó.

Az őskor történetének érdekes lapjait töltik be 
azon feljegyzések, melyeket olvasunk a legrégibb 
népeknél előforduló, s a büntető jogi életét szabályozó 
elvekről. És habár, már most be kell vallanunk, 
hogy ezen elveknek bizonyosságát még eddig telje
sen nem állapíthatták meg a tudományos kutatá
sok, mégis azon körülménynél fogva, hogy mindaz, 
a mit ez elvekről tudunk, többel bírnak a való
színűség látszatánál, elegendő ok arra nézve, hogy 
megkíséreljük az ezen elvekre vonatkozó adatok 
feldolgozását.

A büntetőjogi elvek keletkezése a legrégibb 
időkre vezethető vissza. Mindenütt, a hol csak csi
rájára akadunk az államélet fogalmának, ott egy
úttal rájövünk nyomára annak is, hogy a társas 
szövetségben élő emberek cselekedetei egyúttal a 
bírálat tárgyát is képezik, miből kifolyólag aztán 
fel fogjuk ismerni a bűn fogalmát, illetve az ezt 
szabályozó jogelveket is.

És az állam fogalmának megcsillámlását már 
megtaláljuk sok századdal Róma alapítása előtt is. 
Már akkor, midőn Görögország és Itália még nem 
pillantották meg a polgáriasultság első sugarait, 
tudott a tudomány a politikai és jogi élet nagy 
kérdéseiről.

Ázsia az a hely, hol legelőször, habár csak 
kezdetleges alakban lesznek felismerhetők azon el
vek, melyek később a büntető eljárásnál álta
lában figyelembe vétetnek mindaddig, a míg a to-



2

vábbi, majd az újabb jogi fejlődés ezen elveket át 
nem idomítja.

És ha már most Ázsiában, — az emberiség 
bölcsőhonában — vizsgáljuk az életet, azt észlel
jük, hogy az itt levő régi népek majd mindeniké- 
nél és pedig úgy a hinduk, khinaiak, egyiptomiak, 
mint a zsidók, törökök és örményeknél feltaláljuk 
az államéletet és ennek körén belül a büntető jogi 
életet szabályozó elveket is, még pedig olykép* 
hogy e népek jogelvei között bizonyos rokonság 
lesz felismerhető. Különösen közeli a rokonság az 
indus és egyiptomi jogélet között. Sőt, az oly el
szigetelten álló sajátságos khinai nép jogainak 
is vannak érintkezési pontjai az előbb említett né
pek jogaihoz.

Nehogy azonban, a most említett népek bün
tetőjogi elveit épen a fennebb jelzett rokonság foly
tán összevegyitsük, legyen szabad azokat külön- 
külön tárgyalnunk és pedig annál inkább, mint
hogy az egyes népeknél előfordult elvek nem bírnak , 
szerintünk egyenlő fontossággal. Lévén az egyes 
népek jogéletéről feljegyzett értesítések főleg régé
szeti, a másikéi jogtörténeti, a harmadikáé gyakor
lati stb. szempontból figyelemreméltók.



Az ind nép büntető jogelvei.
Az ind nép büntető jogelveinek tárgyalásával kezd

jük meg a sorozaot, mert hiszünk Laurentnek1) 
ki azt mondja, hogy Ázsia legrégibb népeinek egyike, 
a hinduk azok, kik az első úttörő munkát végzik 
az emberiség fejlődésének érdekében. É* végzik 
ezen munkát főleg a jogéletet szabályozó elvek 
megállapítása által. Mert tény az, hogy az ind tör
vényhozás ősrégisége dacára is, még ma is nagy 
szabású alkotásként üdvözőltetik. Ma annyi ráz- 
kódtatás után is Manu törvényei az emberi lelki is
meret szuverén szabályai, minden társadalmi intéz
mény isteni eszményei India népe előtt.

Nem kisebb férfiúnak, mint a francia elöljáró
ság fejének, de Pondichérinek nyilatkozatára hivat
kozom, ki még a XIX. század közepén joggal mondta 
azt, hogy „a törvényhozók közt Manu van kétség
kívül elismerve, mint legrégibb és legfőbb tekin
télyű.“

Be kell tehát vallanunk, hegy az ind tör
vénykönyv szerzője, nagy és hatalmas szellemről 
tett tanúságot akkor, mikor teljesen otthonos volt 
a népek kormányzásának végzésére vonatkozó 
nehéz kérdésekben. Csak az a kár, hogy az ind 
törvények nem tartalmaznak csak jogot, hanem ki
terjednek vallási és erkölcsi tételekre is. Ámde e

i) Laurent: Histoire du Droit des Gens. Gand. 1850. 
I. köt 104. 1.
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sajátszerűség Kelet többi népeinél is, — mint látni 
fogjuk — előfordul, vagyis Bunkerrel *) azt mond
hatjuk, hogy „általános jellege az ókori törvényho
zóknak, hogy intézkedéseiket a kinyilatkoztatás 
forrásaira vezetik vissza s a törvényeket örök 
időkre szólólag hozzák, miért is rendszerint eszmé- 
nyies irányúak. S minél eszményiesebbek a törvé
nyek tételei, annál magasabb védelemre szorulnak, 
miért is minden keleti törvény isteni eredetű 1" 

Kelet népeinél tehát mennyei hatalmak veze
tése alatt serdül fel az élet. Az államok kormányai 
itt egyúttal theokratikus jellegűek, a jogelveket sza
bályozó törvénykönyv egyúttal a vallás könyve és 
az állami jogrend felett őrködő^ személy egyszers
mind az egyházi élet feje is. És ezen jelleg Kelet 
államaiban fenn is marad ; ellentétben a későbbi 
népek büntető jogelveivel, hol is e jellegnek me
revsége, épen a fejlődés következtében megszűnik 
és eredménykép az államok a vallásból való kibon
takozása lesz mindinkább feltűnővé.

És különös, hogy e theokratikus jelleg, leg
szembetűnőbb épen Indiában, hol a jognak majd
nem minden nyilvánulása belefojtódik a theológiai 
feljegyzések tömkelegébe s a jogrend feletti hata
lom azonosul az isteni hatalommal. Mert az isteni 
hatalom intézi az életet. Ennek veti magát az ős
lakosság alá, mely tudvalevőleg várnák (osztályok) 
szerint szigorúan különül el olykép, hogy minden 
kasztnak, természeti egyenlőség által elválasztott 
egyének képezik a tagjait. A várnáknak lakói a 
parancsként teljesítendő intézkedéseket azon fel
jegyzésekből ismerik, melyek összfoglalata épen In
diának törvénykönyvét képezi. Manu törvénykönyvét 
értjük itt, mely az áriái indek legrégibb törvény

ei C. M Dunker: Geschichte des Alterthums. Wien. 
1874. II. 96.
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forrása 3), ez volt az a törvénykönyv, mely magá
ban foglalta a legfőbb Lénynek, a világ teremtőjé
nek változtathatlan és szent akaratát. Ez volt az, 
melynek szabályai előtt királyok és népek, törvény
hozók és alattvalók mind meg kellett, hogy hajolja
nak, mert ez volt az emberi cselekedetek legfőbb 
szabályozója, a törvények törvénye. 4) A könyv 
neve, Manava-Darma-Castra. Keletkezése semmi 
esetre sem nyúlik az ind kaszt-állam keletkezése és 
megalakulása idejére vissza, hanem kora, a legva
lószínűbb gyanitás szerint a Kr. e. legutolsó év
századokba eshetik. A hírneves Weber szerint, e 
törvénykönyv nem egyéb, mint egy, az eddigi érvé
nyes szabályokat összefoglaló és jövőre irányadó 
gyűjteményes munka, melyet épen ezért jogkönyvnek 
lehet nevezni.

Az egész mű 12. könyve oszlik és mindenik 
bizonyos számú fejezetekre. E fejezetek keretén be
lül az ó ind jog tételei igen részletezők, mi onnan van, 
hogy a kasztbeosztás minden jogviszonyra más 
befolyást gyakorol.

Ha már most közelebbről vizsgáljuk e neveze
tes törvénykönyv intézkedéseit, úgy Diodor (II. 
42. 1.) nyomán azt mondhatjuk, hogy a „bűntett 
úgy tekintetik, mint az isteni világrend megsér
tése és annak megfenyitése legfontosabb teendője a 
királynak.“

Megjegyzendő, hogy a király ezt a megfenyi- 
tést, nem saját akaratából kifolyólag fogja gyako-

8) Az európai tudósvilágot ezen törvénykönyvvel a hi
res Jones ismertette meg, ki azt Kulukka Bhattas kommen
tárja alapján angolra fordította : „Sir William Jones : Insti
tutes of Hindu Law, or: The Ordonances of Manu, accor
ding to the gloss of Culuga; verbally transleted from the 
original Sanscrit.“ Kalkutta, 1794.

*) Thonissen: Etudes sur L’Histoire du Droit 
Criminal des peuples anciens I. köt. Bruxelles &. Paris : 
1869. 5. lap.
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rolni, hanem azon szent tartozás alapján, melylyel 
kötelezve van a nép iránt, melyet kormányoz, vi
szonzásul azon tekintetekért, melyeket a nép rá 
ruház. „Egy király, — mondja igen szépen Tho- 
nissen 5) ki elnéz egy büntetést, ép oly igazság 
tálán, mint aki elitéi egy ártatlant, mert az igazság 
abban áll, hogy a büntetést a törvénynek megfele
lően mindenkire nézve alkalmazzuk, 
elérése szempontjából a városokban, falvakban és 
mindenütt, hol szükséges, a király törvényszékeket 
állít fel és az igazság felderítését büntetés terhe 
alatt kötelességévé teszi minden bíróul alkalmazott 
igazságos, tanult embernek.“

A bűntett elbírálására, — mint fennebb emlí
tők — a várnarendszer gyakorolt befolyást és pe
dig a szerint, a mint az illető magasabb vagy al
sóbb várnába tartozott. A várnák osztályozásának 
alapját nem a véletlen, hanem az emberek múlt 
életében elkövetett tettek következményei képezik.

Az első osztályba a Brahmanok tartoznak, kik 
kitűnő erényük és tetteiknek szentsége által már a 
legmagasabb tökély fokát érték el és ezzel visszanyer
ték mennyei rangjukat.

A Brahmanok a törvény szerint nem büntet
hetők halállal és testi fenyítékeknek sem vethetők 
alá. Minden ellenük elkövetett sértés szigorúbban 
büntettetik, mint ugyanazon sértés más kaszt tag
jaival szemben. Ők, — mint az ind nép szellemi 
és anyagi életének előmozdítói és hordozói — a 
tanítók, a magasabb állami hivatalnokok és bírák 
stb. soraiból választatnak. A Brahman vagyonát 
nem lehet megadóztatni. Megfertőzte!i s várnájá
ból kitaszittatja magát oly házasság által, melyet a 
Sudrák osztályából való asszonynyal kötött. Min
den, nem állása szerinti életműködése Sudrává

E cél

ձ) i. h. I. köt. 14. 1.
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degradálja őt és ekkor tisztítania kell magát külön
böző vallási cselekedetekkel, imádsággal, áldozatok 
és zarándoklatokkal stb.

Figyelemre méltó jelenség az, hogy míg az 
őskor állami népeinél a büntetés magánjogi jelleg
gel bír, addig az indusoknál a büntetés mindig 
közfenyiték gyanánt jelentkezik.
Schick 6) megjegyzi : „még a tetten kapott házas
ságtörőknél is, kik ellen a törvények és szokások 
majdnem mindenütt megengedték a magánbosszut, a 
kanonjog szigorú szempontjával egyező ind jog köz- 
fenyitéket alkalmaz.“

A büntetéseknek teljesen tisztitó erő tulaj do- 
nittatott. Manu szerint azok, kik bűntettet elkö
vettek, és a király által az őket illető büntetéssel 
sujtattak, tisztulva mennek az égbe és épen oly 
ártalmatlanná lesznek, mint azok, kik erényesen 
éltek. És e felfogás teljesen áthatotta az ind éle
tet. Az alsó várnabeli mindig természetesnek ta
lálta azt, hogy ha felsőbb származású várnabeli 
ellen sértést követ el, fokozatosabban súlyosan bün
tetessék, mert különben nem sülyedt volna ily 
alsó várnába.

A büntetések alkalmazásánál általános elvként 
volt elismerve az, hogy a gonosztevővel egyenlően 
büntettetik az, a ki a bűntett elkövetésénél jelen 
volt és nem akadályozta meg azt, habár annak 
meggátlása hatalmában lett volna. Szint oly szigo
rúak a bűnsegédek bűnössége és ezek büntetésére 
vonatkozó intézkedések is, melyek szerint a bűnse
gédek a gonosztevővel egyenlő beszámítás alá kerül
nek. Bűnsegédnek pedig az tekintetik, aki a tet
tesnek alkalmat nyújt a bűntett elkövetésére, ki a 
tetthez szükséges eszközöket adja.

Sőt, mint

6) Schick Sándor : A büntetőjog őskora. Bpest, 1878
99. 1.



A büntetések kiszabásánál a tálio elve szolgál 
zsinórmértékül. Döntő a beszámításra nézve az, hogy 
az akaratlanul elkövetett bűntett csak vallási töredel- 
mességet igényel, mig ellenben a szándékos tett bí
rói megfenyités alá kerül.

A mi India szent törvényhozója által megenge
dett vagy teremtett egyes büntetésnemeket illeti, 
megjegyezzük, hogy a politikai büntetések egyálta
lában ismeretlenek voltak. Dr. Stenzler7) 
szerint a büntetéseknek különböző nemei voltak is
meretesek. És pedig : élet,- testi-, becsü
let-, és szabadságbüntetések, majd 

nz birs ágok, illetve jószágelkob-
s ok.
Megjegyzendő, hogy Manu tíz helyet jelöl meg, 

melyekben a vétkes ember büntethető. Jószág, 
nemzőszervek, has, nyelv, két kéz, két láb, szem, 
orr, két fül és végül az egész test megsemmisítése 
következik be oly esetekben, melyek főbenjáró bün
tetéseket vonnak maguk után. Kinzóhalál hétféle : 
karó, tűz, elefánt általi széttépetés, vizbefullasztás, 
fülekbe és szájba forró olaj öntés, kutyák általi 
marcangoltatás és darabokra vagdalás borotvával. 
A testi sértések határozottak vagy határozatlanok 
és különféle megcsonkításokban nyilvánulnak. A 
határozott testi büntetéseknél elő van írva, hogy 
a ki pl. szesz italt iszik, pálinkafőző cégérnek je
gyét, aki paptól aranyat lop, kutyalábat, aki egy 
Brahmant megöl, fejetlen emberi alakot stb. süttet 
homlokára. A határozatlan testi büntetések vagyis 
olyanok, melyek természete és nagysága a bíró íté
letétől függ, szintén gyakran fordulnak elő Manu 
büntető törvényében.

’) Specimen juris Criminalis veterum Indorum. Breslau, 
1842. Lásd még Schick i. h. 189 194. és Thonissen i. h. 
Chapitre III. 36. 1.
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Az ind büntetőtörvények, a becsületsértések 
sorában ismerik a házasságtörést és pedig úgy a 
férfi, mint a nő részéről. Ismerik továbbá a köz
bizalom, majd a hamis tanúskodás elleni bűntette
ket, melyeknek megbüntetése hajnyirásban, homlok
bélyegzésben, majd a vétkesnek a kasztból való ki
zárásában állott.

A szabadságbüntetés vagy letartóztatásból vagy 
számkivetésből állott. A letartóztatás házi és nyil
vános. A száműzetés azt éri, aki lerombol egy fát 
vagy betör egy kaput, ha ezek királyi javakhoz tartoz
nak. Számkivetés és letartóztatásra ítélik azokat, 
kik megrögzött elcsábító! mások feleségének. A ja
vak elkobzása általános vagy részletes.

A pénzbírság háromféle. A kisebbfoku pénz
bírság 250 pana, a középfokú 500, a magasabb 
1000 pana.

Felemlítendő itt, hogy a hitelező kényszerít
heti adósát egy ismert adósság megfizetésére, 
de megbüntettetik, ha nem volt követelni valója.

Hasonlókép az is, ki egy fenn nem álló házas
ság miatt vádol be valakit, vagy aki egy fennálló 
házasságot eltagad. Vagyontalan adóst alsóbb kaszt
ból a hitelező arra kényszerítheti, hogy adósság 
fejében nála dolgozzék. Hogyha a király jogtalanul 
szedett valamely pénzbüntetést, akkor ő maga tarto
zik azt harmincszorosán visszafizetni.

Az államból való kiűzés a vallási eretnekek 
és azok ellen λ an kiszabva, kik gyalázzák a szent 
könyveket.

Végül felemlítjük, hogy az ind büntetőtörvé
nyek sok határozmányt foglalnak magukban a bi
zonyítási eljárást illetőleg is. A legnevezetesebbek
hez tartoznak az isteni ítéletek, melyeknek ne
meiként a mérleg, viz, méreg, szentelt búza, majd 
a tűz általi istenítéletek említhetők. Az istenítélet 
folytán való bizonyítás természetes is Indiában, oly
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országban, hol a büntetés egy legfőbb Lény akara
tának kisugárzásából származik. Az istenítéletek 
mindaddig nem voltak felvehetők, míg a bí
rónak állottak más eszközök az igazság felderí
tésére.

A király, mint egyedüli kútfeje az igazságszol· 
gáltatásnak, egyedül maga dönti el az ügyeket. A 
kik mellette vannak, azok hatásköre csak konzul
tatív. Innen magyarázható, hogyha az ítélet más 
elöljárótól származott, nem a királytól, az elitéit 
felebbezhetett a fejedelem igazságához, mert a 
fejedelemnek kellett helyreállítani minden bírói 
igazságtalanságot. Különben Manu számos tanácsot 
ad a bíráknak, a vizsgálat vezetésére, kik ha ezt 
teljesíteni nem tudják vagy nem akarják, pénzbün
tetéssel Bujtatnak.

Bizonyítási eszközül a tanúskodás szere
pel, melyet, mint az eljárásnak ügyszólva egyedüli 
részét, Manu nagy gonddal szabályzott. A bíró az 
istenek szobra mellett külön-külön hallgatja ki a 
tanukat, kik vallani jönnek. Tanukul Manu szerint 
tiszteletreméltó, kötelességeiket ismerő és kapzsi
ságtól ment embereket kell választani és nem kell 
odaereszteni sem azokat, kiket pénzbeli érdek vezet, 
sem szolgákat, sem barátokat avagy ellenségeket, 
sem oly embereket, kik rossz hitelüek.

Ha mai fogalmaink szerint vizsgáljuk ezen el
veket, úgy sok kívánni valót hagynak fenn. Arány
talanság a megtorlás szigora és a vádlott cselekvé
sének természete között, gyakori önkényszerü ha
talma a bírónak, állandó egyenlőtlenség a kasztok 
között és mellőzése a nagy elvnek, mely helyrehoz
ható büntetéseket követel, gyakran gyűlöletes túlzása 
a büntetés példaadó jellegének, visszaélés a test- 
csonkítással, kegyetlenség az elítéltek letartóztatá
sában, egyenlővé tétele egy sereg lényegében és
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céljaiban különböző bűnténynek ; ezek sok egye
bekben hibái az ind büntetőtörvénykönyvnek.

De ha Manu törvénykönyvének sok fogyatéka 
is van, mégis el van ismerve, hogy sok pontjá
ban szelíd és, emberies felfogás lengi át az ind 
igazságszolgáltatást. Mert kimondani, hogy a király
nak vagy helyettesének nem szabad soha eltérni a 
szabályoktól és ezek által meghatározni, mi törvé
nyes vagy törvénytelen, annyi, mint kimondani azt 
az elvet, mely feltétlenül szükséges a személyes 
szabadság biztosítására, annyi, mint kijelenteni, 
hogy semmi cselekmény ne legyen vádolva a bíró ál
tal, mig a törvényhozó nem vádolja, annyi, mint ki
jelölni a törvények vissza nem ható erejéről szóló 
nagy és becses elvnek forrását.



A khinai nép büntető jogelvei.
Függetlenül minden idegen befolyástól fejlődött 

ki a kultúráiét Khinában, anélkül azonban, hogy az 
államélet itt is ki tudott volna bontakozni a vallási 
életből.

A jog itt szintén theokratikus jelleget ölt ma
gára és a bűn itt is az Istenség megsértése, a bün
tetés pedig az Istenség kiengesztelése gyanánt je
lentkezik. Szóval: Khinában sem jut az egyéniség, 
az akarat, elismeréshez, a miből kifolyólag a szol- 
galelkü nép, minden szabadságát elveszítve, öntudatra 
ébredés helyett megnyugszik sorsában és vakon enge
delmeskedik a törvény által kirívó részletességgel 
előirt szabályokhoz.

De nem csak a bűn elkövetésénél, hanem a 
büntetés alkalmazásánál sincs mérlegelve az egyé
niség ; mert az embereket a külsőség után bün
tetik anélkül, hogy mérlegelnék pontosabban, hogy 
a bűn pl. culpa vagy dolus által követtetett el.

Innen az a jelenség, hogy a khinai jog a szán
dék nélküli bűnöst épen úgy, mint a szándékos ölöt 
halállal fenyiti.

Az államélet Confucius vallástanaira alapított 
patriarchalis egyeduralom által vezettetik, még pedig 
oly szigorúsággal, hogy nem csak a jog, de az állam
élet bármely ágában is gyakran megnyilatkozik a 
sújtó igazságszolgáltatás.

Mellőzve ezen törvénykönyv részletes intézke
déseit, annak XII. fejezetéhez képest megemlítjük
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hogy bűnök gyanánt a felségárulás, rablás, lopás, 
ölés, verekedések és megsebzések, becsületsértések, 
hamis tanúskodások, megvesztegetések, hamisítások 
és csalások, vérfertőzések házasságtörések és fogoly- 
szöktetések vannak elismerve.

A törvénykezés legfőbb elve a büntette s megja
vítását célzó fenyítés. Ez a fenyítés testi bünteté
sekben, egy meghatározott helyre történendő átszál
lításban, állandó száműzetésben, a vétkesnek dara
bokra való szakittatásában, majd lefejezés általi ha
lálbüntetésben nyilvánult.

A testi büntetéseknél nagy szerepet játszott a 
nagy bambuszszal való megvesszőztetés, mely kis 
vétkeknél 10—15, nagyobbaknál 50—100 ütés
ből állott. A megvesszőzésre nem csak a ki
hágás nagysága, (pl. az ellopott tárgy értéke és 
minősége) hanem a bűnt elkövető állása is befolyás
sal volt.

Gyakran előfordult a büntetéseknek pénz általi 
megváltása is.

A börtön büntetés inkább vizsgálati fogság 
számba megy és a bűnösnek nyilvános helyen törté
nendő kiállittatása inkább korholásnak, sem mint 
büntetésnek tekintetik.

A vizsgálatnál, — noha csak ritkán 
fontosabb bűntényeknél, a kiapadót is használ 
ják, főleg a vádlottnak vallomásra bírása cél
jából.

És mindezt összevetve, azt mondhatjuk: hogy 
habár a khinai törvénykönyvből nem csak a bűnök 
meghatározásánál, de főleg a büntetés alkalmazásánál, 
is hiányoztak az egyéni szabadságot és függetlenséget 
biztosító elvek, melyek által nem egyszer megsértettek 
még az illem szabályai is, mégis e törvénykönyv 
intézkedésének gazdagsága, rendelkezéseinek rövid
sége és világossága által kiválik az ázsiai büntető 
törvénykönyvek sorából.

a



Az egyiptomi nép büntető jogelvei.
A jogelvek, melyek az egyiptomi nép életében 

uralomra jutottak, sokban hasonlítanak azon elvek
hez, melyeket az ind népre vonatkozólag ismertet
tünk. A hasonlatosság főleg ott szembetűnő, hol az 
isteni hatalom gyakorlata a világi hatalom gyakor
lásával azonosittatik, még pedig annyira, hogy a 
világi törvények egyúttal egyházi törvények gya
nánt ismertetnek el. De szembetűnő a hasonlat 
annyiban is, hogy a társas élet itt is, legalább 
Diodor adatai szerint, kasztokra oszlik, a papi és 
katonai kasztokra. A földművesek, kikhez csak a 
bérlők és jobbágyok számíttatnak, külön kasztot 
nem képeznek. A kasztok élén a király állott. A 
királyság pedig örökös volt és egyik dinasztia ki
halásakor az uj király a papi vagy katonai osztá
lyokból választatott. A király, bárha az ítélet ki
hirdetésekor kötelezve volt a törvények által meg* 
állapított szabályoknak megfelelően cselekedni, mégis 
oly szuverén hatalmat gyakorolt, minőt ez időben 
egyetlen állam uralkodója sem. Egyiptom királyai 
egyszerre törvényhozók, a hadsereg legfőbb paran
csoló! és a nemzeti vallás fejei. Thonissen 9) sze
rint : a „világ szuverén kormányzója, a világegye
tem minden részének főnöke, a föld szabályozó 
napja, Kelet igazgatója, örök életosztó koronák ura, 
a nap fia, Isis fia, Ammon fia, Egyiptom isteni ura,

9) Thonissen: i. h. I. k. 97. 1,
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nagy Isten, kegyes Isten, hatalmas és mérsékelt 
Hórusz, Hórusz ragyogó birtokosa, nagy Istennek 
nagy sarjadéka, a világegyetem három övének örök 
Istene, Ammon eleven képe“, képezik azon címeket, 
melyeket minden dinasztiának királyai maguknak 
tulajdonítottak.

Az igazságszolgáltatás Egyiptomban is a legelső 
államügyekhez tartozott. Ezen legelső államügyet a 
király maga végezte, de ezenkívül ismeretes volt 
Egyiptomban egy kétségkívül papokból alkotott és 
30 tagból álló társas bírói szervezet is, melyhez 
10 — 10. tagot Memphis, Théba és Héliopólis kor
mányának mindenike szolgáltatott.

A szervezetet a házi itélőszékek intézménye 
egészítő ki, melyekben a családapa személyesen vagy 
megbízottja által ítélt a saját földjén vagy házában 
rabszolgák vagy más szolgálathoz kötött személyek 
által elkövetett könnyebb kihágások felett.

De ezen törvényszékeken kívül ismeretesek 
voltak még az egyes helyeken felállított katonai 
testületek (bizonyos faja a rendőrségnek) kiknek fő
nökei kötelesek voltak az elöljáróságoknak tudomá
sára hozni a nekik feljelentett bűnöket.

A kik, tudva valamely bűn lefolyásáról, jelen
tést nem tettek, szigorúan bűntetteitek. Végül 
ismeretesek voltak a temetkezési törvényszékek. 
Diodorus Siculus állítása szerint, mindazoktól, kik 
rósz életet folytattak, a temetési szertartás meg
tagadtatok. A megtagadásra irányadóul a bí
róság ítélete szolgált. Ha az ítélet előkelő állású 
egyéniségre vonatkozott, nevét kitörülték minden 
nyilvános és magánépület falairól.

Ha most Egyiptom jogintézményeinek felsoro
lása után vizsgáljuk az egyes bűnöket és az ezek 
megtorlására irányuló büntetés nemeket, úgy annak 
előrebocsátása után, hogy az „egyiptomi törvények 
majdnem minden gyűjteménye elenyészett és a
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modern tudósoknak gyümölcsöző kutatásai dacára 
meg kell elégednünk csak bizonyos számú elszórt 
tények vizsgálatával10) felemlítjük, hogy a lopás, 
öl és, gyilkosság, rablás, szentségtörés, esküszegés, 
rágalmazás, bűvészet, az államfő ellen irányzott 
összeesküvések fel nem fedezése, királyi rendeletek 
iránti engedetlenség, sőt a hazugság némely nemei 
voltak azon főbb bűnök, melyek szigorú megtorlást 
vontak maguk után. A lopás igen gyakran fordul 
elő, sőt ismeretes volt a tolvajok zárt szövetkezete 
is egynek elnöklete alatt, kinek minden lopott 
tárgyat, a szövetség tagjai átadtak. Ha a meg
lopottak jelentést tettek a náluk elkövetett lopásról, 
akkor a lopott tárgyat az érték egynegyed részének 
lefizetése mellett, átvehették.

Az egyiptomiak, büntetésnemek gyanánt is
merték az egyszerű és súlyosbított halált, az ideig
lenes és örökös kényszermunkát, a száműzetést, a 
testcsonkitást, a becsületvesztést, a pénzbírságot és 
a korbácsolást. A büntetésnemeket gyakran al
kalmazták és semmisem bizonyítja, hogy az or
szág királyai szerettek volna az elítéltnek megke
gyelmezni.

Az egyszerű halál felakasztásból vagy lefejezés
ből állott. A súlyosbított halál példái között talál
juk a máglya, a keresztrefeszités és az ázsiai hamu
büntetés példáit.

A máglyabüntetés a gyilkost éri, a keresztre 
feszítés büntetése, (melyet alkalmasint a perzsák 
uralma alatt hoztak be) főleg az árulók és láza
dókra volt kimérve. Az ázsiai hamubüntetés, az 
illető bűnösnek hamuval telített szobába való 
leugrasztatásából állott. E büntetésnemet csak nagy 
ritkán alkalmazták. A halálbüntetés leginkább a 
nemzeti isteni felség megsértőit, a törvényszegőket,

J0) Thonissen: i. h. 137. sz.
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majd az alaptalan rágalmazókat éri. A számkivetés 
az önkénytelen emberelőkre volt kiszabva. A test- 
csonkitásokhoz a fül és orresonkitás, a két kéz, 
majd a nemzőszervek csonkítása tartozott. A cson
kításokat főleg a kihágások eseteiben alkalmazták.

A büntetési eljárást illetőleg megjegyezzük, 
hogy a házi törvényszék előtt folytatott eljárás 
igen egyszerű volt. Kikérdezték a vádlót, kihall
gatták a tanukat, előmutatták a bizonyító jeleket, 
azután a ház feje vagy ennek helyettese ki
mondta az ítéletet. A büntetés közvetlenül követte 
az elítélést.

Az eljárás hosszabb és ünnepélyesebb volt a 
rendes törvényszékek előtt. A felperes vagy azon 
polgár, kit ez megbízott a védelemmel, panasz
levelet szerkesztett. Felsorolta ebben a dolog 
minden részletét ; előadta a tanuk bizonyítékait 
és azzal végezte, hogy kijelölte, mily kártalanítást 
követel ellenfelétől és megtorló hatalmától.

Az is bizonyos, hogy az egyiptomiak elöljárói 
ismerték az esküt, a bírói vizsgálatot, helyszíni 
szemlét, előzetes letartóztatást, sőt az istenítéletet 
is. Az eskü szentségétől annyira át voltak hatva, 
miszerint azt hitték, hogy az istenség maga siet 
megbüntetni a hamis esküvőt, ha ő az emberek 
büntetését kikerülte. Némelykor, ha a bírói bizo
nyítékok elégtelenek voltak, a vádlottat a templomba 
vezették, hol az ügy feletti ítéletet a hely istenére 
bízták. Azonban ezen ítéletek nem voltak — mint 
az indusoknál és később Európa majdnem minden 
államában — szenvedésekkel és külső jelekkel kí
sérve.

Noha az adatok az előzetes letartóztatás mód
jára és feltételeire nézve gyérek, mégis tudjuk, 
hogy Egyiptom városaiban voltak börtönök 
lyekben a vádlottak letartóztatva voltak, anélkül,

2

, me-
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hogy felettük előzetesen ítéletet mondtak volna a 
bírák.

*

És mi a végeredmény ? Az, hogyha az egyip
tomiaknál is épen úgy, mint a többi népeknél 
nem keressük a filántrópikus eszméket és a modern 
törvények mindent reformáló törekvéseit: a kép, 
melyet az egyiptomi büntetőjogi élet visszatükröz, 
eléggé kielégítő. Mert az egyiptomi jog terén nem 
találjuk pl. a pénzbeli kárpótlásnak legkisebb 
nyomát, mely később oly általános lett Európában 
és a mely lefegyverezte az igazságszolgáltatást az 
által, hogy a magánérdekeket az általánosnak alá 
helyezte ; mert igaz, hogy nagy tiszteletet tanúsí
tottak a polgártársak élete iránt, mikor még a holt 
testeket is védték az emberi méltóság szempontjából; 
mert igaz, hogy a megölésért bűnhődő büntetés 
kimérésénél már követték azon modern felfogásra 
valló elvet, hogy nem tettek különbséget a polgár 
és idegen, a szabad és szolga között és végül mert 
igaz, hogy Egyiptomban nem a törvények, nem a 
vagyon és szerencse, hanem a gonosztevő szándéka 
szerint büntettek.

Ámde mindezekkel szemben az is bizonyos, 
hogy Egyiptom kiterjedt országában az elítéltek 
sokasága egy kegyetlen törvényhozásnak volt a ter
méke, mely behatolt az élet minden részletébe, 
mely minden személyre ránehezedett és a társadalom 
minden fokozatán, de főleg a családi élet kebelében 
az ember értelmes, szabad és önálló természetével 
összeférhetetlen alárendeltséget követelt. Igen szépen 
mondja idevonatkozólag Thonissen, „hogy Egyiptom 
urainak nem volt más céljuk, mint örökké valóvá 
tenni uralmukat egy sereg aprólékos szabályok se
gítségével, melyeket rettenetes büntetések szentesí
tettek. Előttük tehát a büntető törvénykönyv egy 
terjedelmesen kidolgozott bűn és büntetések lajstroma
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volt, melylyel a hallgatással mellőzött bűnt megbé
lyegezték még az öröklét küszöbén is ; melyben 
olyan az emberi méltóságot lealázó intézkedést is 
foganatosítottak, hogy halálbüntetés terhe alatt 
kötelezték a családapákat arra, hogy évenként mu
tassák ki részletesen megélhetésüknek minden esz
közeit.“



A zsidó nép büntető jogi elvei.
A kelet jogától nyűgöt jogához átmenetet ké

pező zsidó népnél az államéíet szintén patriarchalis 
volt Kelet többi államaitól elütő azon különbséggel, 
hogy itt a patriarchalis élet alapjául szolgáló elv 
nem a több istenség, hanem a monotheizmus esz
méjéből fakadt.

A büntető jogelvek alapjául az volt itt elfogadva, 
hogy bármely bűn, vagy a népnek vallásos és pol
gári alkotmánya ellen el követett sértés nem csak 
az annak elkövetőjét szennyezi be, hanem érinti és 
megszentségteleniti azt az országot is, mely annak 
színteréül szolgált. A földnek tehát ép úgy, mint 
az embernek meg kell tisztulnia az engeszte- 
lés által.

A bűn az Istenség megsértésének tekintetik, a 
büntetés pedig a megsértett Istenség kiengesztelé
sének. És e felfogás oly mély gyökeret vert a zsidó 
büntetőjogban, hogy a legrégibb népeknél divatozó 
„magánbosszu féle megtorlás“ megszűnik és helyét 
az isteni t bosszú elve foglalja el, mely által a 
büntetés megszűnik haszontalan kínzás lenni a 
bűnös irányában.

Az egyeduralom megalakultával az igazságszol
gáltatást szuverén hatalommal a királyok végzik 
és mint Thonissen1։) kijelenti, Josaphát király 
az, aki szorgalmasan megvizsgálja a királyságnak

“) i. h. 215. 1.
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minden részét és hozzáfog a bírói hatalom reorga
nizálásához.

A bírói hatalom vezetésével legfelsőbb fokon 
egy három tagból álló törvényszék van megbízva, 
amelynek határozatait felülvizsgálta 23 bíró és 2 
titkárból álló felettesebb törvényszék. E legfelsőbb 
törvényszéa csak oly városban székelt, melyben 120 
családapánál több lakott. Ilyen törvényszék Jeruzsá
lemben kettő volt. Egyik a templomban, másik pe
dig a pitvar bejárójánál tartotta üléseit. Ezen leg
felsőbb törvényszékek igen kiterjedt büntető hatás
körrel voltak felruházva és mindazon ügyben dön
töttek, melyek világosan nem voltak fenntartva a 
nagy uralkodónak. Beigazolt csalódás esetén ezen 
legfelsőbb bíróság visszavonhatta véleményét.

Itt tehát két sajátszerűséget észlelünk. Egyik 
az, hogy a legfelsőbb igazságszolgáltatás gyakorlata 
nem volt elválaszthatatlanul összekötve a papokkal, 
másik az, hogy a kimondott határozat visszavon
ható is volt.

A törvényszékek belső berendezése olyan volt, 
hegy a bíróság székhelyétől nem messzire három 
sor lépcső szolgált ülőhelyül a tanítványok három 
osztályának megfelelőleg, kik valóságos számfeletti 
bírák voltak, és akiknek nem volt más céljuk, mint az, 
hogy megtanulják az öregebbektől a szabályok al
kalmazásának nehéz mesterségét.

Az u. n. második törvény (seconde 
lói) hézagos szövegében képezte alapját a T a 1 m ud- 
n a k, a zsidó büntetőjogi életet szabályozó törvény- 
könyvnek. — E törvénykönyv intézkedései szigo
rúak, de még sem annyira, mint Kelet más, 
Mózes idejében magasabb műveltségi fokon álló 
népek törvénytételei.

A büntetés alkalmazásánál nem tettek különb
séget a vallási és polgári ügyek között. Legsúlyo
sabb büntetés gyanánt a halálbüntetés ismeretes.
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Ez nyilvánult megégetés, megfojtás, lefejezés, vagy 
agyonkövezésben, mely utóbbi eredetileg valószínű
leg Arabiából származott.

Az állam eláruló! és a nép bujtogatói, vala
mint azok, akik bálványozást folytatnak, vagy az 
erkölcsiséget botrányos módon megsértik, (pl. há
zasságtörés utján) halállal bűntetteinek.

A halálbüntetés mellett, a zsidó büntetőjogban 
legsúlyosabb büntetés nemként a „kerith“ van el
ismerve, értvén ez alatt a .vétkesnek Izraelből való 
kipusztittatását. Ezen büntetés főleg azokat éri, 
kik a szertartásos könyvek ellen vétenek. A kerith 
általi megfenyittetés mintegy idő előtti halálnak 
tekintetett, és büntetőjogi ereje abban nyilvánult, 
hogy ezen megfenyités által az illető az isteni aka
ratból kifolyólag meg van átkozva. De a szertartá
sos törvények elleni vétség esetén kívül még kilenc 
különböző esetben alkalmazta a keríthet a fel- 
sőbbség.

Harmadsorban említjük a testi büntetéseket, 
melyeknél főleg a tálio elve volt alkalmazásban. A 
„szemet szemért, fogat fogért“ féle elv leggyakrab
ban a zsidóknál foganatosíttatott. Legenyhébben a 
testi büntetés a botbüntetés alakjában jelentkezik. 
Legmagasabb mértékül 40 botbüntetés alkalmazta
tott. A testi büntetéseket főleg a kisebb vétségek 
eseteiben pénzösszeg által lehetett megváltani. — 
A fogság és a vagyonelkobzás! büntetések itt isme
retlenek. A börtönbüntetések csak a későbbi idő
ben lesznek ismeretesek.

A vétségek sorában első helyen a tolvajlást 
említjük. Vétség az is, ha valaki a letétbe adott tár
gyat elrongálja, miért kártalanítás vagy tisztitó eskü 
által kell szavatolnia. Általában vagyoni hátrányok 
kártérítés és magán vezeklés a hátrányt szenvedet
tek irányában valának következményei a legtöbb 
vétségnek.
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Meg van engedve a menedékjog is, mely azon
ban olyanokra, kiknek törvény elé kell állni, nem 
terjedt ki. — Sajátszerűség gyanánt jegyezzük meg 
azt, hogy dacára annak, miszerint az atyai hata
lom oly kiterjedt volt, hogy gyermekeit eladhatta, 
még sem rendelkezhetett gyermekeinek élete és ha
lála felett.

És ha már most ezek után enyhének is jelez
zük a zsidó büntetőjogi intézkedéseket, ha elismer
jük is azt, hogy itt a büntetési eszközök szelidebb 
alakban alkalmaztattak, ha fel is említjük, hogy a 
büntethetőségnél a megbánásnak oly nagy szerep 
jelöltetett ki, ha figyelembe vesszük is azt, hogy a 
mások ellen elkövetett szándékos hanyagságból eredő 
és véletlen sértések között a zsidóknál már különb
ség tétetik: mégis kijelentjük, hogy a büntetőtör
vénykönyv tévedésekkel van tele, főleg ott, hol a 
súlyosabb büntetések alkalmazását gyakran aláren
deli oly feltételeknek, melyek épen összeférhetetle
nek a zsidó törvényhozói intézkedések alapelveivel. 
Talán innen a jelenség, hogy „Justinian császár 
egyik novellájában megtiltja szigorúan a Seconde 
lói olvasását’2) mi aligha nem azt jelenti, hogy ke
vés benső értéket lehet a zsidó büntetőtörvénykönyv
nek tulajdonítani.

1S) Thonissen : i. h. 189. 1.



A török nép büntető jogelvei.
Kelet legrégibb népeinek sorában ha vizsgál

juk a török nép büntető jogelveit, rokonságot fo
gunk észlelni a zsidó nép büntető jogelveihez. Fő
leg az alapelvet illetőleg, amenyiben aránylag elég 
szelídnek mondható itt is a büntetést határozó 
intézkedés.

Az élet itt is patriarchalis, ügy az egyházi 
mint a világi legfőbb hatalom az uralkodó kezében 
van. Ő a hadnak legfőbb ura, békében pedig a 
földbirtok ura. Legfőbb ura az emberi életnek és 
a javaknak is. Sőt még a hódított ország is az ő tu
lajdona. Az uralkodó e legfőbb hatalmat az Állati
tól nyeri, mely isteni hatalomnak nyilvánulata az
tán nemcsak a vallási, de az állami életben is nagy 
szerepet játszik.

ügy a vallási mint a polgári élet intézke
déseinél zsinórm értékül a „Korán szol
gál, mely Mohamed kijelentéseit foglalja magá
ban és a mely ép oly jelentőséggel bir a török 
nép előtt, mint Manu törvénykönyve az indu
sok előtt.

Az egyes bűnöket és büntetésnemeket rendkí
vül részletességgel leiró Korán intézkedéseinek so
rából főleg két elv domborodik ki. Az egyik a 
boszu, a másik a büntetés megváltásának elve. A 
bosszú, mint a visszatorlás eszköze jelentkezik, 
még pedig oly határozott alakban, hogy a bősz-
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szuállásra nem csak a törzs, a család, az egyesek, 
hanem még az örökösök is fel vannak jogosítva. 
Azonban a bosszuállási jog csak a nemzetbeliek 
között van megengedve, mert hitetlenek, illetőleg 
idegenekkel szemben ennek nincs helye. —A vissza- 
torlási jog elsősorban a sebesültet illeti, ki ha nem 
él ezen jogával, joga átszáll a legközelebbi férfi roko
nára. A boszunak csak szándékos büntettek elkö
vetése alkalmával van helye, mert a nem szándé
kos büntetések pénzlefizetés által kiegyenlíthetők.

Ez a pénzlefizetés, — mint második főelve a 
török büntető könyvnek — mintegy bánat (meg
bánás) pénz alakjában fordult elő és „a személy 
különfélessége és a sértés nagyságához képest sza- 
batott ki.“ 13)

Büntetésnemek gyanánt a halál·, a testi-, és 
a pénzbüntetést ismerték. Az első főleg a hitha- 
gyókat és a gyilkosokat éri. A testbüntetések a test- 
csonkításokban nyilvánulnak. E tekintetben itt is 
nagy mértékben alkalmaztatott a tálio elve. Az ide
gen tulajdon elsajátító к kezük levágatásával fenyi- 
tettek. A pénzbírság majd mint vérdij majd mint 
váltságdíj szerepel.

’*) Warnkönig: i. h. 169. 1. L. A. Juristische Ency
clopedic, Erlangen, 1853. 169. lap.



Az örmény nép büntető jogelvei.
Befejezésül szólunk még az örmény nép bün

tető jogi elveiről. Az örményekéről, kik szintén 
Kelet legrégibb népei sorába tartoznak és a kiknek 
jogéletére vonatkozólag szintén találunk feljegyezve, 
érdekes adatokat.

Az ősi örmény jog és szokásjogon alapuló el
veknek írott gyűjteménybe való összefoglalás a 
XII. században történik először.14) 1184-ben két 
gyűjtemény is keletkezett. Az egyiknek lamproni 
Nerszesz tarsusi püspök volt a szerzője, a másik és 
sokkal nagyobbnak pedig Kos Mechitar, mely utóbbi 
által előállított törvénykönyv intézkedései arról 
tesznek tanúságot, hogy az örmény büntetőjogi éle
tet szabályozó elvek szintén rokonságot tüntetnek 
fel a megelőzőleg említett népek büntető jogelvei
vel. A vér illetve váltságdíjra vonatkozó intézke
dései egyezők a hasonló török jog intézkedéseihez, 
míg az örmény jog azon intézkedései, melyek célja 
az, hogy a büntetés által a megsértett Istenség ki- 
engeszteltessék, hasonlók a többi jelzett népek 
intézkedéseihez.

Az egyes büntetésnemek sorában a részletes 
intézkedéseket tartalmazó Kos „féle törvénykönyv 
felemlíti a halálbüntetést, melylyel főleg a felség-

14) L. Dr. Kohler : Das Recht der Armenier. Zeit
schrift für vergleichende Rechtwissenschaft VII. B. Stutt
gart, 1887.



áruló sujtatik. A halottrablóknak is halál volt a 
büntetésük, ha azonnal felismerték a tettest, máskü
lönben csak töredelem. Igen sajátszerű jelenség az, 
hogy a halálbüntetés megváltható volt. Az ily bün
tetés fejében vérdijul fizetendő összeg 365 forint, 
mert az évnek is ennyi napja, az emberi testnek 
is ennyi része van. — A halálbüntetés mellett is
meretes volt a kiközösítés, mely az uralkodót vagy 
az ország nagyjait meggyalázókat érte. Ha e bűn
tény elkövetője pap, akkor megfosztatik papi 
jellegétől.

Feljegyezte e törvénykönyv az u. n. forbát bün
tetéseket is. És pedig hamis eskü, hamis mértékek 
és mérlegek használása és hamis tanúskodás becs
telenséget vont maga után. A pénzhamisító kezét 
veszti, tetten kapott gyújtogató pedig maglyaha- 
lállal büntettetett. A tolvaj és bűntársa felakasztatott.

A becsületsértéseknek fogság a büntetése. Be
csületsértésnek tekintetvén főleg a szakái megci- 
bálása. A vétségek sorában felemlítetnek a véletlcn- 
ség által előidézett balesetek, melyekért azonban a 
felelősség ki van zárva.

·. Wa
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