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A címben szereplő gondo-
lat a jeles büntetőjogász, 
Finkey Ferenc egyik 
művéből származik, aki 
Hastings H. Hart-ot citálva írt 
a fiatalkorúak bíróságáról.1 A 
jogintézmény jelentősége 
nem csupán büntetőjogtu-
dósok által nyert elismerés. A 
jogszociológia atyja, Roscoe 
Pound egyenesen a Magna 
Chartához mérte hatását az 
angolszász jogfejlődésben.2 
A fiatalkorúak bírósága 
elsőként az Amerikai 
Egyesült Államokban, Illinois 
államban jelent meg 1899-
ben. Példáját sorra követte a 
szövetségi állam tagállamai-
nak többsége és az öreg 
kontinens több országa is.3 
Magyarország, tágabb 
kontextusban a közép-kelet-

európai államok, állam- és 
jogéletét szokásos a 
centrum-periféria viszony 
keretében értelmezni, amely 
kapcsán a megkésettség 
jelensége sem hagyható 
figyelmen kívül. Anélkül, 
hogy az előbbiek fejtege-
tésébe belebocsátkoznánk 
érdemes megjegyezni, hogy 
az ország a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel szembeni 
más elbánás alapjainak 
megteremtésében a 
komplex értelemben vett 
büntetőjogi szabályozás 
bevezetése vonatkozásában 
felzárkózott az úttörő 
államokhoz. A fiatalkorúak 
bíróságát különbíróságként 
szabályozó törvény 1914-ben 
lépett hatályba, kiegészítve 
az első büntetőnovella 
anyagi jogi rendelkezéseit 
eljárásjogi szabályokkal. A 
következőkben a bejegyzés a 
jogintézmény bevezetését 
megelőzően felmerülő 
szakmai kérdésekkel 
foglalkozik, főként a Magyar 
Jogászegyleti Értekezések-
ben olvasható vita nyomán, 
követve a jogászi hivatás 
képviselői által kifejtetteket. 

Az egybíró általi eljárás 
vagy a társasbíráskodás 
elve kapcsán Bakonyi 
Kálmán az előbbit támogatta, 
kiemelve, hogy ügyelni kell 
az eljárások el nem húzódá-
sára. Az önálló bírói fórum 
gondolata merült fel Lengyel 
Aurélnál, aki javasolta a 
közigazgatási hatóságok 
hatáskörének megszünte-
tését a fiatalkorúak büntető-
ügyeiben, a nyomozás 
ügyészi hatáskörbe utalását, 
továbbá az eljárás egyszerű-
sítését és felesleges alakisá-
goktól mentesítését. Schrilla 
Achill büntetőbíró a büntető 

perrendtartás társas és 
egyesbíróság előtt folyó 
büntetőeljárásokra 
vonatkozó eltérő szabályai 
kapcsán jegyezte meg, hogy 
mindez a fiatalkorúakkal 
szembeni eljárásokban nem 
indokolt és akár még 
igazságtalannak is tűnhet a 
megkülönböztetés.4 Engel 
Zsigmond felhívta a 
figyelmet szervezeti és 
hatásköri kérdésekre: a 
gyámbírósági feladatok 
ellátása a külföldi 
szabályozásban jellemzően 
egyesbíró, míg a büntető-
eljárások inkább társasbírás-
kodási hatáskörbe tartoztak.5 
Abban a kérdésben, hogy 
egyesbíró vagy társasbíró 
járjon-e el a fiatalkorúak 
büntetőügyeiben Vámbéry 
Rusztem szerint azt kell 
eldönteni „melyikben találjuk 
meg a nagyobb garantiát a 
fiatalkorú intensivebb 
megismerése tekintetében.” 
Véleménye alapján az 
előkészítésen, így a 
nyomozáson és a vizsgálaton 
nyugszik a garanciák 
biztosíthatóságának 
súlypontja.6 

Az egyesbíró vagy társas-
bíró kérdésben a pro – 
kontra érveket mérlegelve 
az egyesbíró mellett tette le 
a voksát Degré Miklós. 
Abban, hogy a fiatalkorúak 
által elkövetett bűncselek-
mények járásbírósági, avagy 
törvényszéki hatáskörbe 
tartozzanak-e, a végső érv az 
utóbbi mellett a szakszerű 
vádképviselet volt. Degré 
szerint ugyanis ezekben az 
eljárásokban nélkülöz-
hetetlen, hogy „ne a lehető 
leghivatottabb kezekben 
legyen a vádhatóság.”7 

A FIATALKORÚAK BÍRÓSÁGA: A JOGTÖRTÉNET 
LEGNAGYOBB HÓDÍTÓJA

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ

 JOG.
történet

A z  M T A – E L T E  J o g t ö r t é n e t i  
K u t a t ó c s o p o r t  ( E L K H )  b l o g j a



Kétkedve figyelte a 
bíróság megelőző, nevelő 
intézkedések elrendelésére 
is kiterjedő hatáskörének 
bővítését Vaikó Pál, aki 
szerint a fiatalkorúak 
ügyeiben az állam a 
bíróságok hatáskörének 
bővítése által az eljáró 
bíróság családi életbe 
történő tényleges, ám nem 
feltétlenül szükséges 
beavatkozását is biztosítani 
tudja. Az előadó szerint ezzel 
a bíróságokat idegen 
szerepbe kényszeríti a 
tervezet. Kármán Elemér az 
első büntetőnovella 
hatálybalépése óta eltelt idő 
joggyakorlatával 
alátámasztva – a novella 
hatálybalépését követően 
igazságügyminiszteri 
rendeletek tartalmazták az új 
anyagi jogi szabályozást az 
eljárásjoggal összehangoló 
rendelkezéseket – amellett 
érvelt, hogy a 15. életévüket 
be nem töltött fiatalkorúakat 
helytelen bíróság elé utalni. 
Véleménye szerint az 
árvaszékek megfelelő 
intézkedéseket helyezhettek 
volna kilátásba e csoportba 
tartozókkal szemben, s ez 
nem ásta volna alá a bíróság 
tekintélyét sem.8 

A fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel szembeni 
más elbánás eljárásjogi 
vonatkozásait övező kérdé-
sek túlmutatva jogtechnikai 
vonatkozásokon érintették a 
vegyes büntetőeljárás 
alapelveit is. Összességében 
a fiatalkorúak igazságszolgál-
tatása a 20. század első 
felében a jóléti modellt 
követve az egyéniesített 
szankciókra fókuszált, az 
eljárás pedig közvetlenebbé 
vált.9 Vámbéry Rusztem által 

írottakkal zárva a bejegyzést: 
„Kétségtelen, hogy a 
fiatalkorú bűntettesekre 
vonatkozólag kívánatos 
eljárási szabályok nemcsak 
evolúciót, hanem részben 
revolúciót jelentenek a 
büntető perjog történeti 
fejlődésében…”.10 
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